
MICHEL ZEVACO
BORGIA!

Michel Zévaco
Michel Zévaco
Borgia!
Editor Aldo Press, Bucureşti
© by Aldo Press
Toate drepturile pentru această versiune aparţin Aldo Press
Informaţii şi comenzi ramburs
OP 76, CP 161, Bucureşti, 77450
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
ZEVACO, Michel
Borgia! Michel Zevaco, trad. Teodora Ioniţă -
Bucureşti, Aldo Press, 2004
ISBN 973-701-012-4
I. Ioniţă, Teodora (trad.)
821.133.1-311.6135.1 _
Timbrul literar în valoare de 2 se adaugă la preţul de vânzare şi se varsă de
către difuzor la fondurile literare, conform legii.
B-dul TudoR VladimiREscu, nr. 31,,
sector 5, BucUReşti, ROMÂNIA

fed prinT
tipografie
O societate Butan GasX?
Tel.: 411.00.55; 411.47.76 ted@promo.ro

Capitolul 1
PRIMULA
Roma! Capitala antică a lumii civilizate dormea
sub greutatea unei tristeţi apăsătoare. Un soi de teamă mis-
terioasă şi profundă îngheţa minunatul oraş până în cele mai
ascunse locuri. Roma tăcea, Roma se ruga, Roma se sufo-
ca.
Acolo unde vocea puternică a lui Cicero a
răsunat la tribuna unui Forum tumultuos, voci sinistre recitau
psalmi. Acolo unde fraţii Gracchi luptaseră pentru libertate,
domnea cu toată greutatea sa, întunecosul şi cumplitul
despotism al lui Rodrigo Borgia. Dar Rodrigo Borgia nu era
decât una din persoanele care alcătuiau treimea ameninţă-
toare care domnea în Roma. De fapt, Rodrigo avea un băiat
care, mai mult decât el, simboliza violenţa şi o fată care, mai
bine decât el, simboliza viclenia!
Fiul se numea Cezar. Fiica se numea Lucreţia...
Suntem în luna mai a anului 1501, la începutul
secolului al şaisprezecelea. în acea zi, soarele a răsărit pe
un cer strălucitor. Dimineaţa este luminoasă. O imensă
bucurie pluteşte în aer. Dar Roma rămâne îngheţată... rece,
căci preoţii stăpânesc pământul. Totuşi, în faţa marii porţi a castelului San Angelo, fortăreaţa 
care, aproape de Vatican,
îşi înalţă turnurile odioase, oamenii din popor s-au adunat din
curiozitate. Desculţi, în zdrenţe, cu capetele acoperite cu
bonete murdare, ei admiră cu respect, un grup de tineri
seniori care, adunaţi acolo, se plimbă, vorbesc zgomotos, râd
în hohote şi nu binevoiesc să arunce măcar o privire spre
mulţimea care, de departe, îi invidiază. Aceşti cavaleri,
îmbrăcaţi în catifea şi mătase, pe deasupra unor platoşe sub-
ţiri, care se zăresc sub mantalele lucioase brodate cu aur,
urcaţi pe frumoşi cai, sunt grupaţi lângă poarta castelului.
Deodată, această poartă se deschide larg. Se face linişte.
Capetele se descoperă.
Un bărbat cu figura bronzată, îmbrăcat în catifea



neagră, apăru pe un armăsar negru şi avansa către tinerii
domni care se aşezaseră pe o singură linie pentru a-l saluta.
El îşi plimbă ochii peste oraşul, tăcut, ca şi cum ar fi fost
cuprins de teamă. Apoi, capul îi căzu în piept. El murmură
câteva cuvinte pe care nimeni nu le înţelese:
- Această iubire mă arde... Primula! Primula! De
ce te-am întâlnit!... Ah! Astăzi... chiar astăzi, cât sunt de
blestemat dacă nu vei fi a mea!...
Apoi, el făcu un semn cu mâna cavalerilor şi mica
trupă râzând şi învârtindu-se cu caii pe loc, porni către una
din porţile Romei în timp ce printre oamenii din popor flutură
ca un frison un cuvânt repetat în surdină de guri pline de ură
şi teamă:
- Fiul Papei!... Măritul Cezar Borgia!...
Chiar în această dimineaţă de mai, la aproape
şapte leghe de Roma, pe drumul spre Florenţa, călătorea sin-
gur, cu calul său, un tânăr cavaler care, fără grabă şi fără
griji, se îndrepta către Oraşul-oraşelor. Părea cam de
douăzeci şi patru de ani. Costumul său era vechi şi prăpădit.
Tunica sa fusese cârpită de mai multe ori, iar încălţările sale
din piele de căprior erau peticite pe alocuri. Dar adevărul este
!
că avea o înfăţişare mândră sub părul lung care-i cădea pe
umeri în bucle naturale, cu mustaţa subţire ridicată în sus ca
un cârlig, cu talia subţire, bine făcută, cu ochii vioi şi pătrun-
zători, şi mai ales cu acel aer vesel care-i strălucea pe figură.
Cu toate că tânărul nu avea nici alura, nici aspectul unui gân-
ditor, el părea pierdut într-o stare de visare şi privirea sa
urmărea cu nepăsare câmpul ars de soare, vasta câmpie
uscată şi pustie.
- Zău! strigă el, iată ceva ce nu seamănă deloc cu
împrejurimile plăcute ale dragului meu Paris, cu pădurile sale
umbroase, cu cârciumile unde se bea un vin atât de bun şi
fetele sunt atrăgătoare... Haide, Căpitan, la trap, prietene...
şi să vedem dacă nu putem să întâlnim vreun han unde nişte
creştini ca tine şi ca mine vor putea să se adape.
Căpitan era numele calului. Acesta îşi ciuli ure-
chile şi porni într-un trap săltat.
Nu trecuseră zece minute până când cavalerul,
ridicându-se din şa, zări în depărtare un mic nor de praf alb
care avansa rapid în faţa lui. Câteva momente mai târziu, el
observă doi cai alergând în galop. Pe unul din ei plutea o pe-
lerină neagră: un preot! Pe celălalt, o pelerină albă: o femeie!
Foarte curând ei fură lângă el. Tânărul francez se
pregătea să o salute pe doamna în alb cu toată graţia cu care
îl înzestrase natura, când spre marea lui surprindere, ea opri
calul şi veni aproape de el.
- Domnule, strigă ea cu o voce tremurătoare,
oricine aţi fi, ajutaţi-mă!...
- Doamnă, răspunse el cu căldură, sunt al dum-
neavoastră şi dacă îmi faceţi onoarea să-mi spuneţi cum pot
să vă ajut...
- Scapă-mă de acest bărbat!...
Ea îl arătă cu degetul pe călugărul care se oprise
şi dădea din umeri dispreţuitor.
- Un om al bisericii! exclamă francezul.
- Un diavol... Vă implor, ajutaţi-mă să-mi pot con-
tinua drumul singură.
- Hei, domnule călugăr, ai auzit?
Bărbatul în negru nu aruncă nici o privire asupra
celui care-i vorbea astfel, şi se adresă tinerei femei:



- Vă veţi căi amarnic, dar va fi prea târziu.
- încetează, călugăre! izbucni tânărul cavaler;
încetează! sau, pe Dumnezeul meu, vei face cunoştinţă cu
această sabie!
- îndrăzniţi să ameninţaţi un preot! strigă
călugărul cu o voce amară.
- Dar dumneavoastră îndrăzniţi să ameninţaţi o
femeie! înapoi! întoarceţi calul imediat sau nu veţi mai avea
niciodată ocazia să ameninţaţi pe cineva.
în acelaşi timp, francezul şi-a tras sabia şi s-a
îndreptat spre călugăr. Acesta îi aruncă tânărului o privire
furioasă, apoi, trăgând hăţurile, plecă în galop spre Roma.
Un minut s-a mai putut vedea mantaua sa neagră plutind în
aer ca aripile unei păsări, apoi dispăru.
Tânărul cavaler se întoarse către doamna în alb.
Rămase cuprins de admiraţie. Era o tânără, în jur de opt-
sprezece ani, de o frumuseţe minunată. Admirabilul păr
blond-cenuşiu încadra armonios o faţă pe care străluceau doi
ochi mari negri, îndrăzneţi şi duioşi în acelaşi timp. O graţie
plină de mândrie se degajă din toată fiinţa ei, din atitudinea
ei.
în acel moment, roşeaţa de supărare îi îmbujora
faţa şi o făcea de mii de ori mai frumoasă. Şi ea îl urmărise
pe groaznicul călugăr care se îndepărta ca o bufniţă. Apoi, se
întoarse către salvatorul său.
- Vă datorez, spuse ea cu o voce clară şi melo-
dioasă, toată recunoştinţa mea, domnule...?
- Cavalerul de Ragastens, răspunse înclinân-
du-se adânc.
- Un francez!
- Parizian, doamnă...
- Ei bine, domnule cavaler de Ragastens, îţi mul-
ţumesc de mii de ori pentru imensul serviciu pe care mi l-ai
făcut...
- Un serviciu uşor doamnă, aş fi fost fericit să-mi
scot sabia contra unui duşman serios, pentru onoarea unei
doamne... Dar aş putea să ştiu de ce acest călugăr...?
- Oh! Este simplu, domnule, spuse tânăra fată
care nu-şi putea stăpâni tremuratul. Am făcut imprudenţa de
a mă îndepărta singură, mai mult decât trebuia... Acest om
s-a apropiat deodată de mine... M-a jignit cu cuvintele sale...
am vrut să fug... el m-a urmărit şi asta este totul.
Era clar că doamna în alb nu spunea tot ade-
vărul.
- Şi dumneavoastră... nu îl cunoaşteţi? continuă
tânărul.
Ea ezită un moment, apoi, se hotărî şi răspunse:
- Ba da... spre nefericirea mea! Este unealta
mârşavă a unui bărbat nenorocit şi puternic... Oh! domnule,
spuneaţi că este un duşman puţin serios... Acest călugăr
este, din contră, pentru dumneavoastră, din acest moment,
un duşman redutabil... Dacă îl întâlniţi, fugiţi de el... Dacă
destinul dumneavoastră este să vă întâlniţi cu el, nu accep-
taţi nimic de la el. Să vă temeţi de paharul cu apă pe care
vi-l va oferi, de fructul din care el va mânca jumătate în faţa
dumneavoastră, de arma pe care vă va ruga să o acceptaţi.
Temeţi-vă, mai ales, să nu vă prindă şi să vă arunce în vreo
închisoare a castelului San Angelo... Călugărul pe care toc-
mai l-aţi văzut se numeşte Garconio... Vă spun numele lui ca
să vă pun în gardă...
- Doamnă, reluă cavalerul de Ragastens, vă



mulţumesc pentru grija pe care mi-o arătaţi, dar eu nu mă
tem de nimic, adăugă el.
- Rămas-bun domnule... trebuie să vă mai cer un
serviciu...
- Spuneţi, doamnă!
- Nu încercaţi să aflaţi în ce direcţie mă îndrept şi
cine sunt...
- Cum, doamnă! Nu voi avea deci nici o amintire
de la această întâlnire binecuvântată? Nu voi şti nici măcar
ce nume să dau minunatului chip care, de acum îmi va chinui
visele?
Cavalerul vorbea cu o voce plină de emoţie şi
duioşie. Ea îl privea cu un interes nedisimulat, în timp ce pe
buze îi înflorea un surâs.
- Ascultaţi, spuse ea, nu doresc să vă spun
numele meu... motive foarte întemeiate mă obligă să-l ţin
ascuns... chiar şi pentru dumneavoastră, eliberatorul meu. în
schimb, pot să vă spun porecla pe care mi-au dat-o cei care
mă cunosc.
- Şi care este această poreclă? întrebă cu nerăb-
dare francezul.
- Câteodată... mi se spune Primula!...
Şi, făcând un semn de rămas-bun, înainte ca
tânărul să poată face vreun gest să o reţină, doamna în alb
porni în galop în direcţia Florenţei. Cavalerul rămăsese
buimăcit şi uluit de această strălucitoare şi rapidă apariţie.
Privirea îi rămase fixată pe pelerina albă care plutea într-un
nor de praf, dispărând brusc la dreapta şi alergând pe câm-
pul liber. Apoi dispăru la capătul unui drum desfundat.
Cavalerul rămase multă vreme în acel loc, oftând.
- Primula! murmură el. Ce nume frumos! Primula,
Ciuboţica-cucului, floare de primăvară! Este frumoasă, într-a-
devăr frumoasă ca o floare... Dar de ce să mă gândesc la
asta? Ea mă va uita, fără îndoială, într-o oră... Şi totuşi, ce
aş putea să sper eu, un biet aventurier venit în Italia pentru a
intra în serviciul vreunui înalt senior?...
în această stare de melancolie, cavalerul de
Ragastens îşi continuă spre Roma călătoria întreruptă.
Capitolul II
RAGASTENS
Strălucitoarea escortă de tineri seniori care îl
însoţea pe Cezar Borgia mergea în trap de aproape două ore
pe drumul spre Florenţa. Fiul Papei cerceta înfierbântat
câmpia şi din când în când îi scăpa câte o înjurătură aspră.
- în sfârşit! exclamă el deodată şi se grăbi în
întâmpinarea unui cavaler care alerga spre el.
- Garconio!
- Chiar eu, domnule!
- Ce noutăţi ai? întrebă Cezar înflăcărat
- Bune şi rele...
- Ce înseamnă asta? Explică-te, pentru Dumne-
zeu!
- Răbdare, domnule! Prietenul meu Machiavelli
îmi spunea chiar ieri, că răbdarea este o virtute inestimabilă
pentru prinţi.
- Netrebnicule! Ai grijă ca nu cumva cravaşa
mea...
- Ei bine, am văzut fata...
Borgia păli.
- Ai văzut-o!... spuse el fremătând.
- l-am vorbit chiar...



- Garconio!... Prin mijlocirea tatălui meu te voi pune în posesia mănăstirii Sfânta Măria 
Mică...
- Domnule, sunteţi un stăpân generos...
- Nu sunt eu cel care plăteşte! bombăni Cezar în
barbă... Dar gata!... deci ai vorbit cu ea? Şi ea ce a zis?
- De aici încep veştile rele...
- Refuză?
- Ea a scăpat... Dar eram aproape să...
- Ai aflat numele ei adevărat?...
- N-am aflat nimic în afară de faptul că este, pen-
tru moment, neîmblânzită.
- Dar ai urmărit-o? Ştii unde se ascunde?...
Spune, că mă omori...
- Domnule, am urmărit-o pe tânăra fată conform
indicaţiilor dumneavoastră şi veţi vedea că dacă nu i-am
descoperit încă cuibul, nu este din vina mea...
- Groaznic!... îmi scapă...
- Am întâlnit-o lângă pădurea de măslini, ceea ce
a fost o adevărată minune... De acolo am urmărit-o, i-am vor-
bit aşa cum ne-am înţeles... Ea a vrut să fugă, eu am urmă-
rit-o îndeaproape... înnebunită, ca o căprioară prinsă la
strâmtoare, eram, în sfârşit, aproape să aflu adevărul când...
- Ea ţi-a scăpat,fără îndoială... Ah! călugăr mi-
zerabil...
- Am întâlnit, continuă Garconio fără ezitare, un
tânăr bandit care S-a luat după mine şi s-a aruncat asupra
mea cu sabia în mână... în timpul ăsta, frumoasa pasăre albă
a zburat...
- Blestem!... Şi acest bărbat, acest mizerabil,
unde este?... Ce a făcut? L-ai pierdut şi pe el din vedere?
- Nicidecum! L-am spionat de departe... şi în
acest moment netrebnicul ia prânzul în hanul "La Răspântie",
la douăzeci de minute de aici.
• La druml urlă fiul Papei înfigând pintenii de aur
în pântecul calului său care sări înainte.
- Soarta francezului mi se pare clară! murmură
călugărul.
Alergând într-un galop infernal, grupul de călăreţi
nu întârzie mult până în faţa hanului indicat de călugăr. Era
un han neînsemnat, unde călătorul obosit nu găsea decât un
vin prost şi apă călduţă. în faţa acestei cocioabe se întindea
o grădină de-a lungul drumului, de care nu era despărţită nici
măcar de un şanţ sau de vreun gard. în această grădină se
ridica o boltă acoperită cu verdeaţă. Sub această boltă, la
adăpostul plantelor căţărătoare, într-adevăr, lua prânzul ca-
valerul de Ragastens.
- iată omul! spuse călugărul.
Cezar îl cercetă cu o privire aspră pe tânărul băr-
bat care, la sosirea neaşteptată a grupului de călăreţi, salută,
apoi îşi continuă liniştit prânzul. Ragastens îl recunoscuse pe
călugăr şi, imediat, fără afectare, îşi aranja centura din piele
care-i susţinea sabia. Apoi, ochiul său pătrunzător descoperi
în grupul de călăreţi un alt bărbat cunoscut. Acesta era Cezar
Borgia.
- Zău! murmură cavalerul printre dinţi, întâlnirea
asta este minunată. Ori eu mă înşel, ori steaua mea noro-
coasă mi-a pregătit o surpriză fericită...
în acest timp, Borgia se întorsese către tinerii
seniori care-l înconjurau şi se adresă unuia dintre ei:
- Cum ţi se pare, spuse el pe un ton vesel, acest
ilustru domn care dejunează în acest palat? Spune sincer,



Astorre.
Cavalerul nu pierdu nici o silabă din această
întrebare în care sesiză sensul batjocoritor.
- Oh! Oh! gândi el, cred că în mod sigur surpriza
n-are de-a face cu fericirea, iar steaua mea norocoasă nu
este aici...
Seniorul căruia Borgia i se adresase, avansa
câţiva paşi. Era un bărbat cam de treizeci de ani, cu o statură de Hercule, o înfăţişare de 
taur, ochi roşii... El avea la Roma
reputaţia unui spadasin de temut. Cele cincisprezece dueluri
ale sale, despre care se ştia, se terminaseră cu cincispre-
zece morţi. Namila îl examina un moment pe cavaler şi izbuc-
ni într-un râs zgomotos.
- Cred, spuse el, că-i voi da acestui minunat ne-
cunoscut adresa cârpaciului care repară încălţămintea servi-
torilor mei.
Izbucni un râs general. Numai Borgia rămase
serios, dar îi făcu un semn discret lui Astorre. Imaginaţia
acestuia fiind limitată la acest nivel, continua să repete
aceeaşi glumă:
- îi voi da de asemenea, adresa unui croitor să-i
cârpească tunica... Dar mă mai gândesc, adăugă el imediat... şi continuă să avanseze.
- Hei! domnule,vreau să vă fac un serviciu... căci
îmi place de dumneavoastră...
Atunci cavalerul de Ragastens se ridică şi avan-
sând la rândul său, spuse:
- Ce serviciu, domnule? Aţi vrea, din întâmplare,
să-mi împrumutaţi puţin din spiritul scânteietor al discursului
vostru?
- Nu, răspunse Astorre fără să înţeleagă. Dar
dacă vreţi să treceţi pe la mine, cred că valetul meu a pus
deoparte ultimul său costum. îi voi porunci să vi-l dea
cadou... al vostru mi se pare că este într-o stare foarte
proastă.
- Vă referiţi, fără îndoială, la numeroasele petice
care îmi împodobesc tunica?
- Aţi ghicit din prima încercare!...
- Ei bine, vreau să vă spun că aceste cârpeli
reprezintă o nouă modă pe care vreau să o introduc în
Italia... De asemenea, îmi displace că tunica dumneavoastră
este întreagă şi am pretenţia de a-i face atâtea tăieturi câte petice are a mea.
- Şi cu ce mă rog? întrebă ironic Astorre.
- Cu asta, răspunse cavalerul, şi în acelaşi timp
îşi scoase sabia. Astorre sări de pe cal şi-şi trase şi el sabia
din teacă.
- Domnule, spuse el, eu sunt baronul Astorre, viţă
nobilă, bine-cunoscută la Roma.
- Mie, domnule, de la Bastilia, la poalele căreia
m-am născut, şi până la Louvre, mi se spune cavalerul
Sabie... pentru că spada mea şi cu mine suntem una... Acest
nume vă este suficient?
- Un francez! murmură Cezar Borgia mirat.
- Treacă de la mine, răspunse Astorre. Aceasta
îmi va permite să dau o dublă lovitură... Vreau să vă sparg şi
să vă găuresc în acelaşi timp...
Cei doi bărbaţi luară poziţia de luptă şi-şi încru-
cişară săbiile.
- Domnule baron Astorre, dumneavoastră care
aveţi ochi atât de buni, aţi numărat căte petice are tunica
mea?
- Domnule Sabie, eu văd trei, răspunse Astorre



duelându-se.
- Greşiţi, sunt şase. Aveţi deci dreptul la şase
crestături... şi iată una din ele!
Astorre se trase înapoi cu un strigăt: fusese atins
în piept şi o picătură de sânge înroşea mătasea cenuşie a
tunicii sale. Spectatorii acestei scene se priveau cu surprin-
dere.
- Fii atent, Astorre! spuse Borgia.
- Pe tot iadul! îl voi ţintui la pământ... şi colosul
atacă brusc cu sabia ridicată.
- Două! ripostă Ragastens izbucnind în râs.
Lovitură după lovitură, cavalerul îl mai crestă de
trei ori. Şi, de fiecare dată, o picătură de sânge apărea pe mătase. Hercule răcnea, se 
arunca înainte, se învârtea în
jurul adversarului său. Ragastens nu se urnea din loc.
- Domnule, spuse el, aveţi deja cinci... fiţi atent la
a şasea!
Astorre, cu dinţii strânşi, nu răspunse, dar avea o,
lovitură de sabie savantă, pe care o rezerva adversarilor
redutabili. Dar în momentul când fanda, scoase un strigăt de
durere şi lăsă să-i cadă sabia. Ragastens tocmai îi
străpunsese braţul drept.
- Şase! spuse liniştit cavalerul. Şi întorcându-se
către grupul de spectatori spuse:
- Dacă vreunul dintre aceşti domni vrea să fie la
modă...
Doi sau trei tineri seniori săriră de pe cai.
- Moarte! strigară ei.
- Destul! linişte şi pace.
Era Borgia cel care vorbea. Acest bandit nu avea
în suflet decât un cult: cel al forţei şi dibăciei. El admirase
supleţea cavalerului, stăpânirea de sine, curajul său de
neclintit. Şi-a zis că acesta era poate un excelent recrut...
- Domnule, spuse el avansând, în timp ce însoţi-
torii săi îl înconjurau pe Astorre, cum vă numiţi?
- Monseniore, eu sunt cavalerul de Ragastens...
Borgia tresări.
- De ce îmi spui "monseniore"?
- Pentru că vă cunosc... şi chiar dacă nu v-aş fi
recunoscut, cine n-ar ghici, după prestanţa şi înfăţişarea
dumneavoastră, că sunteţi renumitul luptător pe care Franţa
îl admiră ca pe un mare diplomat sub numele de duce de
Valentinos şi căruia Italia i se închină ca unui modern Cezar,
sub numele de Borgia !
- Dumnezeule! strigă Cezar Borgia, aceşti
francezii sunt încă mai abili în arta vorbirii decât în cea a
sabiei. Tinere îmi placi… Răspunde-mi cinstit, de ce ai venit în Italia?
- Am venit cu speranţa să fiu primit să vă slujesc
pe dumneavoastră, ordinele dumneavoastră, monseniore...
Sărac, dar bogat în speranţe, m-am gândit că cel mai mare
căpitan al epocii noastre ar putea, poate, să-mi aprecieze
sabia...
- Cu siguranţă! Ei bine, speranţa nu-ţi va fi
înşelată. Dar cum se face că vorbeşti atât de bine limba ita-
liană?
-Am locuit multă vreme la Milano, la Pisa, la
Florenţa, de unde vin... şi apoi am citit şi recitit Dante
Alighieri, un alt ilustru copil al Italiei. Am luat lecţii din Divina
Comedie.
în acest moment Garconio se apropie de Borgia.



- Monseniore, spuse el, nu ştiţi că acest om a
îndrăznit să ridice mâna asupra unui om al bisericii... Gândi-
ţi-vă că fără el, Primula ar fi fost în mâinile voastre.
Ragastens nu auzi aceste cuvinte. Dar el ghici
sensul, înţelese după expresia ameninţătoare a figurii lui
Borgia, că situaţia putea să ia o întorsătură urâtă.
- Monseniore, spuse el, nu m-aţi întrebat unde şi
când v-am cunoscut... Dacă doriţi vă pot spune...
- Vorbeşte! spuse Cezar cu o voce gravă.
Cavalerul îşi scoase rapid mănuşa de pe mâna dreaptă. La
degetul mic al acestei mâini strălucea un diamant montat
într-un inel de aur.
- Recunoaşteţi acest diamant, monseniore?
Borgia clătină capul.
- Este talismanul meu, reluă cavalerul, a trebuit
să-l ţin aici ca să nu-l vând, chiar şi pentru a mă prezenta în
faţa dumneavoastră într-o ţinută decentă... iată istoria aces-
tui diamant... într-o seară, acum patru ani, soseam la
Chinon...
- Chinon! exclamă Borgia.
- Da monseniore, ajungeam acolo chiar în seara
când vă făceaţi dumneavoastră o intrare despre care încă se
vorbeşte în Franţa. Niciodată nu se văzuse şi niciodată, fără
îndoială, nu vom mai vedea ceva atât de magnific. Catârii din
escorta dumneavoastră erau potcoviţi cu argint... cât despre
cai, ei aveau cuie de aur la potcoave şi aceste cuie abia se
puteau ţine de copită, astfel încât măgarii şi caii împrăştiau
aur şi argint pe drumul pe care treceaţi şi populaţia se
năpustea să adune aceste firimituri ale fastului dumneavoas-
tră...
- Da, spuse Borgia visător, îmi amintesc de asta.
- Seara, către miezul nopţii, aţi comis o mare
imprudenţă... Poate că aţi dat întâlnire cuiva... Nu mă intere-
sează dacă era bărbat sau femeie. Contează că aţi ieşit sin-
gur din castel! şi sărind peste poarta oraşului, v-aţi îndreptat
către o locuinţă îndepărtată, care părea bogată, când...
- Când am fost atacat de trei sau patru tâlhari
care, fără îndoială, voiau bijuteriile mele.
- Adevărat, monseniore... Vă mai amintiţi ce a
urmat?
- Dumnezeule! cum aş putea să uit! Puteam să
mor. Deodată a intervenit un necunoscut care s-a duelat atât
de bine că i-a pus pe fugă pe netrebnici.
-Atunci, monseniore, mi-aţi dat acest diamant...
- Dumneata erai!
- Şi mi-aţi spus că el mă va ajuta să mă recu-
noaşteţi oriunde veţi fi, dacă voi avea nevoie de ajutor şi pro-
tecţie.
- Tinere, mi-ai câştigat ajutorul şi protecţia; din
acest moment eşti în serviciul meu şi să-l ferească Cerul pe
cel care vă va dori măcar răul!.
A aruncat apoi împrejurul lui o privire, care a
accentuat aceste cuvinte. Toată escorta, chiar şi Astorre al
cărui braţ era bandajat, chiar şi Garconio, se înclină în faţa francezului, care într-o manieră 
atât de neprevăzută, tocmai
câştigase bunăvoinţa lui Cezar Borgia.
- La drum, domnilor, comandă acesta. Ne
întoarcem la Roma. Cât despre dumneata, tinere domn, te
aştept diseară, la miezul nopţii... Miezul nopţii, adăugă el
zâmbind, este momentul meu preferat!
- Unde vă voi găsi, monseniore?



- La palatul surorii mele Lucreţia, palatul Riant...
Toată lumea din Roma ţi-l poate arăta.
- La palatul Riant! La miezul nopţii! Voi fi acolo!
Cavalerul de Ragastens se înclină. Când se
ridică, el văzu trupa de seniori care se îndepărta într-un nor
de praf. Dar oricât de repede se îndepărta această trupă,
cavalerul nu putea să nu observe două priviri de ură de
moarte pe care i le aruncau baronul Astorre şi călugărul
Garconio. Ragastens dădu din umeri. El îşi termină liniştit
dejunul şi după ce plăti, se urcă din nou în şa.
Capitolul III
PALATUL RIANT
Era aproape patru după-amiază, când cavalerul
de Ragastens intră în Cetatea Eternă, Roma. El făcuse restul
drumului la pas, atât pentru a-l odihni pe Căpitan pe care-l
iubea ca pe un bun şi fidel prieten, cât şi pentru a putea medi-
ta. Copil al străzii pariziene, cavalerul de Ragastens trăise
până acum la întâmplare. El nu-şi cunoscuse nici mama, nici
tatăl. Adevărul este că mama murise la naşterea sa. Cât despre tatăl său, un biet gentilom 
gascon venit la Paris pen-
tru a face avere, el murise în sărăcie pe când micul cavaler
era încă alăptat de o doică. Această doică, care vindea
boarfe sub o streaşină, într-un colţ al străzii Saint Antoine,
aproape în faţa marii porţii a Bastiliei, se ataşase de bietul
orfan. Ajunsese să-l iubească şi-şi pusese în cap să-l facă
demnul său urmaş în negoţul cu boarfe şi vechituri. Dar se
întâmplă că, ajungând văduvă, ea îşi luă un amant pentru
a-l înlocui pe bărbatul pe care tocmai îl îngropase. în acest
moment, micul cavaler avea şapte ani.
Amantul negustoresei cu vechituri era un cărtu-
rar, un adevărat savant care citea, scria şi chiar calcula.
Toată ştiinţa trecu din creierul său în creierul cavalerului de
Ragastens. La paisprezece ani, acesta ştia aproape tot atât
cât un abate, astfel încât cinstita negustoreasă visa deja pen-
tru el un destin strălucitor când o luă o epidemie de vărsat.
Tânărul cavaler însoţi plângând până la cimitir corpul celei
care îi servise de mamă. Apoi reveni, se clăti cu apă, se
scutură să se dezmorţească, îşi şterse lacrimile şi, în sfârşit,
într-un magazin al defunctei găsi un echipament complet al
cărui principal ornament era o sabie uriaşă care atârna pe jos
atunci când nu o mai ţinea de mâner.
Cum a trăit el de atunci? Amintirile din trecut nu
aduc decât puţine detalii despre această perioadă interesan-
tă din viaţa cavalerului. Probabil că frecventa mult unităţile
de pază, astfel încât pe la optsprezece ani era un spadasin
renumit în cabarete şi cârciumi, un mare cuceritor, golitor de
oale cu vin de Suresnes, un pic zdrenţăros, bun mânuitor de
spadă care era mereu pe jumătate trasă din teacă, un ade-
vărat hoinar. Ai crede, după acest portret, că fusese unul din
acei ticăloşi ai epocii, haimanale, hoţi, jefuitori fără inimă şi
suflet.
Cavalerul era, de asemenea, o fire aventuroasă.
Generos, el împărţea ceea ce avea - când avea! - cu cei mai săraci ca el. îi apăra pe cei 
slabi cu temuta lui sabie. N-ar fi
putut să comită fapte odioase. Dar, împins de diavol, fără
resurse de existenţă, nefiind călăuzit decât de spiritul său
aventuros, aruncat într-un mediu cu o moralitate îndoielnică,
el trăia cum putea, îşi lua ce-i trebuia de unde găsea.
într-o zi, cel căruia i se spunea cavalerul Sabie şi
care, între Bastilia şi Luvru, devenise o adevărată teroare,
dintr-o dată dispăru. Poate că s-a întâmplat după câteva



greşeli un pic mai mari. Poate străpunsese pieptul unui nobil
domn, poate luase doamna unui burghez puternic. De fapt, în
acea perioadă el făcuse un circuit al Franţei care se continuă
cu un tur al Europei.
îl regăsim cuminţit. Bunele calităţi le-au îndepăr-
tat pe cele rele. Cavalerul de Ragastens scăpase de toate
bubele rele şi se putea considera gentilom perfect.
La toate aceste lucruri se gândea eroul nostru
apropiindu-se de Roma. El îşi retrăia trecutul cu emoţia omu-
lui care vede deschizându-se în faţa sa un nou viitor. Şi acest
viitor, acum, se învârtea în jurul numelui Borgia.
în momentul când cavalerul trecu poarta Romei,
conchise, scuturând din cap ca pentru a lăsa în urmă un trecut mort:
- iată-mă cu doi duşmani la braţ: domnul Astorre
şi călugărul Garconio. L-am ameninţat pe unul şi l-am rănit pe
altul. Da, dar am un protector puternic. în serviciul ilustrului
Cezar Borgia, nu se poate să nu-mi fac un loc la soare...
Vreau, înainte de un an, să comand o companie şi poate...
cine ştie?
Cavalerul aruncă în jurul lui o privire cuceritoare.
Totuşi, în acest viitor roz pe care-l prevedea, un punct negru
îi obtura orizontul. Deşi nu vroia să recunoască, se gândea
mai mult decât ar fi vrut la acea misterioasă necunoscută, cu
nume atât de dulce, cu faţa şi mai dulce, şi făcea asta sus-
pinând şi repetând:
- Primula!... minunată prinţesă... căci ea este cel
puţin prinţesă... o voi revedea vreodată? Cine este ea? De
ce o urmărea acel oribil călugăr? Oh! De ce nu pot să ştiu ce
supărare ascundeau frumoşii săi ochi... Pentru ea l-aş implo-
ra şi aş obţine, oricât ar costa, protecţia puternicului Cezar
Borgia!
Dacă ar fi ştiut bietul cavaler!
în acest timp, ridicând deodată capul, el observă
că oamenii îl priveau cu curiozitate. Privi de jur împrejurul lui
şi văzu că se găsea pe un pod.
- Ce pod este acesta? întrebă el pe un copil
aruncându-i o monedă mică.
- Excelenţă, acesta este podul Patru Capete...
- Dar palatul Riant, ştii unde este?
- Palatul doamnei Lucreţia! exclamă copilul, în-
grozit.
- Da, unde este?
-Acolo! spuse copilul întinzând braţul.
Apoi fugi ca şi cum ar fi fost urmărit de o armată
de diavoli din iad. Cavalerul se îndreptă în direcţia care-i fu-
sese indicată, gândindu-se la frica manifestată de copil. încă
o dată, el ceru unui bărbat să-i arate drumul şi bărbatul, la
auzul numelui palatului, îl privi cu o expresie gravă, apoi îşi
continuă drumul bombănind un blestem.
- Ciudat! Ciudat! murmură cavalerul.
în sfârşit, ajunse într-o piaţă goală. în fundul
acestei pieţe se ridica o clădire somptuoasă. Două şiruri de
coloane de marmură roz, luminate în acel moment de razele
soarelui la apus, formau un fel de galerie acoperită care se
întindea în faţa palatului. în fundul acestei galerii, printr-o
deschidere largă, se zărea o scară monumentală, tot de mar-mură... Cât despre faţada 
palatului, aceasta era decorată cu
motive ornamentale, lucrări valoroase de sculptură antică,
luate la întâmplare din comorile Romei antice. Cavalerul îşi spuse că acesta trebuia să fie 
palatul Riant care cu siguranţă
îşi merita numele datorită bogăţiei de statui albe şi vesele



care îl împodobeau şi datorită bogăţiei de plante rare şi flori
minunate care formau, sub galerie, o grădină incomparabilă,
în faţa acestei grădini, la fel ca două statui ecvestre, doi
călăreţi nemişcaţi, tăcuţi, făceau de gardă. Ragastens se
adresă unuia dintre ei:
- Aici este palatul Riant? întrebă el.
- Da... tot ce se vede! răspunse statuia pe un ton
ameninţător.
- Drace! murmură cavalerul continuându-şi dru-
mul, iată un palat bine păzit.
Piaţa era pustie: nici un trecător, nici o prăvălie
deschisă. Ai fi zis că este un loc blestemat, că palatul Râsului
era un palat al ciumaţilor.
Ragastens îşi îndemnă calul şi după cincizeci de
paşi, intrând pe strada care urma pieţei, se trezi în faţa unui
han. Acolo, viaţa părea că renaşte, dar tot cu teamă şi
timiditate. Ragastens coborî de pe cal şi intră în hanul care,
dintr-un capriciu sau din exces de latinitate, se numea
"Frumosul Janus".
Cavalerul ceru un loc în grajd pentru Căpitan şi o
cameră pentru el. Un servitor se ocupă de cal şi hangiul îl
conduse pe Ragastens într-o cameră la parter.
- Este cam umedă, observă el.
- O iau chiar şi aşa, pentru că este aproape de
palatul Riant.
- Ei! exclamă hangiul. Pentru că este aşa, sunteţi
bine servit, căci de la fereastra dumneavoastră puteţi vedea
spatele palatului.
- Să vedem!
Gazda deschise fereastra, sau mai degrabă uşa-
fereastră, şi Ragastens primi în faţă o adiere de umiditate.
- Ce apă este asta? întrebă el.
-Asta?... Tibrul!
într-adevăr, fluviul curgea printre două rânduri de
case, fără chei, fără mal. Ragastens observă că, în spatele
fiecărei case, o scară cu câteva trepte ducea până la nivelul
apei. în faţa ferestrei sale, una din aceste scări îşi arăta
treptele din piatră verzuie.
- iată, reluă hangiul, vedeţi acolo, la cotul fluviu-
lui, acea scară mai largă decât celelalte este a palatului
Riant.
- Bine! exclamă Ragastens intrând şi închizând
fereastra, această cameră îmi place, aşa umedă cum este.
- Se plăteşte înainte, domnule, îl atenţiona blând
hangiul.
Cavalerul îşi făcu datoria. Apoi, cerând ac şi aţă,
începu o meticuloasă operaţie de reparaţie a sărăcăcioaselor
sale bunuri, pe care le perie, le scutură şi le curăţă desă-
vârşit. După aceea luă cina cu mare poftă.
Diferitele sale îndeletniciri îi ocupaseră timpul
până la ora nouă. O oră mai târziu, cavalerul de Ragastens,
strălucind de curăţenie, cu sabia alături, aştepta cu nerăb-
dare momentul să se prezinte la palatul Lucreţiei Borgia.
Inima îi bătea repede la gândul că, probabil, o va vedea de
aproape pe această femeie a cărei frumuseţe, spuneau le-
gendele care circulau de la o ţară la alta, făcea să se întoar-
că capetele cele mai înţelepte.
O linişte adâncă domnea peste oraşul adormit de
multă vreme. Doar susurul Tibrului care-şi rostogolea apele
cenuşii pe lângă case, se auzea în noapte asemenea unor
voci triste, tânguitoare. Cavalerul asculta aceste tânguiri si-



nistre cu o emoţie nestăpânită. El se scutură pentru a scăpa
de această stare nervoasă. De altfel, în curând, avea să fie
miezul nopţii... Cavalerul stânse lumânarea şi, îmbrăcat cu
mantia sa, se pregăti să iasă. în acel moment un geamăt
sfârşietor se înălţă dinspre fluviu. Ragastens tresări.
- De astă dată, murmură el, nu mai este o impre-
sie... o voce omenească, un geamăt se aude în noapte.
Un nou strigăt de durere se făcu auzit. Ai fi zis că
voia să-l reţină în cameră. Regastens se îngrozi. Pentru a
treia oară se auzi un vaiet înăbuşit ca horcăitul unui muri-
bund.
-Asta vine dinspre Tibru! strigă Ragastens.
Se ridică, deschise fereastra. Noaptea era nea-
gră. Tibrul, îngustat între casele deasupra cărora se zărea cu
greu o bucată de cer înstelat, curgea în valuri negre.
Bâjbâind, cavalerul cobora cele patru trepte; se aplecă...
întinse mâinile. Mâinile sale întâlniră o stofă mătăsoasă.
Stofa acoperea corpul unui bărbat care horcăia şi gemea.
Ragastens îl apucă de umeri.
- Cine eşi tu? întrebă necunoscutul.
- Nu te teme... sunt un străin, un prieten.
- Nu există prieteni... oh! vreau să mor... ascultă!
Bărbatul se prinse cu mâinile de pietre.
Ragastens vru să-l tragă din apă...
- Nu! strigă bărbatul într-un hohot de agonie...
este inutil... mor... dar vreau să mă răzbun... Ascultă!
-Ascult! spuse Ragastens, cu părul zbârlit în faţa
acestei drame neaşteptate.
- Contele Alma... preveniţi-l... preveniţi-o pe fiica
lui... el vrea să o răpească... nu trebuie.
- Cine este contele Alma? Cine este fata sa?
- Fiica sa, Beatrix... Primula!
Ragastens fu scuturat de un fior de groază.
- Dumneavoastră spuneţi că el vrea să o răpeas-
că... Cine vrea?
- Cel care avea de gând să mă omoare...
în acel moment, bărbatul fu scuturat de un spasm
mortal, se înţepeni... Mâinile dădură drumul la piatră, corpul
alunecă în apă şi dispăru în valurile negre.
Ragastens se ridică în picioare; ochii săi cercetau
cu aviditate în întunericul dens. Dar în zadar! Atunci, reveni
în cameră şi îşi şterse faţa acoperită de o sudoare de
spaimă.
- Oh! şopti el, care este acest oribil secret pe care
nu l-am putut afla! Ea se numeşte Beatrix, este fiica contelui
Alma, şi cineva vrea să o răpească... Dar cine? Cine?
în acel moment sună ceasul la catedrala San
Pietro.
- Miezul nopţii, spuse cavalerul tulburat.
Ieşi afară, alergând către palatul Riant unde îl
aştepta ilustrul său protector, Cezar Borgia.
Capitolul IV
NOPŢILE ROMEI
Aproape de momentul când cavalerul de
Ragastens, sfârşindu-şi masa se transformase în croitor şi-şi
cosea pe tunică nişte fireturi destinate să-i crească valoarea,
către ora nouă seara să zicem, Cezar Borgia, însoţit de patru
tineri intra în palatul Riant. Palatul era împărţit în două părţi
distincte. Prima era alcătuită din apartamente, putem spune
oficiale, cuprinzând douăsprezece camere care dădeau spre
piaţă. Ele erau mobilate deosebit de luxos. Cezar şi escorta



lui traversară rapid impunătoarele saloane unde erau
adunate minunile artei italiene. Ei ajunseră la o uşă din bronz
aurit, păzită de doi nubieni, negri ca noaptea şi muţi. Cezar
făcu un semn şi unul dintre nubieni puse degetul pe un butonşi uşa din bronz se deschise. 
Acolo începea partea ascunsă
a palatului. Imediat ce Borgia cu cei patru prieteni trecură,
uşa se închise fără zgomot. Se aflau acum într-un fel de
vestibul cu pereţi înalţi de marmură. Dintr-un glob aflat pe
tavan, cădea o lumină roz care lăsa camera într-o semi-
obscuritate potrivită visărilor fantastice. De jur împrejurul
vestibulului, erau aranjate statui din marmură albă, a căror
goliciune impudică, mulţumită delirantei imaginaţii a genialilor
artişti, se oferea privirilor în poziţii de o lascivitate savantă.
în centru, o fântână arteziană care ţâşnea şi
cădea într-un murmur dulce întreţinea prospeţimea aerului în
vastul vestibul. Din bazinul în care curgea apa, sculptat cu
preţioase statui, se ivea o statuie care-l reprezenta pe Amor
schimonosit într-o spasmă supremă, un Amor care o încu-
nuna şi flagela în acelaşi timp pe zeiţa Desfrâului, grup sta-
tuar sclipitor, capodoperă a unui tânăr sculptor pe care
Lucreţia îl proteja şi care se numea Michelengelo Buonarotti.
în faţa uşii de bronz se găsea o uşă din lemn de
trandafir, cu delicate încrustaţii de argint. De această dată
erau două femei care păzeau uşa: două femei goale, de o
frumuseţe sculpturală, aşezate sau mai degrabă culcate pe
perne mari. Această uşă se deschise în mod misterios, ca şi
prima, la un semn al lui Cezar. Urmat în continuare de escor-
ta sa, el pătrunse într-o cameră de dimensiuni mijlocii, dar de
un lux mai rafinat, mai fin. în sfeşnice de aur se aflau
lumânări din ceară roz care, arzând, degajau parfumuri afro-
disiace. O muzică dulce, îndepărtată, în acorduri de flaut,
violă şi chitară, se auzea ca un murmur abia perceptibil.
Această muzică venea ca o adiere şi se amesteca cu voci
feminine care cântau despre glorie şi iubire. Nu existau
mobile în această sală, doar un dulap şi o masă, imense, dar
peste tot se găseau perne mari şi moi, covoare groase, bro-date, care te invitau la odihnă. 
Masa era întinsă, pe ea fiind
aşezate platouri de o fabuloasă bogăţie în care se găseau fructe glasate, prăjituri exotice, 
venind de la vrăjitorii din
Egipt, a căror reţetă nu era cunoscută decât de Lucreţia care
le pregătea chiar în palat. în jurul acestei mese, stăteau mai
mulţi bărbaţi care nu erau aşezaţi, ci pe jumătate culcaţi pe
banchete, foarte moderne la vechii Romani. Printre ei se
găsea o femeie, una singură, stăpâna palatului, o adevărată
Circe a acestei văgăuni fermecate, magiciana care stăpânea
simţurile bărbaţilor, sora lui Cezar, fiica Papei, Lucreţia
Borgia! La intrarea lui Cezar, ea se ridică pe jumătate şi-şi
întinse mâna ale cărei degete pline de inele susţineau o
avere.
- Aţi venit târziu, frate!
- Scuză-ne, draga mea Lucreţia, răspunse Cezar,
aceşti domni şi eu ne-am întors noaptea, după o lungă plim-
bare pe drumul spre Florenţa.
- Sunteţi scuzaţi... dar nu-i spui nimic fratelui nos-
tru? ' :
Cezar se întoarse către un bărbat care, aşezat
lângă Lucreţia, tresărise neliniştit văzându-l pe Cezar. Era
Francisc Borgia, duce de Gandie, al doilea fiu al Papei, frate
cu Cezar şi Lucreţia. Cei doi fraţi îşi întinseră mâna zâmbind.
Dar, fiecare dintre ei urmărea îndeaproape fiecare mişcare a
celuilalt.



în acel moment Lucreţia se aplecă deodată către
Francisc, îi apucă capul cu mâinile şi într-un mod violent îl
sărută pe gură.
- iată iubirea frăţească, rânji Cezar, sau eu nu mă
pricep la asta... Şi totuşi, sunt expert în materie...
- Este adevărat, spuse Lucreţia, îl iubesc pe
Francisc... este cel mai bun dintre noi.
- Mă copleşeşti, surioară, spuse cuprins de neli-
nişte ducele de Gandie. Uiţi că dacă casa noastră este glo-
rioasă şi dacă tronul papal al tatălui nostru este neclintit,
datorăm asta sabiei dragului nostru Cezar...
- Este adevărat! răspunse Cezar. Am mânuit
destul de bine sabia... Arma albă, asta mă priveşte... sabia
sau pumnalul.
Şi spunând aceste cuvinte, scoase pumnalul şi
cu o lovitură violentă îl înfipse în masă, în timp ce ochii i se
însângerară. Un freamăt înfundat străbătu mulţimea.
Francisc păli înspăimântat. Doar Lucreţia izbucni în râs...
- Să cinăm! spuse ea cu veselie.
Ea aruncase o privire rapidă spre o perdea din
stofă care se mişca uşor.
De îndată servitoarele începură să toarne în cupe
vin de Siracuza şi de Chios, Alicante parfumat şi Lacrima
Christi. Aceste servitoare erau în întregime goale. Erau nouă
comeseni şi nouă servitoare.
Lucreţia Borgia era îmbrăcată, dar atât cât să fie
şi mai dorită de comeseni. Un material transparent îi aco-
perea goliciunea, frumuseţea sa un pic cam plină, formele
care păreau tăiate în marmură. Această goliciune apărea la
fiecare din mişcările ei. Din când în când ea arunca o privire
către perdeaua de stofă care se mişca uşor. Dar oricât de
uşor s-a mişcat, a fost suficient pentru Lucreţia să înţeleagă
că cineva o privea şi o asculta.
- Ce se mai vorbeşte prin frumosul nostru oraş
Roma? întrebă ea.
- Zău aşa, doamnă, se povesteşte un lucru fabu-
los, de necrezut...
- Şi ce anume se spune, duce de Rienzi?
Dar vinurile acţionaseră deja asupra creierelor
lor. Un fel de nebunie îi cuprinsese pe meseni.
- Este o poveste de iubire! reluă ducele.
- Să auzim povestea... spuse Lucreţia. Iubire...
oh! iubire, singurul lucru adevărat pentru care merită să
trăieşti şi să mori!
în acelaşi timp, ea cuprinse gâtul fratelui său Francisc...
- Povesteşte, duce! ordonă ea.
- Da, da! strigară şi ceilalţi meseni. Despre iubire!
Nu vorbim decât despre iubire!
Se auzeau acordurile armonioase, mai dulci şi
mai excitante ale muzicii. Servitoarele, treptat, se transfor-
maseră în amante. Unele, aşezate pe genunchii domnilor pe
care trebuia să-i servească, îi strângeau în braţe.
- Oh! continuă ducele de Rienzi, este o poveste
de iubire pură şi virgină. Aproape că-mi este şi ruşine să o
spun aici...
- Vorbeşte, spuse Cezar pe un ton aspru.
- Pentru că-mi ordonaţi chiar dumneavoastră,
monseniore... Se spune că un celebru căpitan, cel mai nobil
dintre toţi, s-a îndrăgostit...
Privirile se îndreptară către Cezar.
- Dar, reluă ducele, îndrăgostit cum n-a mai fost



niciodată. El care avea o inimă de bronz, are acum o inimă
de porumbiţă: el suspină, geme... Şi ce este mai curios,
obiectul iubirii sale este o sălbatică, o necunoscută de care
nu s-a putut apropia. Şi, în sfârşit, acolo unde povestea
devine de necrezut, dar rămâne totuşi veridică, este că săl-
batica în loc să primească darurile acestui celebru căpitan, le
refuză şi le dispreţuieşte!
- Şi numele frumosului îndrăgostit? întrebă
Lucreţia, strângându-l şi mai tare pe ducele de Gandie.
- Căutaţi-I! se bâlbâi ducele de Rienzi, cu ade-
vărat beat, el este printre noi...
- Inutil să-l mai căutaţi! bombăni Cezar Borgia,
îndrăgostitul sunt eu! Şi să-l ferească Dumnezeu pe cel care
va destăinui asta!
- Monseniore!... credeţi...
- în ceea ce o priveşte pe sălbatică, cum bine aţi
numit-o, vă jur că va înceta să mă dispreţuiască.
Lucreţia izbucni în râs.
- Aşa, dragul meu Cezar, spuse ea, mă trădezi?
Mă abandonezi?
- Deloc! răspunse Cezar care-şi simţea creierul
tulburat de băutură, de sentimente şi de orgoliu rănit.
El continuă bolborosind:
- Nu, Lucreţia, nu te trădez, tu eşti a mea! Cum şi
ea va fi a mea! Ca şi femeia ta, Rienzi, care a fost a mea, aşa
cum toate trebuie să fie ale mele! Numai ale mele! Auziţi, voi
toţi!...
El gâfâia cuprins de un acces de nebunie...
Privirea sa arunca săgeţi ucigătoare.
Chiar în acel moment, Lucreţia se ridică, îl
cuprinse pe Francisc, duce de Gandie, cu braţele sale,
mumurând cu o voce înfocată:
- Din fericire, îmi rămâi tu, Francisc, credinciosul
meu... tu, singurul care cunoşti delirul mângâierilor mele, tu,
căruia i-am rezervat paradisul îmbrăţişărilor mele...
Francisc suportă încă un sărut, cu o paloare
accentuată. El încercă în zadar să scape...
- Pe toţi diavolii! urlă Cezar care, într-un acces de
furie împinse masa.
în acelaşi timp el apucă pumnalul care rămăsese
înfipt în faţa lui şi se îndreptă spre fratele său Francisc...
Dintr-o săritură ajunse peste el.
-Ah! spuse el cu o voce spartă de furie, desfrâu
şi beţie, tu eşti singurul care cunoaşte voluptatea îmbrăţi-
şărilor Lucreţiei! Ei bine, du secretul tău lui Satan!
Ridică braţul şi apoi înfipse întreg pumnalul în
pieptul ducelui de Gandie. Acesta căzu răsturnându-se.
- M-a omorât! strigă el în timp ce pe gură i se
revărsa sânge.
Spectatorii acestei scene, îngheţaţi, uimiţi, rămă-
seseră împietriţi. Lucreţia se retrăsese, pur şi simplu, şi un surâs îi flutura pe buzele care nu 
păliseră de loc.
- Ajutor! striga nefericitul duce de Gandie, ajutor!
Oh! simt că ard... apă! Aveţi milă! Daţi-mi un pic de apă.
- Ah! Vrei apă, spuse Cezar cu un rânjet sinistru.
Aşteaptă frate, o să-ţi dau să bei!
Atunci se văzu un lucru monstruos. Cezar Borgia
se aplecă, îl apucă pe fratele său de picioare şi trăgând ast-
fel corpul al cărui cap livid sângera pe pietre, îl căra urlând:
- Apă pentru fratele meu Francisc! Apă pentru
amantul Lucreţiei!... Toată apa Tibrului pentru ducele de



Gandie!
Cezar străbătu astfel un şir de camere şi ajunse
la o ultimă uşă. O deschise el însuşi. Tibrul era acolo şi
curgea în noapte printre umbre şi vaiete. Cezar ridică corpul
şi-l împinse violent, aruncându-l în fluviu. Martorii acestei
scene fugiseră, cuprinşi de groază şi frică... Atunci Lucreţia
Borgia îndreptă perdeaua de stofă, o ridică şi pătrunse
într-un fel de cabinet slab luminat.
Acolo, un bătrân cu trăsături aspre şi pline de
răutate era aşezat într-un fotoliu... Acest bătrân auzise şi
văzuse totul! Era tatăl lui Francisc, duce de Gandie, tatăl
lui Cezar, duce de Valentinois, tatăl Lucreţiei, ducesă de
Bisaglia, era Rodrigo Borgia. Era Papa Alexandru al Vl-lea.
- Eşti mulţumit, tată? întrebă Lucreţia.
- Pentru Dumnezeu, fata mea, ai mers un pic cam
prea departe... Acest biet Francisc! Am să spun o liturghie
pentru sufletul lui! Este păcat! Era un diavol bun acest
Francisc, dar ducele de Gandie îmi încurca planurile ...
Aşadar, fata mea, îţi dau binecuvântarea papală, astfel ca
acest nou păcat să-ţi fie în întregime iertat...
Lucreţia se înclină, aproape că îngenunche;
Papa se ridică, întinse mâna dreaptă. Când Lucreţia Borgia
se ridică, tatăl său dispăruse.
Capitolul V
CAPRICIILE LUCREŢIEI
Lucreţia intră în sala festinului şi observă că era
goală.
- Laşii, murmură ea, au fugit... beţia spaimei a
înlocuit în venele lor beţia voluptăţii... Ah! Nu există bărbaţi!
Tatăl meu a fost unul... dar el este bătrân... De ce natura
mi-a dăruit sexul ăsta, mie, mie care am poftă să devorez o
lume întreagă...
Se răsturnase pe o grămadă de perne şi medita:
- Mă plictisesc, plictiseala mă macină... degeaba,
creez şi inventez în fiecare zi noi plăceri; în zadar uimesc
Roma cu fastul petrecerilor mele... îmi simt inima pustie şi
încet plictiseala îmi mistuie spiritul, aşa cum marea, într-un
ritm monoton, roade stâncile de la Caprera, de la poalele
castelului meu.
Deodată, o umbră se ridică lângă ea. întoarse
capul cu indiferenţă:
- Tu eşi, frate? spuse ea întinzându-i mâna lui
Cezar.
într-adevăr era Cezar Borgia. Tocmai se întorse-
se, şi cine l-ar fi văzut în acel moment n-ar fi putut să
bănuiască că acest om tocmai îşi ucisese fratele. îi arătă
surorii sale o faţă veselă, iar aceasta la rândul ei îl privea
zâmbind. Era ceva înfricoşător în dublul surâs al acestui
cuplu monstruos.
- Răule! spuse Lucreţia, de ce i-ai făcut rău bietu-lui Francisc? Eşti gelos?
- Zău, pe legea mea, da, Lucreţia... Nu-mi place
că în faţa prietenilor mei, oriunde aş fi şi în orice împrejurare,
să nu fiu primul. Pe de altă parte, nu sunt un imbecil gelos,
aşa cum crezi tu. Ceea ce mă interesează este ca splendo-
rile corpului tău să-mi aparţină numai mie şi nu altora!
Lucreţia dădu din cap şi rămase gânditoare.
- Aşa o fi, reluă Lucreţia deodată, dar tu îl moş-
teneşti, Cezar... Acest mort te îmbogăţeşte pe tine, care eşti
deja atât de bogat, iar crima te face duce de Gandie...
- Este adevărat, surioară, dar şi tu vei avea
partea ta. îţi ofer un milion de ducaţi de aur din moştenire,



eşti mulţumită?
- Sigur că da, răspunse Lucreţia căscând. Chiar
doream să construiesc un templu... ducaţii tăi îmi vor servi
pentru această fantezie.
- Un templu! strigă Cezar mirat.
- Da, un templu închinat lui Venus, lui Venus
Necuvincioasa... Vreau să restabilesc cultul său la Roma;
vreau ca templul să se ridice între San Pietro şi Vatican,
înţelegi frate, un templu pentru Venus aproape de San Pietro!
Şi în timp ce tatăl nostru îşi va spune liturghia, în viitoarele
zile de Paşti, în templul său creştin, vreau ca eu, să o spun
pe a mea în biserica mea păgână, şi vom vedea atunci care
din noi doi va avea mai mulţi credincioşi.
- Lucreţia, strigă Cezar, tu eşti într-adevăr o
femeie admirabilă. Ideea ta este sublimă.
- Mai puţin decât ideea ta de a pune mâna pe
Italia şi de a face din ea un singur regat, iar tu să fii rege,
stăpân absolut, Cezar al meu.
- Noi doi, Lucreţia, atunci când îmi voi realiza
planul, noi doi vom stăpâni lumea şi o vom transforma...
în acel moment, ţipete prelungi se auziră aproape
de ei. Zgomotul venea dinspre apartamentele palatului.
- Ce este asta? întrebă Cezar.
- Vom vedea!...
Lucreţia îşi aruncă o pelerină de mătase peste
umerii marmoreeni şi, urmată de Cezar, porni prin vestibulul
cu statui, apoi deschise uşa de bronz. Fratele şi sora se
opriră în prag. Cei doi nubieni, nemişcaţi şi muţi, erau tot la
post, cu iataganul în mână. Dar, în fundul săîii, un ciudat
spectacol le atrase privirile. Treizeci de servitori urlau, vocife-
rau, se îngrămădeau, încercuiau sau încercau să încer-
cuiască un bărbat, un străin care ţinea piept haitei turbate.
- Cine este obraznicul? strigă Lucreţia. Se repezi
către el, dar Cezar o prinse de mână şi o opri.
- Hei! strigă el, este micul meu francez, i-am dat
întâlnire aici, la miezul nopţii... Drace! Ce îndrăzneţ este! Ce
lovituri! Dreapta, stânga! Bine! iată doi la pământ... Bine! iată
alţi doi cărora le-a spart dinţii! Obraznic! îndrăzneţ!...
Omoară-i! Bate-iL. Sări!...
Cezar, entuziasmat, bătea din mâini frenetic!
Bărbatul care se duelase cu haita de valeţi, spre
marea încântare şi admiraţie a lui Cezar şi spre marea satis-
facţie a Lucreţiei, era într-adevăr cavalerul de Rgastens.
Cum sunase miezul nopţii, el plecase de la hanul "Frumosul
Janus".
- Ce imagine groaznică! se gândea el alergând.
Acel bărbat în Tibru! Nenorocitul care tocmai a fost asasi-
nat... Oh! cele două mâini ale sale încleştate pe pietre... cor-
pul care dispărea în apa neagră. Şi cuvintele lui miste-
rioase... Vor să o răpească pe Primula! Cel care vrea să o
răpească, precis este asasinul! Dar cine este acest asasin?
Unde să-l găseşti? Cum să-l prevină pe contele Alma?
Trebuie să povestesc aceste ciudate întâmplări ilustrului
căpitan care mă aşteaptă... Doar el singur, la Roma, este
destul de puternic pentru a descoperi adevărul şi a preveni,
poate, noi crime!
Monologând astfel, cavalerul ajunse rapid la
palatul Lucreţiei. El vru să se repeadă pe sub colonada pe
care am descris-o. Dar cei doi paznici călare se repeziră în
faţa lui.
- Pleacă! ordonară ei.



- Ei! Prietene, spuse Ragastens, încet, ce dracu!
Sunt aşteptat în palatul ăsta...
- Pleacă! răspunse paznicul din spatele formida-
bilei sale mustăţi negre.
- Eşti foarte încăpăţânat, dragul meu! eu îţi
spun că sunt aşteptat... de monseniorul Cezar Borgia! Te
rog, fă-mi loc!...
Nu numai că soldatul nu ascultă această cerere,
dar încă o duzină de valeţi, atraşi de zgomot, alergară şi se
năpustiră asupra cavalerului.
- Oh! Oh! strigă Ragastens, se pare că slugile
sunt turbate în această frumoasă ţară... La dracu! Au
îndrăznit să ridice mâna asupra mea! înapoi, servitori! înapoi!
Aspectul cavalerului deveni atât de teribil încât
servitorii se retraseră, speriaţi. Soldatul însă, se aruncă
asupra tânărului. Ragastens înţelese că victoria sa era de
scurtă durată şl că urma să fie încercuit, atacat, dacă nu
dădea un exemplu salutar. în mai puţin timp decât ai crede,
el se aruncă asupra soldatului şi se atârnă de piciorul lui,
încercând prin lovituri violente, să-l facă să-şi piardă echili-
brul.
După prima lovitură, soldatul înjură "sânge şi
maţe!" de tremurară ferestrele caselor învecinate, şi se agăţă
de coama calului său. La a doua lovitură, el îşi ridică sabia
pentru a-l omorî pe impetuosul său adversar. Dar nu avu timp
să-şi pună planul în aplicare. O a treia lovitură veni, mai vio-
lentă decât primele două. Gura soldatului, care se pregătea
să trimită o nouă înjurătură, rămase întredeschisă şi mută de
surprindere. Ragastens, la rândul său, se trăsese înapoi maimulţi paşi şi era gata să cadă... 
Ce i se întâmpla? Dădea
înapoi? Nu! Se întâmplase că Ragastens trăsese cu forţă
piciorul uriaşului soldat şi-i scosese cizma, iar acesta sur-
prins, rămăsese cu un picior desculţ, dar tot înşurubat pe
calul său; în acest timp cavalerul, din elanul loviturii, se
dăduse înapoi, ţinând în mâini o cizmă uriaşă. Era o deban-
dadă printre valeţi. Dar această ezitare fu de scurtă durată,
asediatorii primiseră ajutoare. Erau acum treizeci, înarmaţi
cu bastoane. Ragastens îşi aruncă ochii de jur împrejur şi
văzu că este înconjurat din toate părţile. Atunci, îi veni în
minte o idee sclipitoare.
- Ah! Bădăranilor, adunătură de slugi! Cu lovituri
de cizmă vă voi goni... Şi făcu aşa cum spuse!...
Apucând cizma, el se servea de carâmbul aces-
teia ca de un buzdugan pe care-l învârtea. în acelaşi timp se
îndrepta către scară, la care ajunse din câţiva paşi, urmărit,
hărţuit şi înconjurat de haita furioasă. La capătul scării,
Ragastens se trezi într-o sală imensă... îşi alese câmpul de
bătaie şi se retrase într-un colţ; ceea ce a urmat a fost fur-
tună. Ragastens mânuia cizma învârtind-o şi fluturând-o dea-
supra capului său. în fiecare moment lovea un cap, un obraz,
un spate... Se auzeau strigăte de durere, scrâşniri din dinţi,
ameninţări apocaliptice venite din partea unei bande
dezlănţuite. Totul dură până în momentul când, zece dintre
valeţi fiind scoşi din luptă, ceilalţi se retraseră în dezordine,
cerând ajutor.
Stăpân pe câmpul de luptă, fără vreo zgârietură,
cu mantia abia atinsă, Ragastens izbucni în râs şi strigă:
- Haideţi, slugilor! Haideţi, anunţaţi-l pe stăpânul
vostru că Ragastens este la ordinele lui... sau feriţi-vă de
cizmă!...
-Am fost anunţat, spuse o voce, v-aţi luat sarcina



să mă anunţaţi chiar dumneavoastră, domnule!
Ragastens se întoarse şi se trezi în faţa lui Cezar şi a Lucreţiei. O secundă rămase uimit, 
fascinat de fru-
museţea fiicei Papei. Lucreţia văzu efectul pe care-l produ-
sese şi surâse. Dar cavalerul îşi reveni, se înclină şi
răspunse:
- Monseniore şi dumneavoastră doamnă, scuza-
ţi-mă că i-am tratat un pic cam rău pe servitorii voştrii. Nu am
altă scuză decât ordinul pe care mi l-aţi dat să fiu aici la
miezul nopţii. Şi, pentru a fi prezent la o astfel de întâlnire, aş
fi trecut şi peste o legiune de diavoli...
- Vino, domnule, spuse Cezar, eu sunt de vină că
nu i-am prevenit pe aceşti imbecili că vă aşteptam...
Ragastens îi urmă pe frate şi pe soră, în timp ce
valeţii, aplecaţi până la pământ, rămăseseră încremeniţi de
primirea făcută acestui intrus atât de prost îmbrăcat. Lângă
nubienii aşezaţi la uşa din bronz, Lucreţia se opri un moment.
Cei doi muţi nu se mişcară. Ei aveau o poartă de păzit şi o
păzeau.
- Dar voi, întrebă ea, voi ce aţi face dacă ar încer-
ca să treacă de această uşă?
Negrii zâmbiră larg, arătându-şi dinţii strălucitori.
Ei atinseră cu vârful degetelor săbiile lor, apoi arătară spre
gâtul cavalerului.
- Este clar! spuse acesta râzând; ei mi-ar tăia
gâtul. Dar pentru a avea fericirea să vă admir, doamnă, jur că
aş înfrunta bucuros acest pericol...
Lucreţia zâmbi din nou. Apoi, lovind de mai multe
ori obrazul celor doi nubieni, ea trecu însoţită de Cezar şi de
cavaler. Ea îi conduse într-un budoar, pe care Ragastens îl
admiră pentru luxul rafinat, dar cavalerul se ferea să arate
sentimentele care-l animau.
- Sora mea, spuse Cezar, domnul este cavalerul
de Ragastens, un francez, un copil al acestei ţări pe care o
iubesc atât de mult. Calitatea sa de francez ar fi deci o reco-
mandare suficientă pentru atenţiile tale, draga mea soră...
dar asta nu este totul: în timpul călătoriei mele la Chinon,
domnul cavaler mi-a salvat viaţa...
- Oh! Monseniore, sunteţi prea bun că vorbiţi de
acel fleac, spuse cavalerul; nu v-am amintit aceea aventură
decât pentru a mă recunoaşte...
- îi iubesc pe francezi, spuse la rândul ei Lucreţia,
şi-l voi iubi în mod deosebit pe cavaler, de dragul tău, frate...
Noi te vom ajuta, cavalere...
- Ah! Doamnă, sunt ameţit de favoarea pe care
mi-o faceţi de a-mi recunoaşte meritele atât de repede.
- O meriţi, spuse Lucreţia cu încântare. Dar mă
gândesc, adăugă ea deodată, că aveţi nevoie de o răcori-
toare, după această bătălie... Vino, cavalere!
Ea îl prinse de mână şi îl conduse. Cavalerul fu
agitat de un frison. Această mână moale, caldă, parfumată, o
strânsese pe a lui. Era o întâmplare sau o intenţie? Aventu-
rierul închise ochii pentru o secundă, cu inima strânsă de o
nelinişte voluptoasă.
- Cu atât mai rău! se gândi el. Probabil că risc
mult, dar partida merită.
- Şi mâna sa, puternic, aproape brutal, răspunse
strânsorii delicate a mâinii Lucreţiei. în minutele următoare ei
se găseau în fabuloasa sală de ospăţ: templul orgiilor. înfier-
bântat, Ragastens se credea condus în paradis... Lucreţia
însăşi, aşeză în faţa lui pepene rece, apoi îi turnă în cupă un



vin înspumat.
- Beţi, spuse ea cu o privire care-l tulbură pe ca-
valer... Este vin din ţara dumneavoastră... dar eu l-am tratat
printr-o metodă specială.
- Sora mea, spuse râzând Cezar, îşi petrece tim-
pul perfecţionând şi rafinând plăcerea gurii... Este o gur-
mandă...
- Da, sunt gurmandă, spuse Lucreţia zâmbind.
Lăcomia, mai mult decât răzbunarea, este o plăcere a zeilor.
Beţi acest vin cavalere... este nectar, gustaţi aceste prăjituri,
este ambrozie...
Cavalerul goli cupa dintr-o înghiţitură. Prin venele
sale curgeau flăcări... El gustă din prăjiturile pe care i le
prezentase Lucreţia. Tâmplele începură să-i zvâcnească, în
timp ce imaginaţia se deschidea viziunilor delirante.
- Doamnă, strigă el, beau, mănânc, ascult, văd şi
mă întreb dacă nu cumva visez frumos, după care realitatea
îmi va părea şi mai crudă! Unde mă aflu! în ce palat minunat!
Lângă ce adorabilă zână!
- Vai! Eşti pur şi simplu la o muritoare, la biata
Lucreţia Borgia, care încearcă să se distreze, dar care
reuşeşte rar.
- Ce! Doamnă, sunteţi nefericită! Ah! Spuneţi care
vă este dorinţa neîndeplinită. Când va trebui să pun lumea în
mişcare? Când va trebui, ca Titanii de altădată, să excaladez
Olimpul pentru a căuta secretul fericirii?...
- Bravo, cavalere! exclamă Cezar. Şi dacă Olim-
pul nu ne ajunge, vom escalada cerul pentru a cere Tatălui
Etern reţeta prăjiturilor perfecte, pentru ca Lucreţia să fie
mulţumită.
- Eu nu sunt decât un gentilom fără avere, răs-
punse Ragastens recăpătându-şi sângele rece. Dar am o
inimă care ştie să vibreze, un braţ care nu tremură şi o sabie,
şi le pun, doamnă, în slujba dumneavoastră, foarte fericit,
dacă binevoiţi să-mi acceptaţi omagiul.
- Accept acest omagiu, spuse Lucreţia, cu o gra-
vitate care-l făcu pe cavaler să tresară.
- Şi acum că eşti supusul ducesei de Bisaglia,
reluă Cezar, să vedem cavalere, să găsim o poziţie oficială
unde să-ţi foloseşti talentele... Eu pot să-ţi obţin de la tatăl
meu un brevet de gardă de lux.
- Monseniore, spuse cavalerul readus la realitate
de aceste cuvinte, vă mărturisesc că mi-aş dori altceva.
- Diavole! Eşti tare dificil, dragul meu! Gărzile
pentru nobili trebuie să prezinte dovada a şase strămoşi
nobili şi, în definitiv, adăugă el cu o brutalitate intenţionată,
nici nu ştiu cine eşti...
Ragastens se ridică şi spuse cu mândrie:
- Monseniore, la Chinon nu mi-aţi cerut titlurile de
nobleţe.
- Sunt impresionat! spuse Cezar.
- în ceea ce priveşte titlurile mele de nobleţe, le
puteţi citi pe faţa mea; la noi, gentilomii se ghicesc dintr-o
privire... cât despre titluri, sunt gata să le semnez cu vârful
săbiei mele.
- Bravo! Bun răspuns!
- Dacă vă gândiţi că am venit în Italia să fac de
pază la biserici, în preajma vreunui bătrân care-şi spune
rugăciunile, adio monseniore!
- Hei! Ce diavol turbat!... Zău că meriţi mai mult!
Ţi-am propus asta doar ca să te pun la încercare... îmi place



aşa. Felul cum l-ai aranjat pe teribilul meu Astorre, zis şi
invincibilul, răspunsurile şi înfăţişarea dumitale, până şi băta-
ia zdravănă pe care ai dat-o acelor ticăloşi, mai înainte... ah!
mai ales asta, încă îmi vine să râd...
Cezar se răsturnă râzând din tot sufletul.
Cavalerul se aşeză din nou zâmbind.
- Deci, reluă Cezar, vrei să intri în serviciul meu?
- V-am spus deja, monseniore!
- Ei bine, s-a făcut, domnule. în scurt timp voi
reîncepe campania contra anumitor prinţişori care cred că le
este permis totul... Dar mai aştept... Atunci mă voi baza pe
dumneata, cavalere. Bărbaţii curajoşi şi spirituali sunt rari...
abia dacă te cunosc de câteva ore, dar puţinul pe care l-am
văzut îmi ajunge. Cavalere de Ragastens, vei intra sub
ordinele mele, în fruntea unei companii.
- Ah! Monseniore, spuse Ragastens sărind în sus, ce spuneţi? Vreţi să vă bateţi joc de mine, 
fără îndo-
ială...
- Poimâine, la castelul San Angelo, vino să-ţi iei
brevetul.
Beat de bucurie, cu visele împlinite de cel mai
mare noroc, cavalerul se înclină, apucă mâna lui Cezar şi o
duse la buzele sale.
- Acum poţi să te retragi, domnule... Totuşi, mai
am o vorbă; azi dimineaţă, când l-ai speriat atât de rău pe
Garconio, ai întâlnit o tânără îmbrăcată în alb, urcată pe un
cal alb?
Aceste cuvinte aduseră imediat în faţa ochilor lui
Ragastens groaznica scenă de la Tibru... Ele îi amintiră
imaginea dulce a necunoscutei care-şi spunea Primula. Se
gândi la dezvăluirile pe care i le făcuse rănitul din Tibru...
Venise momentul să-i spună totul lui Cezar Borgia şi să-i
ceară protecţie pentru această tânără.
- Este adevărat, monseniore, răspunse el cu
vocea afectată de diversele amintiri,şi...
Avea de gând să vorbească, căuta cuvintele care
să-i asigure ajutorul lui Cezar, când deodată, o paloare de
moarte îi acoperi faţa... Cuvintele i se opriră în gât. înclinân-
du-se, Ragastens îşi aruncase ochii, din întâmplare, pe
mozaicul din marmură care forma podeaua sălii. El descoperi
o pată mare de sânge! De ce această imagine îi opri cuvin-
tele pe care avea de gând să le spună! Ce intuiţie de moment
trezi deodată prudenţa adormită în acest spirit viu, bănuitor?
Ce legătură misterioasă văzu sau crezu că vede între pata de
sânge şi scena din Tibru?
- Ei bine, domnule, spuse Cezar, aveţi de gând să
răspundeţi?
- Vă spun, monseniore, că într-adevăr, am întâl-
nit-o pe doamna de care îmi vorbiţi şi am regretat că am
întrerupt conversaţia cu acel călugăr, când am aflat că era al vostru!
- Deci, nu o cunoaşteţi?
- Cum să o cunosc, monseniore? Nu-i ştiu nu-
mele, nu ştiu pe ce drum a dispărut...
- Bine domnule, poţi să te retragi. Pe poimâine la
castelul San Angelo, nu uita!
- La dracu! Monseniore, ca să uit ar trebui să-mi
pierd minţile!
Şi Ragastens cu aerul cel mai natural din lume,
făcu o adâncă şi graţioasă plecăciune în faţa Lucreţiei, care
îi dădu mâna să i-o sărute. Apoi ieşi, hotărât să se gân-
dească la descoperirea pe care o făcuse. Bănuitor, el se



întreba acum, dacă nu cumva această aventură începută ca
un vis frumos, nu este decât o cursă care i-a fost întinsă. Cu
un tremurat, el îşi aminti de avertismentele fetei în alb. în acel
moment, o mică mână moale o apucă pe a lui şi o voce îi
şopti la ureche:
- Veniţi şi nu faceţi zgomot...
Ragastens era curajos. Vocea nu era sinistră,
dimpotrivă... Şi totuşi îl cuprinse o nelinişte; îşi reveni repede
şi se lăsă în voia soartei, urmând-o pe femeie. După mai
multe drumuri şi cotituri, ajunseră din nou în sala de ospăţ.
Uriaşa cameră era acum slab luminată de o singură
lumânare care se consuma încet şi trist. Inima lui Ragastens
bătea să se spargă.
- Nu vă mişcaţi... nu plecaţi de aici, murmură
însoţitoarea sa, aşteptaţi aici până o să vină să vă caute.
Apoi servitoarea care-l condusese pe cavaler dis-
păru. Imediat ochii lui Ragastens fură atraşi de pata de
sânge; era încă acolo; se aplecă, atinse sângele... nu era
încă uscat.
- Nu e nici o oră de când sângele ăsta a curs!
murmură el... ce înseamnă asta?
Mai departe se zărea o altă pată, apoi altele, un adevărat drum roşu, o dâră însângerată! 
Gâfâind el urmări
această urmă, aplecat peste lezpezile de piatră, pas cu
pas... Ajunse la o uşă şi puse mâna pe zăvor; uşa se
deschise. De acolo urma de sânge continua; condusă
de ea, Ragastens traversă mai multe săli şi ajunse la o ulti-
mă uşă pe care o deschise. Scoase atunci o exclamaţie
de surprindere înspăimântătoare. Se găsea la malul Tibru-
lui!
- Oh! făcu el înnăbuşit, ar fi posibil! Da! Asta tre-
buie să fie!... împrejurările coincid prea clar! Ăsta este
groaznicul adevăr, care simt că-mi ia minţile şi care mă
apasă! Bărbatul care a murit în Tibru a fost aruncat de aici!
Rănitul care, în agonie, a pronunţat numele Primula, aici a
fost asasinat! Ah! înţeleg acum teama care înconjoară acest
palat; aici se omoară! Şi sirena, zâna, ei bine, este un vam-
pir, o tigroaică însetată de sânge! Cine ştie dacă nu mă
pândeşte! Cine ştie dacă ea nu m-a văzut!...
Pentru o clipă, s-a gândit să se salveze
alunecând în Tibru. Dar ideea de a fugi, de a fugi din faţa unei
femei; îl revolta. îşi aranja sabia, închise uşa şi, rapid, cu pas
uşor, reveni în sala de ospăţ, tot obscură şi liniştită. Trecură
câteva minute pline de îngrijorare. în sfârşit, aceeaşi servi-
toare reapăru. Ca şi mai înainte, ea îl prinse de mână şi tra-
versară trei sau patru camere întunecate. Ea se opri apoi în
faţa unei uşi şi îi spuse simplu:
- Puteţi să intraţi.
Ragastens ezită o secundă; apoi, ridicând din
umeri, împinse uşa... Se găsea în pragul unui loc retras şi
misterios luminat, aşa cum sunt capelele în nopţile de rugă-
ciune, în fundul acestui loc, pe un morman de blănuri de pan-
teră, o femeie!... O femeie goală care zâmbea, cu braţele
întinse... Era Lucreţia, care murmura:
- Vino, cavalerul meu, vino, te aştept, te iubesc,
eşti al meu!...
Capitolul VI
IDILĂ DUPĂ ORGIE
Era aproape ora trei dimineaţa, când Ragastens,
revenit la hanul "Frumosul-Janus", căzu pe patul său, epuizat
de oboseală şi se cufundă într-un somn de plumb. El dormi



până aproape de ora opt, când îl trezi hangiul.
Acesta îi cerea plata pentru ziua de cazare care
începea. în onorabila sa casă, era o regulă invariabilă: se
plăteşte înainte. Cavalerul îşi pipăi buzunarele şi constată că
nu avea nici un ban. Suspină, aruncă o privire asupra dia-
mantului său şi-l rugă pe hangiu să caute un bijutier. Hangiul
îi surprinsese privirea şi înţelesese.
- Cartierul lor este la doi paşi, domnule; în cinci
minute vă aduc un evreu dintre prietenii mei care cumpără
pietre preţioase.
- Adu-mi şi un altul care vinde haine.
- Va fi acelaşi! răspunse hangiul, care plecă aler-
gând.
Câteva minute mai târziu el revenea, într-adevăr
însoţit de un bătrân cu barbă stufoasă, dar neîngrijită şi mur-
dară, care salută exagerat şi puse pe pat un bogat sortiment
de costume. Ragastens îi întinse diamantul. Evreul scoase
un mic cântar din buzunar, cântări piatra, o examina cu lupa.
Avu loc o adevărată dezbatere; evreul începu
prin a oferi un sfert din valoarea diamantului. Dar, el înţelese
repede că făcea afaceri cu cineva puternic şi, văicărindu-se, trebui să se resemneze cu o 
treime din preţul real.
Ragastens îşi alese apoi un echipament nou şi se
îmbrăca pe măsură ce găsea diversele piese ale costumului
care făceau obiectul unei târguieli excesive. în sfârşit, cava-
lerul se echipă din cap până în picioare, lucind, strălucind,
scânteind. Dar, după ce plăti tot, inclusiv hotelul pe trei zile,
rămase doar cu ceva mărunţiş.
Voia să iasă, când hangiul introduse în camera
sa un personaj ciudat, care cerea să-l vadă. Era un bătrânel
mic, slab, firav, cu figură diavolească, de parcă ar fi postit o
eternitate pentru răscumpărarea păcatelor. Acest bătrânel
intră executând o serie de plecăciuni.
Hangiul îl introduse arătându-i un respect ciudat
sau, poate, îi era teamă. Şi, cum rămăsese în cameră pentru
a-şi satisface marea curiozitate pricinuită de vizita bătrânului,
Ragastens, cu un semn poruncitor, îi ordonă să iasă. Hangiul
dispăru; dar nu pierdu nici o privire, nici o vorbă, căci aplecat
la o crăpătură a uşii, el asistă la întrevedere.
De cum rămaseră singuri, Ragastens îl interogă
pe vizitatorul său dintr-o privire.
- Sunt Giacomo, răspunse bătrânelul, Giacomo la
dispoziţia dumneavoastră.
- Ei bine, domule Giacomo, cărui fapt datorez
plăcerea?
- Am primit sarcina să vă aduc ceva, atâta tot!
Şi spunând asta, îşi desfăcu mantia largă şi
scoase o pungă plină, pe care o aşeză pe colţul mesei.
Punga făcea un zgomot metalic...
- Sunt aici o sută de pistoli, continuă Giacomo,
reîncepând plecăciunile... dacă vreţi să-i număraţi...
- Hei! strigă Ragastens. Spuneţi că aici se găsesc
o sută de pistoli? Şi punga asta este pentru mine?
- Sunteţi domnul cavaler Ragastens, nu-i aşa?
- în carne şi oase, chiar dacă nu sunt sigur dacă visez sau sunt treaz, după noaptea asta...
- în acest caz, cei o sută de pistoli sunt pentru
dumneavoastră.
- Dar cine mi-i trimite? Nu înţeleg...
- Sst! Număraţi-i domnule.
Consternat, Ragastens desfăcu punga, în timp ce
un zâmbet larg tăia figura zbârcită a lui Giacomo. Cei o sută



de pistoli erau acolo. Şi, deşi era atât de încântat şi de mirat,
Ragastens îi făcu să dispară în centura de piele pe care o
purta la mijloc. După ce termină treaba asta, se pregăti să-l
interogheze pe vizitator; acesta însă dispăruse.
îl chemă pe hangiu.
- Unde este Giacomo?
- A plecat, domnule, răspunse hangiul înclinân-
du-se.
Această admiraţie bruscă îl surprinse pe
Ragastens.
- Oh! Oh! exclamă el apucându-l pe hangiu de
ureche, ai văzut totul, nu-i aşa?
- Domnule, iertaţi-mă... vă rog să iertaţi un biet
hangiu care nu ştia ce senior puternic are onoarea să găz-
duiască. N-am fost decât un hoţ, când v-am cerut să-mi plătiţi
înainte şi vreau să vi-i înapoiez. Rămâneţi aici domnule,
dormiţi, mâncaţi, beţi... şi să n-am parte de paradis dacă am
să vă cer ceva...
- Ah! Aşa! îl întrerupse Ragastens uimit, vrei
să-mi spui ce înseamnă asta?
- Asta înseamnă că acum ştiu ceea ce nu ştiam
mai înainte... că găzduiesc în umila mea casă un aliat, un pri-
eten... o rudă poate, a celor mai iluştri şi redutabili seniori din
Roma. Şi ştiu asta pentru că seniorul Giacomo care a ieşit de
aici...
- Ei bine! senior Giacomo?...
- Este omul de încredere al doamnei Lucreţia Borgia... administratorul palatului Riant.
După aceste cuvinte rostite cu emoţie, hangiul
ieşi înclinându-se până la pământ.
Ragastens rămase gânditor. Apoi, scuturând din
cap, se duse în grajd, îl înşeuă pe Căpitan, operaţie pe care
nu o încredinţa altcuiva, şi sări pe cal cu uşurinţa omului care
simte că are noroc; apoi la pas, porni pe drumul pe care
intrase în Cetatea Eternă - Roma.
Ce iluzie amăgitoare îl atrăgea pe acest drum
spre Florenţa? Ce vagă speranţă îl făcea să se îndrepte
exact către locul unde o întâlnise pe atât de graţioasa doam-
nă în alb? Nici el nu ştia. Dar vederea fetei produsese asupra
sa una din acele impresii care, departe de a se şterge, se
adânceşte pe măsură ce trece timpul. Pretextul de care se
folosea era acela că trebuia să o prevină asupra complotului
care se pusese la cale contra ei. De fapt, el dorea cu pasiune
să o revadă, să o admire din nou.
- Ei bine! gândi el când ajunse pe câmpul liber, să
recapitulăm puţin: mi se pare, până acum, că am început
destul de bine. Acel duel cu cea mai vestită sabie din Roma,
favoarea ilustrului căpitan, pe care abia dacă îndrăzneam să
sper că-l pot aborda, strania aventură din această noapte...
aceste două ore de pasiune cărora le voi păstra mult timp o
amintire fierbinte, Lucreţia, faimoasa Lucreţia devenită pentru
o noapte amanta mea!... Şi bunăvoinţa ei, nu mai puţin evi-
dentă, se traduce în dăruirea celor o sută de pistoli
care zornăie la centura mea! Da, toate astea nu sunt rele...
iată-mă căpitanul unei companii... Mâine, monseniorul
Borgia trebuie să-mi dea brevetul. Toţi Astorre din Roma vor
crăpa de ciudă. Cred că nici un aventurier nu a debutat sub
asemenea semne fericite. De unde îmi vine atunci această
proastă dispoziţie de care nu pot să scap?
Ragastens, într-adevăr, se simţea în adâncul
sufletului foarte neliniştit. Totuşi, nu se temea pentru el. Se temea pentru viitorul 
frumoasei necunoscute. Scena de la



Tibru îi afectase puternic imaginaţia. Ar fi uitat-o pe Primula
în câteva zile, dacă misteriosul rănit nu i-ar fi dezvăluit că
este în mare pericol. Sinistrele cuvinte care-i scăpaseră muri-
bundului, îi ţiuiau încă în urechi.
Cu genunchii îl împunse pe Căpitan, ca şi cum
s-ar fi gândit că o salvează dacă aleargă mai repede către
locul unde o întâlnise. Bravul animal înţelese ce i se cerea şi,
grăbi galopul. Ajunse astfel, exact în locul unde Primula, ur-
mărită de călugărul Garconio, se apropiase de el cerându-i
ajutorul. El merse mai departe, peste câmpuri, coti la dreap-
ta în locul unde văzuse că Primula făcuse la fel.
Ajunse la marginea unei păduri de măslini şi de
acolo trebui să-şi continue drumul pe jos, deoarece solul era
plin de rădăcini care crăpaseră pământul, pentru a răsări noi
lăstari. Rară la început, pădurea se îndesi treptat şi
Ragastens ajunse pe malul unui pârâu care curgea prin
pădure. Acest loc era încântător, plin de sălcii şi de plopi; o
iarbă deasă creştea, presărată cu flori sălbatice.
Cavalerul nu era o fire poetică, înclinată spre
contemplaţii dulcege. Dar locul i se păru foarte potrivit pentru
pauza pe care se pregătea s-o ia, aşa cum preocupările lui
nu-i reduceau pofta de mâncare. Se opri deci, scoase frâul
calului şi-l lăsă să bea. Apoi, patrupedul nu avu altceva de
făcut decât să întindă gâtul pentru a găsi, printre ierburi
proaspete o masă delicioasă. Apoi se gândi şi la el şi scoase
o bucată de pâine, o bucată de carne friptă şi nişte vin alb pe
care-l puse să se răcească în pârâu. începu apoi să
mănânce.
- La naiba! făcu el cu voce tare, frumoasă pădure
şi frumos pârâu! Când văd atâta prospeţime mi se pare că
recitesc una din poeziile lui Francisc Villon, pe care cărturarul
doicii mele mă punea să le învăţ altădată. Nu lipseşte decât
naiada sau nimfa.
- Nu o vezi dumneata! Căci ea este aici şi asistă
la masa ta, răspunse o voce cu un hohot de râs batjocoritor.
Cavalerul se ridică surprins... şi rămase uimit
văzând pe partea cealaltă a pârâului pe cea pe care o căuta,
tânăra fată în rochie albă, Primula! în acest peisaj încântător,
ea părea mai mult ca oricând că-şi merită porecla. Era într-a-
devăr zeiţa florilor, întruchiparea luminoasă a primăverii.
- Ei bine! reluă ea, se pare că nimfa pârâului te
sperie, cavalere?
- Doamnă, răspunse Ragastens, fără să ştie prea
bine ce zice, nu mi-e frică decât de un singur lucru... şi anu-
me ca apariţia să nu se evapore, ca dulcea nălucă care-mi
încântă ochii să nu dispară...
Privirea sa se ridică asupra fetei deja mai
fierbinte, mai îndrăzneaţă. El văzu o umbră de melancolie pe
faţa ei, părea stânjenită de privirea lui.
- Ce faci în aceste locuri îndepărtate? reluă ea.
- Vă căutam! Dar dumneavoastră, doamnă?
- Vă aşteptam, răspunse ea.
Ragastens scoase un strigăt uşor de bucurie, tra-
versă pârâul dintr-o săritură şi căzu la picioarele tinerei fete,
când, cu un gest de încântătoare demnitate, aceasta îl opri.
- Te aşteptam cavalere, continuă ea cu o voce
afectată de emoţie, pentru că am recunoscut în dumneata, la
prima noastră întâlnire, unul din acei bărbaţi care nu se tem
să-i apere pe cei asupriţi şi să-i atace pe asupritori. Te aştep-
tam pentru că mi s-a părut că, poate, ai vrea să ştii cine este



necunoscuta pe care ai apărat-o ieri. Şi în fine, te aşteptam
pentru că, ceva îmi spunea că pot avea încredere deplină în
dumneata. M-am înşelat?
- Oh nu, doamnă, spuse cavalerul, aplecându-se
cu profund respect,nu, nu v-aţi înşelat că aţi avut încredere
într-un bărbat, care, de când v-a văzut, nu se mai gândeşte
decât să trăiască şi să moară în slujba dumneavoastră, fără speranţa unei alte 
recompense decât bucuria de a se dedica
apărării dumneavoastră...
- Vai! într-adevăr cavalere, am nevoie să fiu
apărată.
- Ştiu doamnă!
- Ştii?
- Cuvintele dumneavoastră îmi ajung ca să ştiu...
dar eu mai ştiu şi altceva, şi pentru asta vă căutam...
- Ce ai aflat? strigă tânăra fată cu surprindere
amestecată cu teamă.
- Mai întâi numele dumneavoastră adevărat! Ştiu
că vă numiţi Beatrix... şi că sunteţi fiica contelui Alma...
La aceste cuvinte, ea păli şi se trase înapoi
aruncând împrejur o privire plină de teamă. O bruscă neîn-
credere apăru în ochii ei.
- Oh! Fiţi liniştită doamnă, spuse Ragastens îm-
preunându-şi mâinile într-un gest de rugăciune; acest nume
nu va ieşi niciodată din gura mea, dacă aveţi interesul să-l
ţineţi ascuns; şi dacă porunciţi, îl voi uita chiar şi în visele
mele cele mai dragi şi mai secrete, şi nu-mi voi mai aminti
decât această adorabilă poreclă, Primula, pe care mi-aţi făcut
bucuria să mi-o spuneţi.
Ea se apropie tremurând încă, şi-i întinse mâna
pe care cavalerul o duse la buzele sale.
- iartă-mă, domnule, adevărul este că sunt încon-
jurată de curse şi duşmani... şi că numele meu este, într-ade-
văr, un secret şi că sunt surprinsă că cineva l-a aflat, şi acest
cineva este un cinstit şi curajos nobil, dumneata!
- O întâmplare m-a făcut să aflu secretul şi mărtu-
risesc că această întâmplare este destul de înfricoşătoare...
- Ce vreţi să spuneţi?
Ragastens îi povesti atunci în detaliu, scena teri-
bilă la care asistase şi îi repetă întocmai cuvintele sumbre ale
rănitului din Tibru. Pe măsurăce povestea, o paloare lividă invada minunatul chip al fetei. 
Ochii i se tulburau şi câteva
lacrimi, pe care se străduia în zadar să le oprească, i se
scurgeau printre gene.
- Sunt pierdută! murmură ea.
- Pe soarele care ne luminează, strigă Ragastens,
vă jur că zilele mizerabilului care vă face să plângeţi sunt
numărate, dacă vreţi să-mi spuneţi numele lui...
Primula scutură din cap şi fu cuprinsă de un fri-
son. Apoi îi aruncă cavalerului o privire adâncă.
- Ei bine, da, spuse ea deodată. Veţi afla totul!
Dar nu astăzi, nu aici!... Astăzi este luni... ei bine vineri, la
ora unu noaptea, ne întâlnim pe Via Appia. Număraţi la stân-
ga douăzeci şi două de morminte, la al douăzeci şi treilea te
opreşti şi celui care îţi va spune: Roma! îi răspunzi: Amor!
Atunci cavalere, vei afla ce duşmani îngrozitori am, ce
înspăimântătoare este viaţa mea şi ce pericole mă pândesc,
la ce pericole se expun cei de care mă apropii! De acum
înainte, cavalere, nu mai face nici un pas pe acest drum spre



Florenţa unde m-ai văzut! Uită pădurea de măslini... Nici un
gest, nici un cuvânt oricui ar fi şi ar putea să bănuiască că mă
cunoşti. îţi cer asta şi, dacă eşti omul care cred eu, mă vei
asculta... dacă ai pentru mine puţină prietenie pe care cred
că am citit-o în ochii dumitale...
Cavalerul îşi puse mâna pe inima care bătea
să-i spargă pieptul şi vru să răspundă. Dar uşoară şi graţi-
oasă ca o căprioară, Primula se pierduse deja în frunzişul
des. înainte ca Ragastens să-şi revină din buimăceala în
care-l aruncaseră ultimele cuvinte ale fetei, el auzi la cinci-
zeci de paşi de acolo, galopul unui cal care se îndepărta
repede.
Preocupat, animat de mii de gânduri, cavalerul
încalecă pe Căpitan, ieşi din pădure şi pormi spre Roma. Dar,
devenind prudent pentru puţinul pe care-l ştia şi mai ales
pentru ceea ce bănuia, el făcu un mare ocol şi către seară, intră în oraş pe o altă poartă 
decât cea pe care ieşise.
Capitolul VII
ALEXANDRU BORGIA
A doua zi, de dimineaţă, Ragastens încântător în
frumosul său costum, se pregătea să se ducă la castelul San
Angelo. De cum ieşi, văzu o mulţime de oameni din popor
care, glumeau şi râdeau între ei, îndreptându-se toţi în
aceeaşi direcţie.
- Unde merg toţi aceşti oameni? întrebă cavalerul
pe hangiul care, respectos, îi ţinea scara să încalece.
- La Saint-Pirre, domnule.
- La Sait-Pierre! Este o sărbătoare religioasă? Nu
este nici Paştele, nici Rusaliile...
- Da! Dar va avea totuşi loc o ceremonie, şi una
frumoasă! Se spune că va fi frumoasă. Şi ca să vă spun totul,
este vorba despre înmormântarea domnului Francisc Borgia,
duce de Gandie, ucis cu laşitate...
-Ucis!...
- Vai da! A fost găsit cadavrul său străpuns de o
măiastră lovitură de pumnal!
- Şi unde a fost găsit cadavrul său? întrebă
Ragastens cu o mare curiozitate.
- în Tibru! La trei sute de paşi de hanul meu!
- în Tibru!...
- Tâlhari, nu s-au mulţumit să-l asasineze pe
bietul domn, i-au aruncat şi corpul în apă, în speranţa că va fi purtat până în mare. Dar 
există o providenţă în cer şi
cadavrul s-a oprit în plasa unor pescari de mreană. Poate ştiţi
că mreana urcă până aici şi are o carne foarte gustoasă...
- Aşa au găsit cadavrul în Tibru! îl întrerupse
Ragastens, care tremura gândindu-se la rănitul pe care-l
văzuse, dar mai ales gândindu-se la drumul însângerat pe
care-l urmase pas cu pas, prin impunătoarele apartamente
ale palatului Riant.
- Cum am avut onoarea să vă spun, la trei sute
de paşi de aici! Descoperirea s-a făcut ieri dimineaţă, la o oră
după ce aţi părăsit hanul.
- Şi se bănuieşte cine este asasinul?
-Au fost prinşi o duzină de oameni rău famaţi...
Este sigur că se vor găsi criminalii, căci însuşi monseniorul
Cezar conduce cercetările...
- Mulţumesc pentru informaţii, dragul meu domn
Bartholomeo.
Hangiul de la "Frumosul-Janus", se numea
Bartholomeo. Fericit pentru atenţia pe care cavalerul o ară-



tase flecărelilor lui, cinstitul hangiu mai adăugă, cu un aer
misterios:
- Ştiţi, domnule cavaler, ce spun unii de jos...?
- Ce spun? întrebă Ragastens, aplecându-se
peste şa, căci deja era pe cal.
- Ei bine, spun...
Dar Bartholomeo deodată tăcu. Tocmai îşi
amintise că Ragastens primise vizita lui Giacomo, adminis-
tratorul palatului Riant şi că după toate aparenţele, era pri-
etenul familiei Borgia... Aruncă o privire speriată asupra lui
Ragastens.
- Nimic! spuse elbâlbâindu-se, nu spun nimic...
- Ei bine, o să-ţi spun eu ce se spune! reluă ca-
valerul. Se spune că palatul Riant este foarte aproape de
Tibru, unde a fost găsit ducele de Gandie... nu-i aşa?
Bartholomeo deveni cărămiziu, apoi livid de
groază.
- Eu nu ştiu nimic, Excelenţă, nimic, vă jur! Nu
spun nimic, nu bănuiesc nimic, nu ştiu nimic, nu mă gândesc
la nimic...
Ragastens era deja departe, când nefericitul
Bartholomeo continua să-şi demonstreze ignoranţa, care
însemna, atunci, nevinovăţie.
Cavalerul se îndreptă la pasul calului său, către
castelul San Angelo şi trecu pe lângă San Pietro. Acolo, în
piaţa pavată, se adunau de pe toate străzile, fluvii de oameni.
Vestea morţii lui Francisc Borgia produsese o
profundă impresie. Nu numai că ducele de Gandie era iubit
de popor, dar se ştia că este adversarul lui Cezar, rivalul şi
opusul său: se spera în tăcere ca lupta surdă dintre cei doi
fraţi să se termine prin înfrângerea şi poate moartea fiului cel
mare al Papei. Căci Cezar Borgia, învingător, teroarea
Romei, trăia într-o atmosferă de ură...
Ragastens observă mulţimea pe care o ocolea
încet, cu Căpitan. O rumoare înfundată făcea să tresară
această mulţime care înainta ca suflul unei furtuni la
suprafaţa mării. în unele grupuri nu se ezita să se spună că
ar trebui răzbunată moartea lui Francisc. La auzul cuvântului
răzbunare, ochii străluceau, se întorceau către castelul San
Angelo şi după toate aparenţele îl ameninţau pe Cezar. îl
bănuiau deci?
Preocupat de ce vedea şi auzea, Ragastens nu
dădu atenţie unui bărbat, un călugăr care traversa grupurile,
arunca câte o vorbă în urechea unora, făcea semne miste-
rioase altora. Acest călugăr era Garconio. Ce treabă avea de
făcut? Asta s-ar fi întrebat cavalerul dacă l-ar fi văzut pe
călugăr. Dar, aşa cum am spus, el mergea culegând impresi-
ile care veneau dinspre mulţime, apoi se gândi la ciudata
întâlnire pe care o avusese cu Beatrix sau, mai bine zis, Primula. Imaginea tinerei fete 
plutind în faţa ochilor lui, sfârşi
prin a-l absorbi complet.
Când ajunse în faţa porţii castelului San Angelo,
se produse o schimbare extraordinară în atitudinea mulţimii.
Oricât de curajos era, Ragastens s-ar fi cutremurat fără
îndoială dacă ar fi văzut în acel moment ochii strălucitori care
se holbau la el şi zâmbetele răutăcioase care îi însoţeau. Dar
el nu văzu nimic şi nepăsător, intră în curtea castelului brăz-
dată de servitori, de soldaţi, de ofiţeri şi seniori. Aici se vedea
puterea lui Cezar Borgia. în mod sigur regele Franţei nu era
înconjurat de atâtea gărzi şi curteni cum era fiul Papei.
Ragastens coborî de pe cal şi destul de preocu-



pat, privi în jurul său fără a şti cui să se adreseze, când o
voce groasă răsună alături de el:
- Cum, voi nu vedeţi că domnul cavaler Ragastens
vă întinde frâul calului său!
Servitorii cărora le era adresată această critică,
se grăbiră către cavaler şi cu mare respect îl luară pe Căpitan
şi-l conduseră într-unul din uriaşele grajduri ale castelului.
Ragastens se întoarse către cel care-l scosese
din încurcătură.
- Baronul Astorre! strigă el nu fără surpriză.
- Eu însumi, răspunse colosul, încântat să mă
pun la dispoziţia dumneavoastră, pentru a vă conduce prin
acest mic oraş, care este castelul San Angelo, ar trebui să
spun acest labirint!
- Dar tu, dragul meu baron, îţi sunt într-adevăr
îndatorat... dar permite-mi să fiu îngrijorat pentru sănătatea
dumitale. Chiar dacă aveţi braţul în bandaj, sper că n-am fost
atât de stângaci să vă rănesc serios.
- Vedeţi, cavalere, nu am aerul unui muribund; pe
toţi diavolii, sabia care trebuie să mă trimită în ceruri, nu a
fost încă turnată... Dar veniţi, vă voi conduce până în aparta-
mentele monseniorului Cezar care, este în dezbatere cu ilus-trul său tată, tatăl nostru întru 
Iisus Cristos.
Baronul schiţă semnul crucii. Ragastens se simţi
dator să-l imite din politeţe şi-l urmă, admirând slugărnicia
italiană a adversarului său de a se prezenta ca un vechi pri-
eten. Baronul îl conduse pe o scară impunătoare din granit
roşu, la capătul căreia începea o serie de săli decorate mai
sobru decât cele de la castelul Riant. Ajunseră într-un vast
salon unde mişuna o mulţime de seniori, gărzi, curteni, care
flecăreau fără cea mai mică reţinere.
- Domnilor, spuse Astorre încercând să domine
conversaţiile, permiteţi-mi să vi-l prezint pe domnul cavaler
de Ragastens, gentilom francez, venit în Italia pentru a ne
arăta tuturor cum se mânuieşte o sabie şi care a debutat
dându-mi mie, invincibilul Astorre, o lecţie de care îmi voi
aminti mult timp!
Toate privirile se îndreptară către cavalerul
Ragastens, care tresări, deoarece i se păru că descoperă în
vocea lui Astorre intonaţii ironice şi în privirile batjocoritoare
ce se îndreptară către el...
Cezar Borgia se găsea într-adevăr la Papă, aşa
cum anunţase baronul Astorre. Alexandru al Vl-lea, era a-
tunci un bătrân de şaizeci de ani. Fizionomia sa schimbă-
toare purta însemnele unei subtile diplomaţii. Ochii săi negri
se aprindeau câteodată de o uimitoare vivacitate, strălucea
în ei flacăra unei viclenii brutale. Trăsăturile feţii sale erau
aspre, neregulate, acoperite de paloarea vârstei.
Alexandru avea statura un pic sub cea medie; se
ţinea drept, doar câteodată apleca capul parcă sub greutatea
gândurilor. Era un bătrân plin de vivacitate. Originile sale
spaniole se vedeau în privirea dură şi sfidătoare, în ridurile
gurii fine şi strânse, în sprâncenele rămase stufoase şi
aproape negre. în acel moment Papa se găsea în camera de
rugăciune, mobilată foarte sobru, aşezat într-un fotoliu uriaş
cu spatele sculptat, pe perne din catifea. Un tânăr, care părea că abia depăşise douăzeci de 
ani, stătea în faţa lui, în
picioare într-o atitudine de respect plină de demnitate şi
Papa, sfârşea o întrevedere care începuse în urmă cu o
jumătate de oră. Ochii săi scânteietori se fixau pe un tablou
agăţat pe perete. Tânărul urmări privirea cu evidentă neli-



nişte.
- Minunat! spuse Papa. Minunat, Raphael! Dragul
meu copil, vei fi un mare pictor! Ce spun eu! Recunosc deja
în pânzele tale marca geniului...
- Deci, Sfinţia voastră, nu sunteţi nemulţumit de
madonă?
- Admirabil, Sanzio! Nu găsesc alt termen... este
suavă şi dulce, atât de simplă în acest scaun obişnuit... şi
atât de maternă în mângâierea mâinilor! Şi fiul Iisus! Poţi
să-ţi imaginezi copil mai nobil şi mai sfânt? Du-te Raphael,
treci pe la trezorierul meu cu bonul pe care ţi-l voi da eu...
Dar toţi banii mei nu-ţi vor putea plăti niciodată geniul... Căci
eu sunt sărac, păcat! Du-te, tu vei fi gloria Italiei noastre,
bunul meu Raphael!...
Tânărul, cu ochii visători, carepărea că se înco-
voaie sub greutatea vreunui gând important sau vreunui rău
necunoscut, asculta aceste laude cu o modestie nobilă. El
încercă să se retragă, când Papa îl reţinu cu un gest:
- Şi această "Schimbare la faţă", spuse el, avan-
sează?
Raphael Sanzio deveni grijuliu şi scoase un oftat.
- Această pictură mă aduce la disperare, spuse
el; cine ştie dacă mâna mea va putea vreodată să-mi redea
gândul?
- Haide, haide, curaj, ce naiba! Du-te, fiul meu,
eşti liber... Apropo, doar un cuvânt, scumpul meu Raphael.
De unde-ţi iei modelele? Unde găseşti aceste frumuseţi per-
fecte pe care le pictezi? Cine ţi-a pozat pentru această
madonă? Ce doamnă importantă, fără îndoială, căci există în madonă o uimitoare atitudine 
de nobleţe.
- Să mă iertaţi, Sfinţia voastră, răspunse Raphael,
dar nu printre marile doamne am găsit aceste trăsături deli-
cate, această pură armonie a contururilor şi aceste reflexe de
nobleţe care există în sufletele cu adevărat pure.
- Atunci, unde?
- în popor! în poporul Romei, care ştie să
iubească, ştie să sufere...
- Deci madona ta?
- Este o fată simplă, o umilă fată care lucrează la
cuptorul de pâine.
Papa rămase gânditor şi închise ochii pentru o
secundă, adăugând:
- Ei bine, Raphael, vreau să o cunosc! Du-te
acum.
Tânărul se retrase, uimit, aproape neliniştit.
Cât despre Papă, ochii săi se fixară pe "Fecioara
pe tron", murmurând:
- Da, să cunosc acest pur copil! Poate se trezesc
câteva scântei în rămăşiţele deja îngheţate ale bătrânului
meu corp!... Să mai iubesc o dată! Să trăiesc... Oh! n-ar tre-
bui decât o oră, să mai trăiesc o oră de iubire şi pasiune!
Dacă copila îmi provoacă senzaţii pe care le credeam moarte
pentru totdeauna, ce va face modelul viu! O ţărancă? Fie!
Voi crea pentru ea un ducat, un titlu de prinţesă, şi ea va fi
atunci demnă să se culce cu un Borgia!...
Alexandru al Vl-lea se întoarse către o uşă şi
spuse:
- Intră!
Uşa se deschise imediat şi Cezar intră. O singură
modificare se produse pe figura Papei. Cu capul aplecat în
piept, cu mâinile împreunate, el părea că suferă groaznic.



Dar i-ar fi fost imposibil să spună dacă suferinţa sa era fizică
sau morală. La un gest al lui, Cezar se aşeză.
Ducele de Valentinois, înarmat, cu figura aspră,
pumnul strâns pe mânerul grelei sale săbii, cu privirea aten-
tă, gura încreţită de un surâs cinic, formau un contrast violent
cu tatăl său. Era cavalerul mercenar în prezenţa diplomatu-
lui... Acesta, deşi părea că are ochii închişi, îl privea pe sub
gene. Cezar aştepta.
- Ei bine, fiul meu, spuse în sfârşit Papa, ne-a fost
deci sortită această mare durere? Am deci soarta ca, la
sfârşitul vieţii mele, să-l văd căzând pe unul din fiii mei sub
pumnalul unui mizerabil? Cel mai supus dintre fiii mei, cel mai
bun, poate!... Ah! ce tată nefericit sunt! Cerul mi-a rezervat
această pedeapsă crudă pentru păcatele mele, fără îndoială!
Cezar nu răspunse nici un cuvânt. Papa îşi şterse
ochii, în care de altfel nu se găseau lacrimi.
- Dar răzbunarea mea va fi răsunătoare; Cezar
spune, ştii care este pedeapsa pe care o merită asasinul?
Cezar tresări, dar continua să tacă. Alexandru al
Vl-lea îl apucă de mână.
- Vreau să fie îngrozitoare. Asasinul, oricine ar fi
el, din popor sau nobil, chiar dacă este un senior puternic sau
chiar unul dintre părinţii noştrii, asasinul va suporta pedeap-
sa pe care am ordonat-o adineauri: i se vor smulge unghiile,
i se va tăia limba, i se vor scoate ochii şi va rămâne astfel
expus la stâlpul infamiei până va muri. Atunci i se va smulge
inima şi ficatul care vor fi aruncate la câini, iar cadavrul va fi
ars şi cenuşa aruncată în Tibru. Ţi se pare suficient, Cezar,
vorbeşte!
Cezar păstra tăcerea. Era un pic palid. Papa
reluă:
- Ah! Sărmanul meu Francisc! Când mă gândesc
că ieri seara, plin de viaţă şi veselie venise să mă vadă... şi
că îl sfătuisem să se ducă să-şi petreacă seara la sora sa
Lucreţia... Ah! Blestemat sfat! Precis că a fost omorât la ple-
carea din palatul Lucreţiei... bietul Francisc! Atât de bun, detandru! Inima mea sângerează... 
Dar tu nu plângi, Cezar?
Tatăl şi fiul se priviră până în adâncul ochilor.
Cezar răspunse:
- Tată, aştept să vă vorbesc despre lucruri
serioase când veţi termina cu comedia...
- Ce vrei să spui?
- Vreau să spun că moartea lui Francisc vă încân-
tă sau, poate, nu mai înţeleg eu!
- Ei! Nesuferit copil! Cum poţi să crezi asemenea
grozăvie! îţi baţi joc de durerea mea!
- Francisc vă deranja, tată, continuă Cezar ridi-
când vocea. înşelător, laş, impostor, nedemn de numele
Borgia pe care-l purta, duşman în secret al gloriei şi măreţiei
voastre şi a mea, slab conspirator, fără să ştie nici să
iubească, nici să urască, el ne dezonora, tată! Moartea sa
este binevenită!
- Conspirator?... Spui că era conspirator?
- Ştiţi la fel de bine ca şi mine, tată!
- Nu contează! Crima este groaznică şi trebuie
pedepsită. Mă auzi, Cezar? Indiferent de ce ar fi putut să facă
bietul Francisc împotriva noastră, este intolerabil ca cineva
să ridice mâna împotriva unui Borgia! O pedeapsă exemplară
trebuie să dea de ştire întregului univers că familia Borgia
este inviolabilă!
- Sunt de acord, tată, spuse rece Cezar. De



asemenea vă jur că asasinul va fi găsit: chiar eu mă ocup de
asta!
- Atunci încep să mă liniştesc, Cezar. După ce am
redus nobilimea la tăcere, am pus borniţă poporului, am sub-
jugat Italia şi am băgat Roma într-o colivie, ne lăsăm acum
asasinaţi? Doar un Borgia poate atinge un alt Borgia!
Cezar îi aruncă tatălui său o privire pătrunză-
toare. Şi atunci un zâmbet şi mai neruşinat, mai sălbatic îi
lumină faţa; înţelesese!
- Tată, spuse el, înţelepciunea dumitale este
infinită! Mă înclin umil în faţa geniului tău. Francisc ne trăda...
- Soarta l-a pedepsit cu o severitate care-mi face
inima de părinte să se cutremure.
Fiecare din cei doi începu să mediteze şi, fiecare
se întreba dacă celălalt era mai de dispreţuit sau mai de
temut decât el însuşi.
Apoi Cezar continuă convorbirea:
- Acum că am lămurit problema dreptei
răzbunări...
- Vei găsi asasinul, nu-i aşa Cezar? Promite-mi !
ca să mă liniştesc. 
-Am jurat tată... şi ştii ce înseamnă jurămintele unui Borgia... când e vorba de interesul lui! 
Acum, că şi această problemă a fost rezolvată, aş vrea să cunosc un mic detaliu care-mi 
scapă...
- Spune, Cezar.
- Aţi spus că Francisc conspira şi că moartea lui
v-a scăpat de un pericol...
-Ah, nu, tu ai zis asta!
- Da, dar dumneavoastră aţi gândit-o. Admitem
că aţi spus-o prin intermediul gurii mele.
- Fie, să admitem.
- Ei bine, tată, făceţi-mă să înţeleg. Cu cine con-
spira Francisc? Este foarte important să ştiu...
Papa reflectă câteva secunde.
- Fiul meu, spuse el, este adevărat că nefericitul
meu Francisc se aliase cu duşmanii noştrii cei mai răi.
- Numiţi-i, tată!
în acel moment figura lui Cezar căpătă o expre-
sie de ameninţare şi ură, pe care Papa o admira cu un fel de
orgoliu sălbatic, gândind:
-Acesta este fiul meu!
Apoi revenind la gândurile care-l preocupau:
- Să-ţi spun numele lor! strigă el. Dacă ţi le-aş
spune, treaba ar fi prea uşoară!
- Deci nu ştiţi numele conspiratorilor?
- Ştiu că se conspiră, asta este tot! Ştiu că se
doreşte moartea mea şi a ta, Cezar! Ştiu că trădătorii îşi pu-
seseră speranţa în Francisc.
- Să ne gândim la noi, tată!
- Corect! în legătură cu asta mi-a venit o idee.
- Să vedem ce idee, spuse Cezar începând să se
neliniştească.
Ideile Papei erau în general fatale pentru cei
cărora le erau încredinţate. Cezar nu ignora acest fapt.
- Mă gândesc să te căsătoresc! spuse deodată
bătrânul Borgia.
Cezar explodă de râs.
- Ce rău am făcut, tată? strigă el.
- Nu glumi, Cezar... îţi cunosc gusturile, ştiu că
sfânta taină a căsătoriei îţi inspiră o repulsie pe care nu vreau
să o contrazic. Deci, dacă-ţi vorbesc de căsătorie, este pen-



tru că văd în ea modalitatea de a ne consolida puterea.
- Vă ascult! spuse Cezar redevenit atent şi serios.
- Ascultă Cezar, mi se întâmplă câteodată să-mi
privesc în urmă viaţa şi să-mi amintesc de tot ceea ce am
făcut pentru gloria şi bogăţia casei noastre.
Vocea bătrânului deveni aspră, figura i se
întunecă.
- Atunci, Cezar, mi se pare că îmi dau târcoale
fantome. Prinţi, conţi, cardinali... o horă infernală de capete
palide care mă ameninţă... toţi cei care au căzut în jurul nos-
tru, de sabie sau de otravă... Malatesta, Manfredi, Vitelli,
Sforza... toţi ies din mormintele lor şi îmi spun: "Rodrigo
Borgia, cel care ucide va fi ucis! Borgia, vei pieri otrăvit!"
- Tată! încetaţi cu aceste închipuiri puerile...
- Cezar! Cezar! murmură Papa apucând mâna fiului său, am un presentiment oribil: voi muri 
curând... şi voi
muri otrăvit! Taci!... Lasă-mă să termin! Dacă mor eu, nu e
nimic! Dar tu!
- Deci şi eu sunt ameninţat?
Papa aruncă fiului său una din acele priviri care-i
erau familiare şi văzu că teroarea începea să-şi facă treaba
în mintea lui Cezar.
- Copile! strigă el. îţi imaginezi că pe mine mă
vor? Dacă nu eram decât eu, mă lăsau să mor de
bătrâneţe... căci eu sunt uzat. Dar tu! Tu, demnul moştenitor
al puterii mele! Tu, care i-ai cucerit pe Romani! Tu, care visezi
să restaurezi imperiul lui Nero şi al lui Caligula! Tu, Cezar, fiul
meu, la tine vor să ajungă şi ca să te lovească în siguranţă,
trebuie ca eu să dispar primul... înţelegi acum?
- Pe toţi dracii, urlă Cezar, ai cărui ochi se injec-
tară de sânge, înainte să se atingă de un singur fir de păr din
capul vostru, tată, voi incendia Italia de la Spartivento până
în Alpi!
- Se poate face şi mai mult, Cezar, reluă Papa ai
cărui ochi străluceau de satisfacţie şi viclenie.
- Vorbiţi... sunt gata de orice!
- Ei bine Cezar, această căsătorie... ar rezolva
totul!
- Iarăşi, pot să ştiu...
- Numele aceleia care ne va aduce ca zestre
împăcarea Italiei şi certitudinea puterii noastre consolidate?
îţi voi spune: este fiica contelui Alma... Beatrix!
- Fiica contelui Alma! spuse Cezar mirat.
- O cunoşti?
- Nici nu ştiam măcar că are o fiică! Dar tată, cum
puteţi să vă închipuiţi o alianţă între Borgia şi Alma? Spuneaţi
că i-am cucerit pe Romani... Este adevărat, dar nu am putut
să fac să capituleze cetatea Monteforte, care a rezistat la
şase asalturi şi la un asediu de paisprezece luni! Contele Alma, Senior de Monteforte 
rămâne în picioare, obraznic,
trufaş, ca o ameninţare continuă.
- Ei, pui degetul pe rană. Monteforte a devenit
locul de întâlnire al tuturor celor nemulţumiţi... al celor pe
care i-am deposedat şi jefuit. Intrigant, activ, curajos, contele
Alma şi-a adunat în jur toată ura răspândită în Italia. Vezi,
aşadar ce interes avem ca această Beatrix să devină soţia
ta?
- Contele nu va consimţi niciodată la aşa ceva.
- Tu îl vei obliga.
-Cum?
- Răpindu-i fiica mai întâi.



Cezar, îngrijorat, cu fruntea brăzdată de riduri,
căuta în mintea sa argumente pentru a scăpa de această
operaţie, care nu-i prea surâdea. Dragostea sălbatică care
creştea în inima sa, nu mai lăsa loc pentru această aventură.
- Du-te la Monteforte, reluă Papa, cu forţe sufi-
ciente, pune mâna pe acest ultim meterez, ţine-l pe conte la
discreţia ta şi apoi, propune-i să te căsătoreşti cu fiica lui:
este o lovitură minunată, superbă. Este sfârşitul revoltelor,
potolirea definitivă, derutarea duşmanilor noştri, din acel
moment descurajaţi.
Cezar îşi rodea furios mustaţa.
Alexandru al Vl-lea se aşeză în faţa lui, îi luă
mâna şi adăugă:
"Fata este frumoasă, să ştii!
Cezar ridică din umeri, Papa se ridică.
- Văd că această afacere nu-ţi convine...
Cezar rămase mut, îndârjit.
- Fie! reluă bătrânul Borgia, aruncându-i o privire
de o inexprimabilă răutate, renunţ la asta... Voi găsi modali-
tatea de a mă apăra şi de a te apăra şi pe tine, fără să te oblig la o neplăcută căsătorie cu 
această mică Primula...
Cezar sări în sus şi deveni foarte palid.
- Cum aţi spus, tată? întrebă el cu o voce răgu-
şită.
- Am zis: Primula... Este o poreclă pe care i-au
dat-o oamenii lui Beatrix...
- Spuneţi că Primula, este fiica contelui Alma?
- Da, asta spun! Ce te-ai tulburat aşa?
Cezar suflă zgomotos, îşi aşeză centura şi întor-
cându-se către tatăl său, spuse:
- Tată când trebuie să merg la Monteforte?
- îţi voi spune de azi în patru zile... Accepţi, deci?
- Da, spuse Cezar cu dinţii strânşi.
- Bine! Du-te acum să te ocupi de funeraliile bie-
tului Francisc. Mi s-a spus că există ceva animaţie în popor
în legătură cu acest subiect...
Cezar ieşi înălţând din umeri dispreţuitor.
Papa ascultă un moment zgomotul făcut de pin-
tenii săi pe dale, apoi simplu, murmură:
- Imbecilule!
Cât despre Cezar, după ce traversă un mare
număr de săli, cobora o scară, apoi o alta, ajunse în uriaşele
pivniţe ale Vaticanului; nu-l însoţea nimeni. în fundul
pivniţelor, uriaşe construcţii la subsol, el deschise o trapă şi
coborî din nou. Ajunse astfel la un cavou circular. Apăsă cu;
amândouă mâinile o piatră care nu se deosebea cu nimic de
celelalte şi, peretele se întredeschise, lăsând trecere liberă
pentru un om. De acolo începea un drum îngust şi lung,,
întunecat şi umed. Cezar porni fără lumină. Acest drum era;
faimosul tunel care unea Vaticanul cu castelul San Angelo. în
acea epocă doar trei persoane cunoşteau existenţa acestui;
tunel: aceştia erau Papa, Cezar şi Lucreţia.
Capitolul VIII
CĂLUGĂRUL LA LUCRU
L-am lăsat pe cavalerul de Ragastens intrând în
sala de onoare care preceda apartamentele particulare ale
lui Cezar Borgia de la castelul San Angelo.
După prezentarea pompoasă şi ironică a lui
Astorre, mulţimea de curtezani se întorsese către noul venit.
Cavalerul îi salută cu acea graţie impertinentă al
cărei secret îl stăpânea.



- Domnilor, spuse el cu modestie care friza
îndeaproape obrăznicia, domnul baron Astorre este prea bun
că vă reaminteşte avantajul pe care l-am avut să-l ating de
şase ori la rând.
Astorre păli şi, dintr-o privire ceru ajutor priete-
nilor săi. Era evident că pe terenul aluziilor, nu avea forţa să
lupte cu cavalerul.
Un tânăr avansa şi, salutând spuse:
-Aşadar, domnul cavaler a venit... Cum ai spus
Astorre? Să ne înveţe scrima?
- La dispoziţia dumneavoastră, domnule, spuse
Ragastens cu politeţea sa de neclintit.
- Ai grijă, dragă Rinaldo, spuse Astorre râzând.
Domnul are un nume de temut: se numeşte cavalerul Sabie.
în jurul lui Ragastens izbucniră hohote de râs.
- Pe legea mea! strigă Rinaldo, voi fi încântat să
văd până unde acest nume este justificat...
- Asta îţi va fi greu, domnule, răspunse
Ragastens.
- Şi de ce, mă rog?
- Pentru că nu vreau să mă bat.
- Spuneţi că nu vreţi să vă bateţi...
- Dumneavoastră nu ştiţi... eu nu cer mai mult
decât să vă dau mica lecţie de care se pare că aveţi, de
asemenea, mare nevoie, ca şi prietenul nostru, baronul
Astorre.
Se făcuse o linişte adâncă şi fiecare aştepta
urmarea provocării. Cavalerul continuă:
- Din nefericire, am făcut ieri un jurământ...
- Acela de a nu vă mai expune?
- Văzând cât este de uşor să vă ating, pe voi
romanii...
Se auzi un murmur ameninţător.
- Am fost cuprins, continuă Ragastens surâzând,
de remuşcare şi milă...
- Ei asta e! strigă Rinaldo, palid de furie.
- Atunci am hotărât să nu mai accept nici un duel,
la Roma, dacă nu am cel puţin doi adversari... înţelegeţi că
pentru spada mea, trebuie cel puţin două săbii!
- Cristos şi Madona! Coarne de diavol! Sânge şi
maţe!
Aceste imprecaţii au ţâşnit din diferite guri
crispate de furie. în acelaşi timp, trei săbii au scânteiat, prin-
tre care şi cea a lui Rinaldo.
- Eu cer două, mi se oferă trei... Le accept pen-
tru că mi se oferă!
Imediat, el trase spada şi luă poziţia de luptă. Era
strălucitor de îndrăzneţ. Se formă un cerc mare; cei trei deja
atacau împreună; săbiile fluturau; lunga sabie a lui
Ragastens arunca fulgere...
- Domnule, rânji el, astăzi, va fi o simplă lecţie...
Veţi vedea cum pot descrie săbiile, cercuri elegante în aer...
Atenţie... una!
Unul dintre spadasini scoase o exclamaţie
furioasă; sabia sa îi sărise din mână.
- Două! continuă cavalerul.
Era sabia lui Rinaldo.
- Sabia mea! Sabia mea! striga Rinaldo, plin de
ruşine şi furie.
Şi, ocolind cercul de spectatori alergă după armă.
Sabia se strâmbase. în momentul când se apleca să o ia, un



călugăr, în picioare într-un colţ întunecos, care observa
fazele acestei lupte, avansa către el. întredeschise mantia sa
şi-i întinse o sabie nouă lui Rinaldo:
- iată alta, spuse el. Pentru onoarea Romei,
loveşte-l pe acest obraznic, oricât de puţin...
Rinaldo nu mai asculta. El apucase arma care i
se întinsese şi se repezi în faţa cavalerului de Ragastens, în
momentul când acesta striga:
- Trei!
Cel de-al treilea adversar al său, era, într-adevăr
dezarmat.
- Ah! Ah! făcu Ragastens, întorcându-se către
asediator, se pare că nu vă este suficientă o lecţie... îmi
place această pasiune... ia te uită! Aveţi o sabie nouă?
Credeam că v-am îndoit-o pe a dumneavoastră...
Rinaldo nu spunea nimic şi se duela cu seriozi-
tate, hotărât să-l atingă cu sabia cel puţin o dată, pe insolen-tul cavaler.- Văd că n-aţi înţeles 
bine, reluă acesta, ia, uita-ţi-vă bine... încep cu aceste lovituri... bine! Apoi, prin această
serie de duble, vă leg sabia, o ultimă lovitură şi... cu asta
face patru!
încă o dată, sabia îi sărise din mână şi descrisese
un cerc căzând în faţa spectatorilor. Se auzi un ţipăt slab:
arma, în cădere, zgâriase mâna unui servitor care trecea pe
acolo.
- Nu e nimic! spuse călugărul venind către servi-
tor. Taci şi urmează-mă. Te voi vindeca imediat.
Servitorul îl urmă pe călugăr, foarte mirat, căci
zgârietura, abia vizibilă, nu indica nimic grav. în acest timp se
iscă o rumoare în cercul de curteni. Toate capetele se
descoperiră, apăruse Cezar Borgia.
- Pe cai, domnilor, spuse el, pe cai, astăzi pentru
ceremonia funebră care ne aşteaptă... Dar, în câteva zile, pe
cai pentru luptă!
Se înălţară urale şi gloata îl înconjură pe Cezar.
- Da domnilor, continuă acesta; curând vom
pleca... fiecare să fie pregătit cât mai repede pentru o cam-
panie care va fi dură. Dar să mergem să-l îngropăm pe iubi-
tul meu frate Francisc... Domnule cavaler de Ragastens,
adăugă el zărindu-l pe cavaler, să staţi aproape de mine,
auziţi? Domnilor, vă prezint pe cavalerul de Ragastens, pri-
etenul meu, unul dintre cei mai buni!
Imediat, Cezar se îndreptă către marea scară
care conducea în curtea castelului. Mulţimea de curteni îl
urmă în clinchet de săbii şi pinteni. Numeroase mâini se întin-
seră către Ragastens. Unele se grăbeau să-l salute pe
favoritul stăpânului; altele, erau fericite să-şi arate simpatia
faţă de vitejia lui.
Garconio, călugărul care întinsese o sabie nouă
lui Rinaldo dezarmat, îl conducea pe servitorul pe care sabia
îl zgâriase uşor la mână. Dar nu făcuse nici douăzeci de paşi,
când bărbatul se opri deodată, ca lovit de o ameţeală. Deveni
palid. O spumă apăru în colţul buzelor sale. El dori să vor-
bească, dar gâtul său nu putu scoate decât un strigăt înfun-
dat. Apoi genunchii i se îndoiră şi căzu. Garconio, se aplecă
peste el, urmărind atent fazele agoniei, care fu scurtă.
Bărbatul se înţepeni într-un spasm. Ochii îi erau cuprinşi de
ceaţă. Deodată, agitat de un ultim suspin, rămase nemişcat
ca trăznit.
Servitorul era mort.
- Bine, murmură Garconio, bine! Conform previ-
ziunilor mele, otrava paralizează limba, de cum încep să se



producă efectele. Deci fără vorbărie inutilă în momentul ago-
niei. Dar, pe de altă parte, această agonie începe prea
repede... calculasem să se producă la cel puţin două ore
după rănire... Va trebui să modific doza.
Apoi Garconio, aruncând o ultimă privire cada-
vrului, se îndepărtă încet, cu capul aplecat, absorbit de cal-
cule savante.
Funeraliile lui Francisc Borgia, duce de Gandie,
aveau loc cu mare fast. După liturghia solemnă celebrată la
Sait-Pierre, corpul fusese plimbat prin oraş, în procesiune.
Era în jurul orei cinci când, după turul oraşului în sunetul
clopotelor de la toate bisericile, sicriul fu adus la San Pietro.
Acolo, el fu închis şi depus într-unul din cavourile criptei.
Pe tot drumul, mulţimea de oameni murmurase la
trecerea lui Cezar Borgia, dar el nu dăduse nici o atenţie
acestora. Dar strigăte răsunară, ca şi când ar începe o răs-
coală. La aceste strigăte, Cezar care până atunci păruse
absorbit de o profundă meditaţie, ridică capul.
- Oh! Oh! exclamă el, romanii noştrii sunt curajoşi
astăzi! Ei îndrăznesc să mă privească în faţă!
Dar curând, el observă cu surprindere, că nu
asupra lui se îndreptau ameninţările mulţimii.
- Dar atunci pentru cine sunt?
Lângă el, la dreapta sa, aşa cum îi recomandase,
stătea cavalerul de Ragastens. Un pic în urmă, venea
Astorre, favoritul detronat, apoi Rinaldo, ducele de Rienzi şi
o sută de seniori. Cezar aruncă o privire rapidă în urma sa.
Lucru ciudat, curtenii care, în douăzeci de situaţii similare
erau adunaţi în jurul lui, cu sabia scoasă, în acel moment nu
se mişcau. Şi, i se părea chiar că, se schimbau semne între
anumiţi seniori şi mulţime. Cezar păli. Era deci trădat? Dar îşi reveni repede. Nu! Nu pe el îl 
vroiau! Strigătele izbucneau
acum brutal şi cu înţeles:
- Moarte asasinului lui Francisc!
- în Tibru, francez blestemat!
- Dreptate! Călăul! Criminalul!
Către Ragastens se întindeau pumnii. Borgia avu
un rânjet de răutate.
- Drace! spuse el, auzi cavalere?
-Aud monseniore, dar nu înţeleg.
- Dar ce le-ai făcut?
- Diavolul n-ar înţelege nimic, monseniore, sunt
turbaţi... Atenţie, Căpitan!
Situaţia devenea periculoasă. într-adevăr, în
momentele de flux şi de reflux a mulţimii excitate care îl învi-
novăţea, Ragastens fu prins într-un vârtej şi separat violent
de Borgia. Cavalerul strânse hăţurile calului şi apăsând cu
genunchii îl puse în mişcare.
Borgia dori să se întoarcă şi să dea ordinul de
atac asupra norodului. Dar se trezi înconjurat de curteni.
Rinaldo apucă frâul calului său şi strigă:
- La castel, monseniore! Imediat vom ieşi în forţă
pentru a stăpâni această răscoală... Acum, altfel vom fi stri-
viţi.
Ragastens rămase singur. El nu se întreba de ce
mulţimea îl acuză de asasinarea ducelui de Gandie. Nu-I
văzu pe călugărul Garconio care, îmbrăcat în haine ale
oamenilor din popor, alerga de la un grup la altul. Dar, văzu
că este înconjurat din toate părţile. Hotărî să-şi vândă scump
pielea. în acel moment, imaginea radioasă a Primulei pluti un
moment în faţa ochilor săi. Avu ca un suspin de regret.



- Ei, bine! murmură el, un pic mai repede, un pic
mai târziu... nu contează! Să arătăm acestor nemernici cum
ştie să moară săracul aventurier care n-are alt capital decât
spada sa şi dispreţul faţă de moarte!
în acelaşi timp, înfundă pintenii în burta lui
Căpitan.
Acesta mai puţin obişnuit cu un asemenea trata-
ment, se cabra, ţinti şi în sfârşit, trimise una după alta o du-
zină de formidabile lovituri. Imediat se formă în jur un cerc
uriaş, gol.
Se înălţau urlete de furie, amestecate cu geme-tele celor trei sau patru atacatori pe care 
Căpitan îi lovise în
fălci. Ragastens răspunse vaietelor printr-un hohot de râs.
Dispreţuia să-şi scoată spada care, de altfel, împotriva aces-
tei mase compacte de oameni i-ar fi fost de un slab ajutor.
Dar, bine înfipt în şaua sa, cu pieptul înainte, râzând zgomo-
tos, părea un Hercule care s-ar fi apucat de unul singur să
îmbrâncească un întreg popor.
Căpitan ţinut în hăţuri de mâna de fier a cava-
lerului, tropăia furios, spumega, sufla zgomotos; nările, larg
deschise păreau că aspiră lupta. Deodată, Ragastens dădu
drumul la hăţuri... Calul sări în sus, se năpusti, rotind şi
bătând aerul cu picioarele.
- Faceţi loc! Faceţi loc, nemernicilor! Loc! Haima-
nalelor, pigmeilor! tuna Ragastens.
- Moarte asasinului! Moarte francezului! răspunse
mulţimea într-un strigăt delirant.
Răsunară împuşcături. Dar nici un glonţ nu-l
atinse pe cavalerul care, într-un vârtej vertiginos, zburând,
neobservat, se îndrepta către piaţa palatului, acum atât de
apropiată. Dar, între această piaţă şi cavaler, un şir înzecit de
furioşi, forma o barieră vie şi de netrecut. Totuşi, Ragastens
avansa... Deodată văzu un bărbat apropiindu-se şi agăţân-
du-se de calul său. Bărbatul avea în mână un pumnal mare
şi încerca să taie genunchii lui Căpitan. Ragastens se crezu
pierdut.
în acel moment când viaţa sa nu mai depindea
decât de o inspiraţie de eroism nebun, cavalerul îşi simţiforţele însutite. Exact în momentul 
când bărbatul sărea la
Căpitan, el se aplecă, rapid ca trăsnetul şi, apucându-l pe
bărbat de centură, îl ridică, îl trase şi-l aşeză transversal pe
şaua sa. Acest bărbat era Garconio! Dar Ragastens nu-l
recunoscuse; el nu-l privea. Porni drept spre bariera vie, care
îşi dublase insultele furioase.
Atunci Ragastens, lăsând frâul lui Căpitan, îl
înhaţă cu două mâini pe bărbatul care răcnea şi se zvâr-
colea... îl ridică până aproape deasupra capului său, cu
braţele întinse, se ridică drept în scări şi, cu o lovitură formi-
dabilă, într-un efort care făcu să-i trosnească nervii şi
muşchii, legănă un moment corpul călugărului, apoi ca pe o
catapultă, îl aruncă violent, peste atacatorii săi!... Imediat
apucă hăţurile şi porni cu Căpitan într-un zbor furtunos. Calul,
înnebunit de groază, se înălţă şi sări pe deasupra mai multor
rânduri, căzând de partea cealaltă a barierei vii. Călugărul se
rostogolise în căderea sa, antrenând trei sau patru oameni cu
el. Rămase câteva minute fără cunoştinţă; apoi putu să se
ridice.
- Este Satan! murmură el, în timp ce mulţimea
năucită, încremenise văzându-l pe Ragastens scăpat,
alergând acum către poarta cea mare a castelului.
Capitolul IX



MAGA
Pvista la Roma ca în majoritatea marilor oraşe,
pietrele desfăcute se împuţea apa băltoacelor unde resturile
şi gunoaiele ajungeau să putrezească. Pe pavaj mişuna o
lume bizară de ştrengari pe jumătate goi, femei bătrâne
înconjurate de pisici şi câini stând pe vine în pragul porţilor...
în acest ciudat talmeş-balmeş, răsunau toate lim-
bile pământului ca şi cum oamenii şi-ar fi dat aici întâlnire
după distrugerea turnului Babilon. Fiecare poartă avea în faţă
o prăvălie. Şi fiecare prăvălie era un bazar unde se vindeau
lucrurile cele mai bizare.
Acest cartier, ai cărui locuitori abia aveau dreptul
să iasă, şi atunci numai la anumite ore, acest ghetou de care
creştinii se îndepărtau cu oroare şi dezgust, era rezervat
necredincioşilor. Acolo trăiau laolaltă ţigani, negustori de
farmece; boemi, povestitori de aventuri; evrei, traficanţi de
pietre preţioase, mauri, fabricanţi de arme, platoşe şi cămăşi
de oţel.
în acest cartier lamentabil îl conducem pe cititor,
în seara zilei când Papa avusese o conversaţie atât de ciu-
dată cu Cezar, după o întâlnire nu mai puţin ciudată cu artis-
tul Raphael Sanzio, în ziua când avuseseră loc funeraliile lui
Francisc şi când Ragastens şi Căpitan îndepliniseră fapta lor
de vitejie.
în acea seară, deci, când a sunat de ora
unsprezece, un bărbat a pătruns pe una din acele străduţe
infecte pe care am descris-o mai înainte. El era însoţit de
patru servitori, dintre care unul mergea înainte cu un felinar
în mână, iar ceilalţi trei îl urmau în spate, înarmaţi cu pistoale
şi pumnale. Bărbatul care era astfel escortat, traversă lanţul
care bara străduţa şi pe care purtătorul felinarului îl desfă-
cuse în prealabil. Apoi se înfundă în ghetou, indicând câteo-
dată cu cuvinte scurte, drumul pe care trebuia să meargă.
Vizitatorul nocturn se opri în faţa unei case joase,
dărăpănate, cu crăpături, cu un aspect mai respingător şi mai
sinistru decât vecinele sale. Cu un gest, el ordonă escortei sale să-l aştepte în stradă; apoi, 
fără ezitare, urcă încet o
scară de lemn şi ajunse în faţa unei uşi pe care o deschise.
Intră şi închise uşa; se găsea într-o cameră luminată trist de
o lumânare fumegândă. în fundul acestei camere, era
aşezată pe o rogojină, cu bărbia pe genunchi, o femeie care
părea foarte bătrână, după numeroasele riduri care-i brăzdau
faţa, dar căreia, după ce vedeai viaţa din ochii ei, nu-i dădeai
mai mult de şaizeci de ani. La intrarea vizitatorului, femeia nu
avu nici un gest, nici un cuvânt. Tresări însă, imperceptibil, ca
şi cum vederea acestui bărbat i-ar fi amintit de o profundă şi
secretă durere.
- Mă aşteptai, Maga, spuse bărbatul; este bine...
- Prevenită de vizita voastră din această seară,
m-am pregătit cu descântece să vă răspund cu demnitate.
Acum sunt gata...
Atunci bărbatul îşi desfăcu mantaua şi scoase
gluga care-i acoperea în întregime capul. Dar faţa îi rămânea
invizibilă. Era mascat... Pentru mai multă siguranţă, mâinile
îi erau acoperite cu mănuşi şi părul dispărea sub o bonetă care cădea pe spate până la 
ceafă. Femeia fu agitată de o a
doua tresărire dureroasă. Misteriosul vizitator se rezemase
de braţul fotoliului lângă care se aşezase la intrare şi aruncă
prin fantastica cameră, o privire pasivă.
într-un colţ, un schelet, atârnat în picioare de un
suport, se strâmba hidos. Pe osul umărului era cocoţat un



cocoş cu pene negre care, din când în când, îşi scutura ari-
pile şi deschidea ciocul cu aer ameninţător. La picioarele
bătrânei doi şerpi îşi ridicau capetele. Din plafon atârnau
şopârle împăiate şi deasupra uşii, o bufniţă era ţintuită cu
aripile întinse. Pe o masă uriaşă erau aşezate pocale, sticle
pentru distilare, un alambic şi, în vatră, pe tăciunii aprinşi,
fierbea într-un cazan, un ciudat amestec de ierburi mirosi-
toare.
Vrăjitoarea care locuia aici era îmbrăcată cu haine pestriţe, strălucitoare, cum poartă ţiganii. 
Nimeni nu
ştia cine era aceasta, nici de unde venea ea; nimeni nu-i
cunoştea numele. Era acolo de multă vreme, de ani şi ani; i
se cereau consultaţii într-o mulţime de cazuri; era de temut
pentru puterea diabolică pe care o avea şi i se spunea Maga.
Asta era povestea ei. Se credea că este ţigancă, dar dacă îi
observai bine faţa, vedeai că nu avea trăsăturile caracteris-
tice ale ţiganilor, ci mai degrabă comune spaniolilor...
- Ştii cine sunt? întrebă vizitatorul.
Bătrâna rămase tăcută.
- Eu sunt Lorenzo Vicini, burghez bogat, care nu
se va uita la preţul consultaţiei, dacă mă mulţumeşti.
Vrăjitoarea dădu din cap.
- Mi s-a vorbit de ştiinţa ta... şi, cu toate că sufle-
tul meu de creştin respinge vrăjitoriile tale, am vrut să mă
adresez ţie. Să dea Dumnezeu să nu mă căiesc că am venit
aici pentru prima şi, sper ultima dată din viaţa mea.
Maga avu un fel de râs discret, scrâşnind din
dinţii rari.
- Hei! ce înseamnă asta? Nu mă crezi?...
în acel moment, cocoşul negru se agită mişcând
zgomotos din aripi.
- Stai liniştit, Altair! comandă bătrâna.
Apoi ea continuă în linişte:
- Este a treia oară când veniţi aici, stăpâne!
Bărbatul sări în sus înspăimântat.
- Prima dată... oh! cu mult timp în urmă!... Aţi
venit să-mi cereţi otrava cu care să omorâţi fără ca cineva să
vă bănuiască... Am făcut pentru dumneavoastră acea apă
mortală de care v-aţi folosit din plin. Bărbatul care a băut din
această apă, câteva picături amestecate în vin, a plecat
sănătos şi liniştit: apa, vinul, lichiorul n-au avut nici o culoare
specială, nici un gust care să o indice... După opt ore, băr-
batul este cuprins deodată, de frisoane; febra pune stăpânire pe el, iar medicii recunosc o 
afecţiune la creier... îi iau sânge,
dar este prea târziu: omul moare într-un înspăimântător
acces de turbare, omorât de apa incoloră, fără gust, omorât
de departe, de o apă care nu iartă; omorât, aş zice, de otra-
va pe care am creat-o pentru dumneata, omorât de "apa-tof-
fana".
Vizitatorul rămase pe fotoliul său, fără voce,
nimicit.
- A doua oară, stăpâne, aţi venit să-mi cereţi să
vă salvez de o sfârşeală care încet, dar sigur, vă conducea în
mormânt. Aţi chemat medici din Franţa şi din Germania şi nici
unul dintre ei nu a putut să vă redea forţele pierdute...
V-am dat un flacon cu o licoare pentru a cărei creaţie am
petrecut multe nopţi. O lună mai târziu, eraţi viguros ca în tim-
pul tinereţii... Au trecut zece ani de atunci, stăpâne!
- Dar tu chiar eşti vrăjitoare! strigă vizitatorul care
tremura.
Bătrâna surâse şi continuă aplecându-se către



bărbat:
- Prima dată, stăpâne, vă numeaţi Stefano; a
doua oară, Giulio de Faenza; astăzi, Lorenzo Vicini... Ei bine!
Eu vă voi spune numele de temut pe care-l purtaţi... atât de
temut stăpâne, încât vă înspăimântă şi pe dumneavoastră!
Ea se aplecă încă o dată şi murmură acest nume
la urechea vizitatorului. Acesta fremăta ca sub o strânsoare
de fier.
- Cerule! Bătrână vrăjitoare, ştii prea mult... vei
muri.
Cu un gest brusc, duse mâna la pumnalul său.
Dar bătrâna întinzând braţul îl opri:
- Nu voi muri, spuse ea cu o îngâmfare ciudată...
nu mă vei omorî... căci nu mi-a venit ceasul... căci destinul
meu, ca şi al tău, nu s-a împlinit. Nu mă vei omorî, pentru că
ştii că nu te-am trădat... şi pentru că încă mai ai nevoie de mine!
Vizitatorul necunoscut păru pentru un moment că
se luptă cu două idei contrare... Apoi se calmă.
- Ai dreptate, vrăjitoareo; ai fi putut să mă trădezi;
dar n-ai făcut-o... am încredere în tine! Dar acest nume...
acest nume pe care infernala ta ştiinţă ţi l-a dezvăluit...
- Stăpâne, întrerupse Maga, acest nume este mai
în siguranţă în inima mea decât chiar în spiritul dumnea-
voastră.
- Te cred!
- Ei bine, stăpâne, reluă atunci Maga, prima
voastră vizită a fost pentru a-mi cere moarte; a doua, pentru
a-mi cere viaţa... Acum ce-mi cereţi?
- Iubire! răspunse înfundat bărbatul.
Bătrâna fu scuturată de un frison. Faţa sa deveni
şi mai palidă. în ochii săi strălucea o lumină ciudată şi o
durere imensă, o suferinţă ca de om blestemat tulbură pen-
tru câteva secunde figura pustiită care, puţin câte puţin, îşi
reluă enigmatica imobilitate.
Bărbatul continuă cu o voce fierbinte:
- Tu mi-ai dat puterea să omor, tu mi-ai dat pute-
rea de a trăi! O, Maga, Maga, dă-mi puterea să iubesc; dă-mi
puterea de a fi iubit! Caută, munceşte, fă pentru mine o bău-
tură fermecată de dragoste, divina băutură care nu numai să
mă facă iubit de cea pe care o vreau, dar care să-mi arunce
în vene un torent de pasiune, lava incandescentă de volup-
tate... Sunt bătrân, Maga, tu ştii! Sângele meu a îngheţat
încet, dar încă îmi este sete de sărutări şi iubire... Vreau să
iubesc, chiar dacă numai o noapte, o oră. O noapte de iubire,
Maga, şi îţi voi arunca o comoară la picioare...
Maga scutură din cap. Bărbatul lăsă să-i cadă
braţele pe care le întinsese.
- Refuzi? spuse el dur.
- Refuz comorile voastre! Cât despre băutura despre care îmi vorbiţi, este pentru mine un joc 
de copil.
Mâine, licoarea care trebuie să vă redea tinereţea pentru
câteva ore, va fi gata...
- Dar gândeşte-te, reluă vizitatorul, trebuie, de
asemenea, ca băutura ta să dea celei pe care am ales-o, pu-
terea să uite că sunt bătrân... puterea să mă iubească!
- Trebuie să ştiu cine este! spuse bătrâna cu un
suspin dureros pe care nu şi-l putu controla.
- Cine este ea!... Abia dacă ştiu şi eu! Am vă-
zut-o o dată, o singură dată, astăzi! în această dimineaţă nici
nu ştiam că există... Dar portretul ei mi-a dat dorinţa fierbinte
de a o vedea. Portretul unui înger, Maga! Dar ce este portre-



tul în comparaţie cu frumuseţea modelului! Am văzut-o în
această după-amiază... Ascuns în loja mea de la San Pietro,
am putut să o admir îndelung şi în detaliu... Niciodată, nicio-
dată, în lunga mea viaţă, n-am simţit asemenea emoţii.
- Niciodată! întrerupse vrăjitoarea pe un ton ciu-
dat de trist.
- Nu, niciodată!...
- Şi cum se numeşte?
- Este o biată fată din popor... o fată de la cup-
torul de pâine, nu-i cunosc nici numele, nici familia.
Bătrâna tresări, duse mâna la inimă pentru a-i
potoli bătăile.
- Şi portretul, întrebă ea cu o voce în aparenţă
indiferentă, cine l-a făcut?
- Un tânăr pictor... se numeşte Raphael Sanzio...
dar ce contează!... Eşti de acord, Maga? Vei face ceea ce
te-am rugat?
- îl voi face!
- Cât timp îţi trebuie?
- O lună.
- O lună! Niciodată nu voi putea să mă resem-
nez...
- Trebuie!
- Dar cel puţin vei reuşi?
- Voi reuşi.
- Ei bine, fie atunci; peste o lună, mă vei revedea.
-Voi fi gata...
Atunci vizitatorul se ridică şi se îndreptă către
uşă. Dar înainte de a dispărea, schiţă o ultimă recomandare
cu un gest de rugă şi ameninţare în acelaşi timp. Apoi coborî
scara, se alătură escortei sale şi pe străduţe întunecate,
porniră la drum către castelul San Angelo.
Revenit în piaţă, el întinse fiecăruia dintre bărbaţii
care-l însoţiseră, un ban de argint. Bărbaţii se îndepărtară
mulţumind. Necunoscutul aşteptă ca aceştia să dispară şi
atunci, singur, merse direct la castel unde, cu ajutorul câtor-
va cuvinte de liberă trecere, intră fără dificultate. Câteva
minute mai târziu, dacă cineva l-ar fi urmărit, l-ar fi văzut pier-
zându-se în obscuritatea drumului îngust pe care Cezar
Borgia, în aceeaşi dimineaţă, îl parcursese în sens invers.
Misteriosul plimbăreţ, ajunse într-un sfârşit pe o uşă ascun-
să, într-un dormitor de la Vatican, unde îşi scoase masca...
şi unde, după ce se dezbrăcă, se culcă într-un pat uriaş pe
care era zugrăvită coroana papală şi două chei. Apoi, lovi cu
un mic ciocan un clopot de. argint.
Apăru un valet.
- Ceaiul meu! comandă el.
Servitorul se grăbi să execute ordinul.
-Acum, trimite-mi cititorul.
Valetul dispăru ca o umbră şi fu înlocuit de un
tânăr preot.
- Angelo, copilul meu, iată sunt două ore de când
mă învârtesc în patul meu fără să pot adormi... Citeşte-mi
ceva. Uite! la a patra carte din "Eneida"!
- Imediat, Sfinte Părinte, răspunse preotul.
Capitolul X
FECIOARA PE TRON
înainte de a-l reîntâlni pe eroul nostru, cavalerul
de Ragastens, să revenim pentru o oră la vrăjitoarea Maga.
De la plecarea vizitatorului său, ea rămăsese
stând pe vine în colţul său, lângă şerpi. O reverie adâncă o



ţinea cu ochii deschişi, fixaţi pe imagini plutitoare pe care le
evoca cu o dureroasă asprime... Dureri sălbatice, fără
îndoială, amintiri fierbinţi şi triste: ochii săi uscaţi care nu
păreau făcuţi pentru a plânge, lăsau acum să curgă picătură
după picătură, două şuvoaie de lacrimi care stingeau febra
obrajilor săi... Da, Maga plângea! Ce suferinţe necunoscute
se treziseră în adâncul inimii ei? Ce vedenii se ridicau în faţa
ochilor săi, o biată bătrână, dispreţuită, dar temută?
- Se luminează în curând! murmură ea în mo-
mentul când cocoşul saluta zorii care, acolo sus, între aco-
perişurile atât de apropiate că parcă se ating, împrăştiau raze
roşii pe albastra boltă cerească.
Ea se ridică şi merse către un vechi cufăr, pe
care-l deschise şi acţionând un arc, deschise un sertar. Din
fundul acestui sertar, mâinile sale apucară o cutie din lemn
de arţar, sculptată minunat, cu încrustaţii de aur... în cutie nu
se găseau decât două obiecte: un pumnal cu lama ascuţită
care era maur. Pumnalul simplu era introdus într-o teacă din
catifea de culoare roşu palid. Celălalt obiect era o miniatură
fină, într-o ramă de aur lucrată cu multă grijă, împodobită cu
diamante şi rubine. Numai rama i-ar fi fost suficientă lui Maga să fie bogată... dacă ea ar fi 
vrut să o vândă.
Tabloul înfăţişa un tânăr îmbrăcat în costum
obişnuit printre studenţii spanioli din secolul al XV-lea. Avea
o înfăţişare expresivă, hotărâtă, cu ochi negri şi duri, o frunte
pe care era trasată linia stufoasă a sprâncenelor, o gură iro-
nică şi un aer de incredibilă îndrăzneală, de violentă
încăpăţânare. Dar toată duritatea, aproape cruzimea, pe care
o degaja acest portret, era estompată de strălucirea tinereţii.
Maga îl privea cu o expresie de durere infinită.
- Oh, iubitul meu! Oh, tinereţea mea! murmură
ea! Unde eşti? Aici, în această cutie pe care n-am îndrăznit
să o deschid de zece ani... de la ultima sa vizită... Ah! Inimă
nenorocită rămasă tânără în pieptul meu veştejit... de ce
n-am avut curajul să te smulg atunci când...
Deodată, ea căzu în genunchi şi izbucni în
hohote de plâns, cu buzele fremătând pe gura rece a
tabloului.
- Mamă!... Biată mamă, plângi, vai!
Aceste câteva cuvinte fuseseră rostite de o voce
de o incomparabilă puritate şi tandreţe.
Maga se ridică dintr-o săritură, închise în grabă
cutia, sertarul, cufărul şi se întoarse către uşa care dădea
într-o cameră alăturată.
- Unde eşti mamă? reluă vocea. Te-am auzit... .
Maga aprinse o torţă. în cadrul uşii, apăru o
tânără fată, în jur de şaisprezece ani.
Tot ceea ce sufletul unui poet, ca Dante, visând
la Beatrice, poate să vadă strălucind, se împrăştia pe frun-
tea sa. Ochii săi erau de o limpede candoare; gura arcuită
într-un surâs de o inocentă şiretenie, era o corolă de tan-
dreţe, caliciul iubirii. Ea nu era o virgină, era chiar virginitatea.
Când aprinse torţa, fata abia îmbrăcată, cu
picioarele goale, înainta către bătrână, aruncă în jurul gâtului
ofilit colierul din marmură al mâinilor sale de un alb străluci-tor, şi-şi puse adorabilul capul pe 
pieptul slăbit.
- Rosita, comoara mea!... Unica mea consolare!
spuse Maga.
- Ce tare îţi bate inima, mamă Rosa...
Cea căreia bătrâna Maga îi spusese Rosita, îşi
ridică ochii către vrăjitoare. Era un ocean de tandreţe în ochii



ei!
- Plângeai, mamă Rosa, reluă ea. Ai o mare
supărare şi nu vrei să mi-o spui... mie, fata ta!
Vrăjitoarea tremura.
- Fata mea! Da, fata mea... singura mea fiică!
Adăugă apoi în sinea ei:
- Fie blestemat cel care îmi distruge inima de
mamă, aşa cum el mi-a distrus inima de amantă!
Apoi continuă, adresându-se fiicei sale:
- Este adevărat Rosita: am o mare supărare, o
supărare care mă omoară încet. Dar nu trebuie să ţi-o spun,
pentru că ar trebui, copilă, să-ţi povestesc viaţa mea! Şi dacă
ţi-aş povesti viaţa mea, ar fi ca şi cum ţi-aş murdări can-
doarea, ţi-aş întuneca bucuria şi inocenţa, înţelegi?
- Nu înţeleg decât un singur lucru, mamă, şi
anume că te iubesc din toată inima şi că sufăr când te văd
suferind şi că aş vrea să-ţi cunosc toate suferinţele ca să le;
împart cu tine... pentru a te consola.
-Ah! Rosita, simpla ta prezenţă este pentru mine
o consolare. O singură mângâiere îmi ajunge ca să uit;
nenorocirea care-mi roade sufletul. Uite, vezi, nu mai plâng...
Şi pentru că te-ai trezit, să stăm puţin de vorbă. Am să-ţi spun;
nişte lucruri... Mult timp am ezitat, acum cred că a sosit
momentul...
Se lumina de zi şi cocioaba era invadată de
lumină. Rosita stătea jos, iar Maga stinse torţa de răşină.
- Ce lucruri vrei să-mi spui, mamă? întrebă tânăra
fată.
Bătrâna, fără să răspundă, îşi admira copilul.
- iată! Nu sunt mama ta adevărată!
O umbră de tristeţe trecu peste fruntea tinerei
fete.
- Ba eşti! spuse ea. Tu eşti singura mea mamă,
pentru că cea adevărată m-a abandonat...
- Da! Te-a abandonat... Despre asta vreau să-ţi
vorbesc, copilul meu.
- La ce bun, mamă Rosa! De ce să trezim aceste
amintiri?
- Trebuie, fata mea... Dar, spune-mi, trebuie să te
duci azi la atelierul lui Raphael?
La auzul acestui nume, Rosita avu o exclamaţie
de bucurie. Faţa sa se lumină.
- Raphael! murmură ea.
Bătrâna îi luă mâna.
- îl iubeşti, nu-i aşa?
- Da, mamă Rosa! îl iubesc din tot sufletul, aşa
cum mă iubeşte şi el... Este atât de frumos şi de bun...
- Este adevărat, este o fire de poet, de artist: me-
rită să fie iubit de un înger ca tine.
-Am fixat data căsătoriei noastre, mamă! Doar cu
aprobarea ta, bineînţeles! Raphael trebuie să vină mâine ca
să staţi de vorbă.
- Copil scump! Ce contează datele! Să fii fericită,
doar asta mă interesează... Dar nu mi-ai răspuns. Trebuie
să-l vezi azi?
- Nu, mamă: ieri a terminat de pictat acea
fecioară atât de frumoasă... pentru care am pozat, adăugă
ea cu naivitate. Mi-a zis că ne vom revedea aici, mâine. A tre-
buit să ducă tabloul la Tatăl Nostru cel Sfânt...
- La Papa! exclamă Maga.
- Da, mamă! Pictura lui Raphael este demnă să



figureze printre capodoperele de la Vatican...
S-a aşternut o tăcere de câteva minute.
Apoi cea pe care misterioasa bătrână o numea
Rosita, avu un surâs visător, încântător:
- Când mă gândesc la toată fericirea mea, spuse
ea încet, mă întreb dacă nu cumva voi fi victima unei cata-
strofe. ..
Maga tresări.
- Ce vrei să spui, copila mea? întrebă ea îngrijo-
rată.
- Oh! nimic... idei nebuneşti, mamă. Dar vezi şi
tu, că sunt într-adevăr prea fericită... de cinci ani de când
sunt la tine... îţi aminteşti cât am suferit înainte de a te
cunoaşte.
Maga tremura dureros.
- Din vina mea! murmură ea atât de încet, că
tânăra fată nu o auzi.
- Aveam atunci zece ani, continuă Rosita cu ochii
pierduţi în gol. Eram maltratată, dispreţuită, bătută... Unii îmi
spuneau mica bastardă, alţii jurau că nici nu eram botezată.
Dar asta n-a fost tot. Femeia care mă ţinea la ea, mă bătea
crunt. La cea mai mică greşeală, mă lovea peste umeri cu un
baston greu.
Nemişcată, cu sudoare pe frunte, bătrâna ascul-
ta cu multă atenţie această poveste pe care, o ascultase mai
mult de o dată.
- Această femeie era atât de rea că i se spunea i
Striga. Nu-i ştiam un alt nume şi, ea zicea că nici eu nu am!
nume. De aceea oamenii luaseră obiceiul să-mi spună
Fornarina şi acest nume mi-a rămas, astfel încât şi Raphael;
îmi spune aşa destul de des. Oh! mamă, ce perioadă tristă al
vieţii mele! îmbrăcată în zdrenţe murdare, cu picioarele;
goale, trebuia să muncesc toată ziua. Eram slabă şi demnă
de milă... Striga abia îmi dădea de mâncare. Câteodată, mă
luptam cu câinele pentru resturile pe care ea i le arunca.., într-o zi, am crezut că-mi sosise 
ceasul de pe urmă...
Văzusem în cuptorul lui Striga pâini care-mi făceau poftă.
Trecuse atât de mult timp de când nu mai mâncasem pâine!
îmi era foame... am aşteptat noaptea... m-am strecurat până
în brutărie, voiam pâine, o bucată mică. în momentul când
mă întorceam în colţul în care mă culcam pe nişte paie,
Striga era în faţa mea! Mă pândise, mă văzuse! Cu o singură
lovitură m-a aruncat la pământ... eram atât de slabă! Apoi
m-a călcat în picioare şi, în sfârşit aplecându-se peste mine,
m-a muşcat atât de tare că mi-a ţâşnit sângele! îngheţată de
groază şi spaimă, am leşinat... Când m-am trezit eram aici,
în braţele tale, mamă Rosa... şi tu plângeai în hohote, iată
cum plângi şi acum! De ce plângi, mamă? Aceste lucruri au
trecut.
încet, Maga îşi şterse lacrimile.
- Aceste lucruri au trecut, dar amintirea lor mi-a
rămas în suflet şi această amintire mă arde ca un fier înroşit.
- Buna mamă Rosa! strigă tânăra fată. Sunt atât
de proastă că-ţi sporesc suferinţa vorbindu-ţi despre lucruri
pe care le-ai fi uitat, dacă eu nu ţi le-aş fi reamintit. Alungă
mamă aceste amintiri, s-a sfârşit.
- Ceea ce n-a dispărut, este remuşcarea, spuse
bătrâna.
- Remuşcarea! exclamă Fornarina.
• - Da, fata mea! Ţi-am spus a venit momentul să
afli ceea ce nu ştiai...



- Oh! mă sperii, mamă.
- Dacă aş putea să-ţi produc oroare, ar fi o pe-
deapsă dreaptă pentru mine!
- Mamă! Mamă! se bâlbâi Fornarina, ce nebunie
te-a apucat? Revino-ţi, cuvintele tale mă înspăimântă.
- Şi totuşi, trebuie să ştii! spuse Maga frângân-
du-şi mâinile. Aşa este corect şi este necesar... Ascultă-mă...
Dacă ai fost martirizat, sărman copil, dacă ai suferit, dacă copilăria ta nu a fost decât o lungă 
durere, eu am vrut să fie
aşa.
Maga îngenunche; cu fruntea atingea praful.
- Blesteamă-mă, Rosita! Căci eu am fost călăul
tău...
- Să te blestem, mamă! Să te blestem când tu
m-ai salvat, când datorită ţie am cunoscut plăcerea de a trăi,
de a iubi şi de a fi iubită!
- Ascultă, eu te-am dat lui Striga!
- Este un vis îngrozitor, se bâlbâi Fornarina.
- Nu numai că te-am dat acelui diavol, dar i-am
dat şi bani ca să te urască, să te bată, să te facă să suferi...
- Oh! mamă Rosa! Tu ţi-ai pierdut minţile?
Trezeşte-te, te implor...
- Nu înainte ca tu să ştii totul! Ţi-am spionat toate
suferinţele şi m-am desfătat cu ele. Lacrimile tale îmi răco-
reau inima rănită. Toate astea au durat până în acea noapte
când te-am văzut gâfâind, agonizând în dinţii lui Striga.
Atunci s-a produs în mine o revoluţie de neînţeles. Te-am
luat, şi te-am dus de acolo, şi mi-aş da viaţa ca tu să uiţi toată
această suferinţă. Dar nu vei putea uita... Oh! Ce îngrozi-
toare ore am petrecut când, cu vocea ta atât de dulce, mi-ai
povestit toată nenorocirea prin care ai trecut. Remuşcarea
mă strânge de gât... eu am fost mizerabila care a ordonat
torturarea ta. Acum că ştii, blesteamă-mă!
Fornarina scoase un ţipăt. Ea se aplecă, ridică'
bătrâna şi o trase în braţele sale.
- Mamă! spuse ea cu vocea tremurătoare, mamă,
eu te iubesc, dar tu, tu nu mă mai iubeşti?
Maga scoase un răcnet în care se amestecau;
durerea şi bucuria infinită...
- Doamne! Doamne! strigă ea. Ea mă iartă! Nu
mă respinge, îmi spune încă, mamă!
Timp de câteva minute, mizerabila cocioabă răsună de gemetele acestor biete fiinţe care 
suferiseră atât
de mult şi acest moment de bucurie le înspăimânta ca o
ultimă durere!
Bătrâna Rosa, prima, îşi opri izvorul lacrimilor, îşi
înăbuşi emoţia şi spuse:
-Acum fiica mea, trebuie să ştii totul.
- Mamă, spuse Fornarina, este vremea să mă
duc la cuptor la Nuncia...
- Astăzi, nu te vei duce copila mea.
- Totuşi, mamă, plata pentru ziua mea de lucru ne
va lipsi.
- Rosita! Ţi-am spus că vei afla totul, răspunse
Maga. Salariul tău sărăcăcios, copilă, uite, priveşte!
Ea o duse pe tânăra fată în faţa cufărului şi
deschise un sertar. Acest sertar era plin cu bani din aur şi
argint. Fornarina privi bătrâna uimită.
- Nu înţelegi? strigă vrăjitoarea. Nu vezi că dacă
te-am lăsat să faci aceste munci umile, a fost pentru că nu
voiam să se ghicească, să se bănuiască! Astăzi, fata mea, nu



vei merge la cuptor, nici mâine şi nici în zilele următoare.
Bătrâna se opri.
- Oh! murmură ea... El a venit!... Era acolo, acolo
pe fotoliu...
Apoi, revenind la fata care tremura, ea adăugă:
- Ascultă Rosita! Vei afla de ce eşti o fată fără
nume şi fără familie... Vei afla de ce ţi-am dat numele de
Rosita, eu, cea care mă numesc Rosa. Vei afla de ce te-am
urât cu furie, eu care mi-aş da viaţa acum ca să te scap de o
supărare. Vei afla totul, căci ceasul a sunat, căci pericolul
care te paşte, depăşeşte în oroare tot ce ai suferit în copilăria
ta. Chiar şi Striga îţi va părea blândă pe lângă tigrul care te
pândeşte din umbră.
Capitolul XI
CRUCIFIXUL PAPEI
Oricât de nerăbdători am fi să ascultăm continuarea dezvăluirilor lui Maga, nevoile povestirii 
noastre ne tri-
mit pe un alt teatru de acţiune. Scena care va urma nu ne
este impusă doar de ordinea cronologică a faptelor. între ea
şi cea pe care v-o vom înfăţişa, există o legătură misterioasă
pe care avem datoria să o dezvăluim.
Era în jur de ora zece dimineaţa.
O diligentă se opri aproape de poarta Florentină,
nu departe de nişte stejari, sub a căror umbră se aşeză. O
femeie îmbrăcată în negru coborî şi, intrând pe jos în Roma,
se îndreptă repede către Vatican, dar nu spre faţada clădirii,
în spate se întindea o grădină foarte întinsă şi îngrădită cu
ziduri. Pentru a pătrunde în această parte a Vaticanului nu
exista decât o mică uşă joasă, scoasă de mult timp din folo-
sinţă.
Femeia în negru, cu faţa acoperită cu un voal
subţire, se strecură pe lângă ziduri, ajunse la acea mică uşă,
introduse tremurând o cheie în broasca ruginită de timp care
scârţâi sub efort, rezistă şi în cele din urmă se deschise.
Vizitatoarea se afla în grădină. Se opri un moment pentru
a-şi potoli bătăile inimii; apoi, cu pas grăbit se îndreptă către
un elegant pavilion pe jumătate mascat de un desiş de lean-
dri uriaşi.
La intrarea în pavilion, un bătrân servitor îmbră-
cat cu o simplă livrea neagră, se plimba gânditor. Deodată o zări pe necunoscută şi scoase o 
exclamaţie de furie:
- Doamnă, strigă el, pe unde aţi intrat aici! Afară,
repede!
Fără să răspundă, femeia scoase din sân un mic
crucifix de aur şi-l întinse servitorului care deodată făcu o
plecăciune.
- Vreţi să duceţi crucifixul ăsta... acolo unde ştiţi,
fără îndoială... spuse doamna cu o voce sufocată de emoţie.
- Ştiu, doamnă! murmură servitorul zâmbind.
El luă crucifixul, o lăsă pe doamnă să intre în
pavilion şi se îndreptă către palat. Doamna intră într-o mică
încăpere retrasă. Fiind aşezată, îşi auzea în urechi bătăile
inimii. Se scurse mai bine de o oră, încet şi trist. în cele din
urmă, se auzi un zgomot de paşi pe nisipul din grădină. în
cadrul uşii apăru un bărbat care aruncă asupra vizitatoarei, o
privire curioasă, neîncrezătoare şi totodată neliniştită.
Doamna se ridicase în picioare cu vioiciune. Cu un gest uşor,
ea îşi descoperi faţa...
- Contesă Alma! exclamă bărbatul înăbuşit.
- Altădată, Rodrigo, îmi spuneai Honorata!
răspunse încet femeia.



- Doamnă, reluă bărbatul, nu există aici nici
Rodrigo, nici Honorata... eu n-o văd decât pe contesa Alma,
o femeie, un duşman al bisericii noastre... iar eu nu sunt
decât un biet păcătos, care-şi petrece ultimele zile din viaţă
cerând iertare pentru greşelile sale Atotputernicului milostiv.
Dar aşezaţi-vă, doamnă.
Femeia ascultă, tremurând. Lacrimile îi umplură
ochii, în timp ce bărbatul o observa cu privire cercetătoare.
- Şaptesprezece ani! murmură femeia privind de
jur împrejur, iată, sunt şaptesprezece ani de când am intrat
pentru prima dată aici... Vorbiţi de greşelile voastre, dar cine
mi-o va ierta pe a mea!
- Dumnezeu este mare, doamnă...
Cu capul aplecat şi mâinile împreunate, bărbatul
aştepta fără să pună nici o întrebare...
- Da! reluă femeia, pe măsură ce trece timpul, eu
sufăr, plâng; femeie necredincioasă, mi-am trădat îndatori-
rile... un minut de mândrie şi de ambiţie m-a aruncat în
braţele voastre... oh! am fost pedepsită cu cruzime!...
Copilul... acest copil pe care, iată până la capăt, l-am aban-
donat în pragul unei biserici... de câte ori m-am gândit la
biata micuţă abandonată, de câte ori mi-am zis că nenoroci-
rile care ne-au lovit casa nu sunt decât o dreaptă pedeapsă
pentru crima mea!
- Dumnezeu este drept, doamnă...
- Dumneavoastră îmi spuneţi asta! strigă contesa
Alma într-un avânt de revoltă. Dumneata, Rodrigo, care m-ai
sfătuit să abandonez copilul! Dumneata, din cauza căruia,
casa familiei Alma a suferit aşa cum suferă toate casele
nobile din Italia! Rodrigo!
- Papa nu răspunde de greşelile amantului,
spuse bărbatul.
- Da, răspunse contesa cu amărăciune, da, Sfinte
Părinte, într-adevăr, dumneata nu mai eşti Rodrigo şi eu nu
mai sunt Honorata... Mă adresez deci Sfântului Părinte,
umila mea rugăminte se adresează suveranului pontif.
- Vorbeşte, fata mea... şi dacă-mi stă în putere să
te ajut, o voi face...
- Sfinte Părinte, reluă contesa cu o voce pe care
se străduia în zadar să o facă puternică, dacă era vorba
numai despre mine, mai degrabă aş fi renunţat la lumea
asta... O mănăstire s-ar închide ca un capac de mormânt
peste ruşinea mea, peste durerile şi amintirile mele.
- iată o frumoasă hotărâre, spuse cu vioiciune
Papa.
- Dar nu am dreptul să fac asta! Dacă nu era
vorba decât de contele Alma, slăbiciunea sa morală i-ar fi permis să accepte repede ceea ce 
Sanctitatea ta putea să-i
ofere în schimbul citadelei Monteforte.
- Contele Alma, întrerupse Papa cu aceeaşi vioi-
ciune, poate fi sigur că va găsi la Roma sau Vatican, o situ-
aţie minunată, atunci când va dori să-şi părăsească cuibul de
vultur... Te autorizez să-i transmiţi asta...
- N-am nevoie să-l informez, Sfinte Părinte, con-
tele ştie tot ce ar câştiga dacă s-ar supune... Şi adesea, chiar
se gândeşte la asta!
- Ei bine! Dar cine-l împiedică? îi voi deschide
braţele.
- Cine îl împiedică să predea Monteforte? Cine
mă împiedică pe mine să mă îngrop de vie într-o mănăstire?
Este fiica mea, este Beatrix...



- Un copil! O voi dota minunat, o voi face prinţesă.
Voi face şi mai mult pentru ea... îi voi căuta o partidă care să
poată pretinde de acum mâna unei fiice de rege. Şi bărbatul
pe care il voi alege va urca poate, chiar el, pe un tron. Astfel
fiica voastră va deveni regină! Regină, auzi Honorata?
- Sanctitatea Voastră tocmai m-a numit Honorata!
- Asta mi-a scăpat, bunule Iisus!
- Şi care este partida pe care i-aţi oferi-o lui
Beatrix?
Papa se reculese şi, cu o anumită solemnitate
spuse:
- El se numeşte Cezar Borgia, duce de
Valentinois...
- Fiul vostru!
- Chiar el! Ah! Contesă, credeţi-mă că astăzi vă
dau o dovadă de afecţiune unică între toate.
- Dumneavoastră nu o cunoaşteţi pe Beatrix!
Sângele pe care i l-am transmis este sângele familiei Sforza
şi acest sânge curge în venele sale cu o impetuozitate care
mă sperie... Credeţi, fără îndoială, Sfinte Părinte, că la Monteforte, singura fortăreaţă care a 
rezistat în faţa lui Cezar
Borgia, a fost contele Alma. Toată lumea crede asta... Ei
bine, Beatrix a fost cea care a înflăcărat garnizoana, care a
pregătit eşecul fiului vostru. Chiar şi astăzi ea este gata să se
bată. Ah! Sfinte Părinte, continuă contesa aruncându-se în
genunchi, despre toate astea voiam să vă vorbesc. Pentru
copilul meu am venit să vă cer iertare... Fiul vostru
pregăteşte o nouă expediţie contra Monteforteului, ştiu
asta... în numele lui Dumnezeu, Sfinte Părinte, în numele
iubirii pe care aţi avut-o pentru Honorata, Rodrigo, în numele
micuţei abandonate, poate moartă, salvaţi-mi copilul care
mi-a mai rămas... împiedică-l pe fiul tău să dea curs noului
proiect. Monteforte, această nefericită cetate, ar fi un prea
modest ornament adăugat coroanei voastre, Sfinte Părinte,
lasă-ne acest loc de retragere. Lăsaţi-mă să-mi termin viaţa
care, aşa cum vă arată şi părul meu grizonat la cei patruzeci
de ani, este deja consumată. Lăsaţi-l pe conte să trăiască
acolo în pace. Şi în schimb, eu jur că, atâta timp cât o să fiu
vie, nu se va pregăti nici un atac de la Monteforte contra pu-
terii familiei Borgia!
Papa păstră multă vreme tăcerea, în timp ce con-
tesa plângea la picioarele lui. Apoi, printr-o manevră cu care
era obişnuit, răspunse cu o întrebare la rugămintea
nefericitei:
- Deci, spuse el, refuzaţi căsătoria între Cezar şi
Beatrix?
Contesa ridică ochii, surprinsă:
- Nu refuz... este imposibil, Beatrix nu are pentru
voi decât ură, pe care a moştenit-o de la Sforza...
- Atunci, facă-se voia Domnului!
- Sfinte Părinte, aştept hotărârea voastră. Ce
răspuns să duc la Monteforte, de unde vin şi unde mă voi
întoarce?
- Vai! Fiica mea, nu am putere asupra lui Cezar, de multă vreme a ieşit de sub influenţa 
mea... A făcut toate
războaiele împotriva voinţei mele. Cred că nici o putere din
lume nu-l va împiedica să atace Monteforte.
Contesa se ridică încet. Ea aruncă o ultimă
privire disperată asupra Papei.
- Adio, Rodrigo! spuse ea.
- Dumnezeu să te apere, fiica mea! răspunse



Papa.
Honorata, contesa Alma, ieşi cu pasul şovăitor.
Se îndepărtă cu greu, în timp ce Papa îşi reveni:
- Ce vedenie! murmură el. iată o vizită la care nu
mă aşteptam deloc. Buna Honorata! Aproape că o uitasem!
Din fericire, ea şi-a amintit de mine.
Bătrânul avu un zâmbet discret. Apoi împinse o
uşă şi intră într-o cameră alăturată. Acolo, în penumbră, aş-
tepta un bărbat. Era Cezar Borgia, chiar Cezar, pe care Papa
îl luase cu el în momentul când primise crucifixul de aur de la
contesa Alma.
- Ei bine, ai auzit? întrebă bătrânul Borgia.
- Totul! Pe toţi dracii, voi rade această cocioabă
numită Monteforte!
- Mai puţin pe războinica Beatrix...
- Primula! exclamă Cezar pălind.
- Ai auzit ce sentimente bune are pentru tine!
- O voi face să şi le schimbe! spuse Cezar cu o
voce gravă.
- Deocamdată, după eşecul pe care l-a avut aici,
iată-ne cu încă un duşman. Această contesă Alma, pe care
de fapt contam puţin pentru a înlătura dificultăţile şi a-ţi
pregăti căsătoria, acum, departe de a ne fi aliată, ea se va
întoarce împotriva noastră şi va schimba în ură de moarte
sentimentele de simplă antipatie pe care Beatrix putea să le
aibă contra ta!
- Asta aşa va fi, dacă ajunge la Monteforte... Cât despre fiica sa, ea n-o va vedea, poate, 
imediat.
- Ce vrei să spui?
- Că Beatrix a fost văzută în împrejurimile Romei.
- în împrejurimile Romei? strigă Papa agitat. Ah!
Aceşti Sforza sunt nişte jucători teribili... Du-te, Cezar, du-te,
fiul meu. Eu vreau să mă rog, să facă cerul ca mama şi fiica
să nu se mai întâlnească!
- îmi iau această sarcină, bombăni Cezar.
Se pregătea să plece, când Papa îl opri cu un
gest:
- Apropo, spuse el, contesa a uitat aici o mică
bijuterie, iată, acest crucifix de aur... Cred că tu ai putea să
o întâlneşti şi să-i restitui acest simbol sacru la care, dacă nu
mă înşel, ea ţinea foarte mult.
Cezar îl privea pe tatăl său cu atenţie.
- în plus, continuă Papa, dacă acesta nu este cru-
cifixul său, este unul care-i seamănă mult. Nu e decât o mică
diferenţă. Priveşte Cezar, Christos nu are spini, pe crucifixul
contesei, în timp ce pe acesta, cununa este plină de spini.
Uite, iată un spin bine ascuţit, cred că înţeapă rău...
- Dă-mi-l, tată! spuse Cezar cu voce aspră.
Smulse crucifixul de aur din mâinile tatălui său şi
ieşi.
Contesa Alma, îndepărtându-se repede, întâlnise
diligenta care o aştepta sub stejari şi care se puse imediat în
mişcare. Nu făcuse nici cinci sute de paşi, când un cavaler
alergând în galop o prinse din urmă şi-i făcu semn surugiului
să oprească. Acesta ascultă. Cavalerul se aplecă peste porti-
eră şi salută cu gravitate. Contesa ridică privirea şi-l recu-
noscu pe bărbat.
- Cezar Borgia! murmură ea pălind.
- Chiar eu, doamnă... Chiar dacă cele două case
ale noastre se duşmănesc, am ţinut să să vă prezint omagi-
ile mele; când venerabilul meu tată a vrut să trimită un servi-tor pentru a vă înapoia un 



obiect uitat de dumneavoastră,
n-am vrut ca acest servitor să fie altul decât eu!
- Un obiect uitat de mine? întrebă contesa.
- Acest crucifix... Tatăl meu mi-a spus că l-aţi fi
regretat, fără îndoială. Am vrut să vă scutesc de o supărare.
Contesa avu un zâmbet trist.
- Vă mulţumesc, domnule, spuse ea înroşindu-se.
întinse mâna pentru a primi crucifixul de aur pe care i-l
prezentase Cezar. în acelaşi moment, ea scoase un ţipăt
uşor. O asperitate a crucifixului o zgâriase în palmă, dar era
o zgârietură atât de mică, că abia era vizibilă.
- Ce stângaci sunt! strigă Cezar. V-am făcut rău,
doamnă? Nu mi-aş ierta asta.
- Nu este nimic...
- Adio, atunci doamnă... iată, misiunea mea a
fost îndeplinită. Permiteţi-mi să mai adaug doar că indiferent
de ce se va întâmpla, indiferent de necesităţile politice sau de
război, eu voi avea întotdeauna pentru dumneavoastră şi
pentru toţi ai dumneavoastră o fierbinte simpatie.
Cu aceste cuvinte, Cezar o luă la goană şi dis-
păru în direcţia Romei. înainte de a intra în oraş, el se opri,
se întoarse şi admiră un moment trăsura care dispărea în
depărtare.
- Această diligentă va sosi peste trei zile la
Monteforte, murmură el, dar nu va mai purta decât un
cadavru!
Dar nu la Monteforte mergea diligenta. Ea se opri
la hanul "La Răspântie", chiar hanul unde l-am văzut pe ca-
valerul de Ragastens făcând cunoştinţă cu Cezar Borgia şi
dându-i lui Astorre o consultaţie în materie de modă
pariziană. Trăsura fu pusă la adăpost, iar contesa Alma se
închise într-o cameră de unde nu ieşi decât la căderea nopţii.
Atunci, ea urcă pe cal şi singură îşi continuă drumul.
Curând ea părăsi drumul spre Florenţa şi, după două ore de mers la pas peste câmpuri, 
ajunse în sfârşit la
un fel de trecătoare strâmtă între stânci. în fundul acestei
trecători se ridica o vilă, destul de modestă ca înfăţişare.
în momentul când contesa apăru în faţa casei, o
umbră albă se ivi dintre pietrele acoperite cu muşchi şi se
ridică pe cărare.
- Beatrix! exclamă contesa într-un avânt de
bucurie.
- Mamă! Câtă grijă! Ce târziu te-ai întors!
răspunse Primula sărind în braţele contesei.
Cele două femei se grăbiră să intre în casa unde
un servitor înarmat până în dinţi închise uşile.
- Ei bine, mamă, ai reuşit? întrebă Beatrix când
ele se instalară într-o cameră de la parter. Ai putut să vezi
personajele pe care sperai să le întâlneşti?
- Aceste personaje nu sunt la Roma! răspunse
contesa.
- Ah! mamă... vezi că sunt veselă... Când mi-ai
spus ieri hotărârea ta de a face o încercare care să ducă la
un fel de pace între noi şi familia Borgia, nu am putut să-mi
stăpânesc o strângere de inimă. Nu este posibilă pacea în
Italia până când aceşti monştri...
- Linişteşte-te, Beatrix, spuse cu amărăciune con-
tesa, cred că războiul este inevitabil...
- Curaj, mamă! sunt hotărâtă să lupt până la
capăt... Dar spune-mi, eşti sigură că acest adăpost nu va fi
descoperit, că nu ai fost urmărită, spionată?



- Sigură, copilul meu! De altfel m-am conformat
micului tău plan. Trăsura a rămas la han.
- Bine, mamă! Acum exilul nostru se va sfârşi...
Mâine seară, la Roma este ultima reuniune. Poimâine, în
zori, vom părăsi acest adăpost în care ne-am ascuns timp de-
o lună şi ne vom întoarce la Monteforte.
- Ah! ai un suflet eroic, Beatrix.
- Trebuie, pentru că bărbaţii au inimi de femei.
Contesa tresări
- Faci aluzie la tatăl tău...
- Da! la tata care nu a îndrăznit să vină aici... Dar
ce ai mamă? Ai pălit...
- N-am nimic, am vrut să iau paharul acesta cu
apă, căci mă simt chinuită de o sete arzătoare şi mâna
mea... n-a putut să apuce paharul.
- Bea, mamă, spuse fata dându-i paharul.
Aceasta vru să-l apuce, dar degetele sale
înţepenite îl scăpară brusc şi paharul se sparse pe podea...
- Nu ştiu ce am... Mâna mea este ca şi paraliza-
tă...
- într-adevăr mamă, strigă Primula speriată,
mâna ta este albă ca ceara, degetele tale se contractă...
Mamă! mamă! Ce ai? Tremuri...
- Ah! simt că braţul îmi amorţeşte, frigul, un frig de
moarte urcă până la cot... Capul mi se învârteşte... Oh! înţe-
leg!
Contesa scoase această ultimă exclamaţie cu un
strigăt disperat de groază şi teroare.
Primula o prinse pe mama sa în braţe, ca şi cum
ar fi vrut să o apere de un pericol nevăzut.
- Ce să fac? Ce să fac?
- Nimic, fata mea, răspunse contesa. Nimic. Toate
îngrijirile sunt inutile, căci otrava care curge prin venele mele
nu iartă...
- Otravă! exclamă Primula îngrozită.
- Otrava familiei Borgia!
Tânăra fată rămase încremenită, dărâmată, între-
bându-se dacă nu cumva motivul invocat de mama sa nu era
greşit... Dar contesa reluă cu o voce gâfâitoare:
- Caută la pieptul meu, căci mâinile mele sunt
moarte.
Primula se grăbi să îndeplinească voinţa mamei.
- Crucifixul! ia-l...
- iată-l, mamă...
- Arată-mi-l... înţeleg! Acesta nu este crucifixul
meu. A fost schimbat. Otrava este aici, în coroana de spini...
Beatrix, ai grijă cu această cruce...
- Oh! asta nu se poate! bâlbâi tânăra fată, este un
vis îngrozitor.
- Este groaznica realitate, Beatrix... Ascultă-mă,
fata mea, eu o să mor.
- Nu! Oh, nu!...
- O să mor, într-o oră nu o să mai fiu... Ascultă-mă
fără să mă întrerupi. Ceea ce vreau să-ţi spun este grav...
Beatrix îngenunchie, înconjură talia mamei sale
cu braţele, puse capul pe genunchii ei şi începu să plângă în
hohote.
- Beatrix, continuă contesa, tu eşti tânără, dar ai
un suflet curajos şi puternic.Tu eşti una din acelea care poate
să audă şi să înţeleagă orice.
- Oh! Ce trebuie să aflu?



- Pentru a-ţi spune aceste lucruri, îmi trebuie un
curaj pe care numai moartea mi-l poate insufla... certitudinea
că n-am să te mai văd, că n-am să roşesc în faţa ta...
- Să roşeşti... tu, mama mea! O Sforza!
- Beatrix, sunt o femeie vinovată! Ascultă-mă,
este vorba despre un bărbat; tatăl tău plecase din
Monteforte... Să mă ierte Cel de Sus pentru gândul groaznic
care-mi trece acum prin minte!... Fie ce-o fi, tatăl tău a lipsit
opt zile. într-o seară, m-am simţit cuprinsă de o nebunie ciu-
dată, bărbatul m-a antrenat... m-am lăsat copleşită... Un
hohot cumplit sfâşie gâtul fetei; dar nu spuse nici un cuvânt.
Pe acest bărbat, l-am revăzut la Roma, în palatul său.
Beatrix, dacă îţi fac această mărturisire care mă zdrobeşte
este pentru că acea legătură a avut şi o urmare pe care tre-buie să o afli. Am devenit 
mamă... Am născut o fetiţă...
Spunând aceste cuvinte, contesa aruncă o privire
fierbinte asupra Primulei. Dar aceasta, cu capul înfundat în
poala mamei, nu-şi arăta faţa. Ea asculta, răvăşită de groază.
- Dacă am fost o soţie vinovată, continuă conte-
sa, am devenit o mamă criminală... La îndemnul bărbatului,
am abandonat acest copil, această mică nevinovată! Am
lăsat-ope pragul unei mici biserici la intrarea în ghetou, bi-
serica îngerilor. De atunci, torturată de remuşcări, am căutato în zadar... Aceasta a fost 
adevărata mea crimă, Beatrix,
mă asculţi, fata mea?
Primula făcu un semn cu capul.
- Astăzi, ispăşesc această crimă... nu prin
moarte, cum ai putea să crezi, ci prin regretele care-mi sfâşie
inima. Acest copil, Beatrix, sora ta... este vie, simt eu asta...
şi poate, fără îndoială, suferă, este nefericită! Ei bine! ce
n-am putut eu să fac, Beatrix, mama ta muribundă, te imploră
să faci tu. Caut-o! Găseşte-o! Fă în aşa fel ca sora ta să nu
fie nefericită în această lume şi să nu-şi blesteme mama
necunoscută care a născut-o... O, Beatrix, fata mea...
aştept...
Primula ridică spre contesa Alma o privire tulbu-
rată.
- Sora mea! bâlbâi ea.
- Da, sora ta! Vei face ce te-am rugat?
- O voi face, mamă! spuse Beatrix printr-o şoaptă
înăbuşită de emoţie. O voi face! Pe această soră, de care am
aflat în acest moment suprem, o voi găsi, o voi iubi, mamă!
Contesa avu în ochi o strălucire de bucurie şi o
infinită recunoştinţă.
- Oh! mai putu ea să spună, căutându-şi cuvin-
tele, căci limba i se împleticea din ce în ce mai mult, oh! mor
iertată...
- Iubită, mamă, aşa cum ai fost întotdeauna.
Primula se ridică şi-şi apropie buzele de fruntea
asudată a mamei care comisese un adulter şi mult timp, cu
tandreţe, îi dărui un sărut de iubire filială.
- Nu te mai gândi la trecut, o rugă ea.
Muribunda scutură din cap.
-Trebuie... să-ţi spun... numele!
- Numele?
- Da, trebuie să-l cunoşti pe tatăl copilului... tatăl
surorii tale! Este bărbatul care însângerează Italia, este cel
care m-a otrăvit, prin fiul său... Este Borgia... este Papa!
Un ţipăt îngrozitor îi scăpă fetei. Apucă mâna
mamei sale şi i-o scutură violent.
- Oh! am înţeles greşit, repetă... Este posibil



ceea ce spui?
Dar contesa rămăsese imobilă şi mută. Ea îşi
dăduse sfârşitul printr-un înfricoşător spasm. Primula căzu în
genunchi, îngheţată, disperată, ameţită de durere şi
spaimă...
Capitolul XII
RAPHAEL SANZIO
îi vom conduce acum pe cititorii noştri într-o casă
mare şi frumoasă, situată pe panta uneia din colinele Romei,
pe Pincio. La primul etaj, era o cameră mare unde, printr-o
fereastră uriaşă deschisă spre un balcon, lumina intra în va-
luri. Era atelierul lui Raphael Sanzio. Ajutat de un tânăr băr-
bat care avea aproape vârsta lui, pictorul se ocupa cu
desprinderea din cuie a pânzelor care împodobeau pereţii
acestui atelier. Pe măsură ce scoteau pânzele, tinerii le legau
cu o funie şi prin balcon le coborau într-o trăsură care
staţiona jos, în faţa pragului şi unde un lucrător le aranja
metodic. Această activitate semăna cu mutatul în grabă şi,
putem spune, cu pregătirile de fugă. Lucrând la această trea-
bă, tinerii discutau fără întrerupere.
- Aşa, spunea prietenul lui Raphael, la Florenţa
vor ajunge toate astea?
- Da, dragul meu Machiavelli, la Florenţa. Acolo,
sper să găsesc ajutor şi protecţie, mulţumită influenţei vene-
rabilului meu maestru Perugino.
- în cincisprezece zile, sau mai târziu, toate
comorile vor fi la Florenţa, răspund de asta, Sanzio.
- Mulţumesc, Machiavelli. Ştiu că pot conta pe
prietenia ta. Dar de ce, în loc să-mi trimiţi pânzele, nu le aduci
chiar tu? Vino să fim împreună, Roma este un oraş mort.
Florenţa, din contra, este creierul Italiei...
Machiavelli scutură din cap.
- Da, spuse el, iubesc Florenţa ca şi tine. într-o zi
voi veni şi eu acolo să-mi definitivez însemnările şi să încep
cartea care-mi chinuie gândurile. Aici, însă, găsesc materiale
pe care nu le găsesc nicăieri în altă parte.
- Ce vrei să spui?
- Vreau să spun că pentru a scrie cartea, nu aş
putea să-mi doresc un alt model decât Borgia... Ce criminal
strălucit! Se poate imagina concentrare mai perfectă de cru-
zime, viclenie şi violenţă? Ce admirabil tip de despot, care
inspiră poporului groaza de despotism! Ah! Cât sunt de feri-
cit că nu am dat urmare proiectului meu de a-l înjunghia pe
Borgia! Este adevărat că aş fi eliberat Italia... Dar vreau ca
opera mea să fie lovitura de pumnal care-i străpunge pe
tirani. Vreau să fac despotului, regelui, prinţului, un astfel de
portret încât umanitatea, scuturată de un frison de groază, să jure că se va debarasa pentru 
totdeauna de prinţii şi de regii
ei. înţelegi tu, Raphael, de ce vreau să rămân la Roma, de ce
vreau să cercetez de aproape conştiinţa şi acţiunile acestui
monstru impecabil, care se numeşte Borgia?
Machiavelli tăcu dintr-o dată. Apoi îşi trecu mâna
fierbinte peste frunte şi reveni la Raphael care-l asculta:
- iartă-mă, prietene, că mă las dus de gândurile
mele, acum când te pândesc mari pericole... Dar la ce te
gândeşti?
Raphael Sanzio fu scuturat de un tremurat.
- Rosita! murmură el, cuprins de o nelinişte
subită.
- Fornarina ta! continuă Machiavelli; dar trebuia
să-mi spui cauzele acestei plecări precipitate, acestei fugi.



- Machiavelli... minutele sunt preţioase. într-o
zi, când ai să vii să ne reîntâlneşti, fie la Florenţa, fie la
Urbino, vei afla totul... Astăzi, să ştii doar că Rosita este
ameninţată de un pericol îngrozitor... Ceea ce mi-a povestit
ieri Maga m-a doborât. Mâine dimineaţă, în zori, Fornarina
şi cu mine, vom fi departe de Roma, pe drumul spre
Florenţa... Dar înainte de plecare, se va realiza unirea noas-
tră... unire secretă, căsătorie nocturnă la care vor asista doar
martorii.
- Fie... şi căsătoria are loc...?
- în această noapte, la mica biserică a îngerilor,
care se află la intrarea în ghetou. Acolo, odinioară, a fost
găsită biata mea Fornarina de către Maga. Acolo, dintr-o
emoţionantă superstiţie, vrea Rosita să devină soţia mea.
- La ce oră?
- La prima messa de noapte... ora două dimi-
neaţa... curând după ceremonie, noi vom părăsi Roma pe jos
şi ne vom întâlni cu diligenta în locul pe care tu mi-l vei indi-
ca, bunul meu Machiavelli.
- Fii liniştit, totul va fi gata, trăsură solidă, cai rapizi... Este sarcina mea; apropo, am cincizeci 
de ducaţi
într-un sertar... îi vrei?
- Nu, eu sunt bogat, am încasat de la trezorierul
Papei preţul pentru pictura mea "Fecioara pe tron".
Mutatul pânzelor era terminat. Cei doi prieteni
coborâră şi îşi luară la revedere până la ceremonia de la bi-
serica îngerilor. Conveniseră ca Machiavelli să fie martorul
Fornarinei.
Raphael ajunse la biserica îngerilor şi intră.
Pictorul căută cu privirea un preot şi, nevăzând nici unul, se
îndreptă spre sacristie de unde văzu ieşind un călugăr
cu gluga trasă pe ochi, traversând biserica. Raphael îl abor-
da.
- Părinte, spuse el, aţi putea să-mi spuneţi dacă
preotul acestei biserici este aici, acum?
Călugărul aruncă o privire rapidă asupra tânăru-
lui bărbat şi avu un gest de surprindere, repede disimulată.
- Acest venerabil preot este bolnav, răspunse el,
dar eu îl înlocuiesc. Aveţi nevoie de ajutor din partea sfintei
noastre biserici?
- Părinte, reluă pictorul după o uşoară ezitare,
pentru o căsătorie...
- Bine, fiul meu... Aşadar?
- O căsătorie, fără fast, fără zgomot... dintr-un
capriciu, logodnica doreşte să se căsătorească noaptea.
- Dumneata eşti logodnicul?
- Da, părinte.
- Şi logodnica, cine este?
- Ce contează... Veţi afla numele la momentul
potrivit.
- Bine, bine, copilul meu. Şi doriţi ca nunta să
aibă loc noaptea? Poate vreţi să rămână secretă? Poţi să ai
încredere în mine, fiul meu... Secretele sunt în siguranţă în
inimile noastre.
- Ei bine, da, părinte; trebuie ca această căsăto-
rie să rămână secretă.
- Bine, bine. Avem o liturghie la ora unu noaptea,
o alta la două...
- Aceasta îmi convine...
- Este foarte bine, dar când?
- în această noapte, părinte! Este vreo problemă?



- Nici una, nici una! Să fii aici la ora două, cu
logodnica şi martorii şi vă voi uni.
Raphael mulţumi călugărului şi ieşi afară. Cât
despre călugăr, acesta aşteptă ca tânărul să dispară şi apoi
se îndreptă cu pas vioi către sacristie. Acolo, un bătrân preot
făcea ordine într-un dulap în care erau închise accesoriile
liturghiei.
- Domenico, spuse călugărul, te vei întoarce la
tine.
Preotul ridică o privire surprinsă către călugăr.
Căci eşti bolnav, continuă acesta.
- Sunt bolnav, don Garconio?
- Da! Până mâine! Mă auzi? continuă călugărul
pe un ton autoritar.
Preotul se înclină cu umilinţă.
- Dorinţa voastră va fi îndeplinită, don Garconio!
murmură el.
- începând de mâine dimineaţă, puteţi să reveniţi
la biserică. Până atunci, credeţi-mă, este mai bine să
rămâneţi în pat.
Preotul suspină, îi dădu călugărului cheia bisericii
şi se îndepărtă. La rându său, călugărul ieşi, închise cu cheia
uşa micuţei biserici şi în grabă porni pe drumul către Vatican.
"Este ora unu... Oameni din oraş, dormiţi în
pace!" Straja de noapte aruncă acest strigăt la intrarea în
ghetou, fără să intre acolo.
în trista locuinţă a lui Maga, Raphael Sanzio şi Rosita, mica Fornarina, logodnica sa, tocmai 
îşi luau adio de
la bătrâna vrăjitoare.
Calmă şi aproape indiferentă, Maga o consola
mângâind-o pe Fornarina, care plângea în braţele sale...
- Mamă, o implora aceasta, vino cu noi... mai ■,
este încă timp...
- Trebuie să rămân! răspunse vrăjitoarea cu o
voce hotărâtă. Mai târziu, poate voi veni la voi. Dar acum,
datoria mea nu este terminată. Trebuie să se împlinească!
Fără asta, nu va mai fi dreptate în lume!
Aceste cuvinte, pronunţate pe un ton de o
hotărâre neîmblânzită, păreau să ascundă nişte ameninţări
uriaşe.
Către cine erau îndreptate aceste ameninţări?
Raphael, visător, îşi puse pentru un moment această între-
bare. Apoi, revenind la realitate, spuse:
- Veţi face cum veţi dori, Maga. Fericirea Rositei
va fi umbrită atâta timp cât nu veţi fi lângă ea. Dar când veţi
fi hotărâtă să veniţi la noi, să părăsiţi viaţa îngrozitoare pe
care o duceţi aici în ghetou, veţi avea doi copii care vă vor
face o bătrâneţe uşoară şi fericită.
- Mamă, mamă! Cum vrei să trăiesc departe de
tine? spuse la rândul său Fornarina.
Maga suspină. Faţa ei se întunecă.
- Mergeţi, copii! zise ea. A sosit momentul...
- Un ultim cuvânt, spuse Raphael. Nu uitaţi că
mi-aţi promis să-mi spuneţi cine sunt duşmanii Rositei... şi
cine este tatăl său!
- Cine este tatăl Rositei! Da, îl veţi afla... dar când
va veni momentul... Deocamdată, copii, gândiţi-vă doar la
iubirea voastră; şi mai ales, oh! mai ales asta, fugiţi din Roma
cât mai repede...
- Diligenta ne aşteaptă. în câteva zile vom fi la
Florenţa.



- Doar atunci, voi putea să respir... mergeţi, este
timpul...
Maga o strânse cu putere pe Rosita la pieptul
său. Apoi, în grabă, se retrase în camera alăturată, camera
unde locuise Rosita, tremurând de plâns.
Rămasă singură, Maga îşi aşeză, conform obi-
ceiului, capul pe genunchi: o durere uriaşă îi răvăşise trăsă-
turile.
- Acum s-a terminat, murmură ea. Bucuria mea a
plecat, consolarea mea a dispărut, tot ceea ce rămăsese
curat şi strălucitor în trista mea viaţă a dispărut, s-a şters...
mă cufund în beznă, căci a sunat ceasul răzbunării mele.
Raphael şi Rosita au traversat rapid strada care
îi despărţea de biserica îngerilor. Era aproape ora două când
au ajuns la capelă. în fundul bisericii, o capelă laterală
strălucea, luminată slab de două lumânări. Martorii, tineri pri-
eteni ai lui Machiavelli şi Sanzio, aşteptau... un preot, însoţit
de un copil din cor, ieşi din sacristie. O tăcere de gheaţă
apăsa peste lucruri. Rosita tremura. Dar, cu o strângere de
mână, Raphael o făcu să-şi revină.
Se spuse liturghia; se schimbară inelele. Când
totul se sfârşi, Machiavelli se apropie de Sanzio:
- Trăsura aşteaptă aproape de poarta Florentină,
în afara zidurilor... mă duc înainte să deschid poarta.
Grăbeşte-te...
Tânărul dispăru. Sanzio şi Rosita ieşiră din bise-
rică. Ceilalţi trei martori se apropiară felicitând mireasa şi
apoi se îndepărtară în grabă. Raphael şi Fornarina rămaseră
singuri. Apoi porniră cu pas grăbit către poarta Florentină,
apucând pe un drum îngust şi întortocheat. Deodată, în jurul
lor, în faţă, în spate, se iviră vreo cincisprezece umbre tăcute
care-i înconjurară. Sanzio îşi trase pumnalul. Rosita scoase
un strigăt de groază. Fără un cuvânt, păstrându-şi forţele
pentru luptă, Raphael Sanzio o luă pe tânăra sa soţie şi, cu pumnalul ridicat, se aruncă 
asupra unui grup care se vedea
în faţa sa. Dar nu făcu nici doi paşi, că se împiedică şi
alunecă pe drum; primi o lovitură violentă în cap... Tânărul
auzi un strigăt de durere pierdut, apoi imediat leşină. Când
Raphael îşi reveni, era încă noapte. Acolo sus, între
acoperişurile apropiate, vedea strălucind stelele.
- Rosita! strigă el cu o voce înspăimântată.
Mâinile sale căutau bâjbâind în întuneric. în jurul
lui Raphael întins pe jos, nu era decât piatră. Sentimentul de
groază care-l invada îi biciui forţele. Nu putu decât să se
ridice în genunchi şi să privească rătăcit, înspăimântat.
- Rosita! strigă el încă o dată.
, Dar nu văzu nimic şi nici nu-i răspunse nimeni.
Atunci, înţelese îngrozitorul adevăr şi se făcu lumină în capul
său. Rosita dispăruse! Rosita fusese răpită! Sanzio nu
scoase nici un strigăt, nici un suspin... îi rămăsese o spe-
ranţă: să o anunţe pe Maga! Bătrâna vrăjitoare ştia multe
lucruri. Ea îi cunoştea, fără îndoială, pe cei care aveau
interes să pună mâna pe Fornarina, pentru că ea îi spusese
că tânăra fată, rămânând la Roma, se expunea unui grav
pericol, pentru că ea îi sfătuise, aproape poruncise! să fugă
la Florenţa.
încă ameţit de lovitura primită la cap, Raphael
porni pe drumul către trista locuinţă a lui Maga. Gâfâind, el
intră. O lumânare, aproape consumată, ardea într-un colţ. La
lumina ei, Raphael văzu cufărul deschis, cu sertarele răvă-
şite.



- Maga! Maga! strigă cu o voce cuprinsă de
spaimă.
Se îndreptă către camera Rositei unde bănuia că
se află vrăjitoarea. De pe buzele sale se desprinse un strigăt
de durere şi nenorocire: camera era goală, Maga dispăruse.
Capitolul XIII
VIA APPIA
Chiar în noaptea când se consuma căsătoria
secretă a lui Raphael şi a Rositei, cavalerul de Ragastens
părăsise hotelul "Frumosul Janus", unde încă mai locuia.
Ca urmare a încăierării unde era gata să fie
sfâşiat de mulţimea care vedea în el asasinul ducelui de
Gandie, Cezar Borgia i-a oferit domiciliu la castelul San
Angelo. Dar, fie datorită curajului de a înfrunta pericolul, fie
pentru că dorea să-şi păstreze o anumită libertate a miş-
cărilor sale, Ragastens refuză.
- Monseniore, spusese el, m-aş sufoca în fru-
moasa colivie pe care mi-o propuneţi; am rămas încă
vagabondul nocturn care am fost în adolescenţă. îmi place să
rătăcesc, după toanele mele, să mă întorc când poftesc... iar
porţile castelului se închid la ora nouă.
Cezar Borgia nu insistă şi se mulţumi să admire
lipsa de griji a cavalerului, aşa cum cum admirase mai întâi
spiritul său întreprinzător în timpul răscoalei populare.
Cavalerul rătăci mult timp pe străzi pustii,
întunecate, pline de umbră şi linişte şi ajunse în sfârşit la
intrarea pe Via Appia. Drumul se cufunda în întuneric,
mărginit de morminte antice, pe denivelările cărora luna
punea din când în când pete albicioase.
- Ea mi-a spus: al douăzeci şi treilea mormânt pe
stânga, murmură cavalerul. Cât despre parolă, va trebui să
pronunţ minunata anagramă a cuvântului Roma - ar putea să fie de bun augur!
Avansa numărând edificiile funerare, când
strânse unul lângă altul, când distanţate prin spaţii pe care
creşteau copăcei cu parfumuri pătrunzătoare. Ragastens se
gândea că, pentru a treia oară, avea să o vadă pe acea
ciudată fată al cărei destin era încă o enigmă pentru el,
această Primula de care nu se putea detaşa. Şi pentru că
ajunse la al douăzeci şi treilea mormânt, inima începu să-i
bată cu putere. Făcu un tur al mormântului şi nu văzu pe
nimeni.
- Să fi venit prea devreme? se gândi el.
în acel moment, lângă el, din umbră o voce mur-
mură:
- "Roma".
- "Amor"! răspunse cavalerul tresărind de bucu-
rie.
Curând, dintr-o tufă de arbuşti sălbatici, se ivi un
bărbat. Fără să spună un cuvânt, împinse mica poartă de
bronz care închidea mormântul şi se trase înapoi pentru a-l
lăsa să treacă pe Ragastens.
Cavalerul intră şi se trezi într-un fel de celulă
îngustă pe care o lumina o flacără slabă. Pe podea erau dale
mari. Una dintre ele, smulsă din locaşul ei şi aşezată în sus,
lângă perete, lăsa larg deschisă, o gaură neagră...
Ragastens, aplecându-se peste această gaură,
văzu o scară din pietre care se clătinau, care se înfunda în
interiorul pământului. Porni fără să ezite. La baza scării înce-
pea o galerie la capătul căreia se zărea o lumină. Se îndrep-
tă către ea. Galeria te conducea într-o sală destul de mare,
din care radiau numeroase drumuri înguste şi lungi, asemă-



nătoare celui pe care tocmai venise Ragastens.
- Catacombele! murmură el.
îşi concentra privirile pe lucrurile din jurul lui. Sala
era circulară. De jur împrejur, de-a lungul pereţilor, erau aşezate scaune obişnuite, dar 
confortabile: erau în jur de
douăzeci. Pe fiecare din aceste scaune era aşezat un bărbat.
Cu un gest, unul dintre aceşti bărbaţi îi arătă cavalerului un
scaun neocupat: Ragastens luă loc şi aşteptă.
Trecu un sfert de oră într-o tăcere adâncă.
Ragastens, emoţionat cum era de solemnitatea misterioasă
a spectacolului pe care-l avea în faţa ochilor, profită de acest
timp pentru a studia fizionomiile celor care-l înconjurau. Cea
mai mare parte a acestor bărbaţi erau tineri. Feţele lor erau
expresia frumuseţii italiene, în ceea ce are ea mai dur şi mai
blând în acelaşi timp. Pe aceste feţe diferite, era imprimată
aceeaşi gravitate, hotărâre şi voinţă.
Ragastens rezumă observaţiile sale printr-un
gând pe care şi-l spuse lui însuşi:
- La dracu'! Câţi bărbaţi!... Dar contra cui con-
spiră ei? Şt ea? Unde este ea? Ce rol joacă ea în formidabi-
la dramă care se întrevede pe aceste figuri? Ce rol îmi rez-
ervă mie? Ce pretenţie poate să aibă la un biet cavaler, aven-
turier fără avere?
în acel moment un fâsâit de rochie şi paşi uşori
se auziră în galeria pe care venise Ragastens. Toate
capetele se întoarseră în acea direcţie. Cu o privire rapidă,
cavalerul examina pentru ultima dată misterioasele perso-
naje adunate în această criptă. El scoase un suspin profund!
Aproape toate figurile exprimau nerăbdarea. Doar trei sau
patru dintre ei lăsau să se observe un sentiment, asupra
căruia cavalerul nu se putea înşela: era iubirea!
La intrarea în sală, apăru o femeie. Ragastens
ghici: Primula! Faţa sa se ascundea sub un voal lung şi
negru, iar ea era îmbrăcată în negru... La vederea acestor
semne ale unui doliu recent, un murmur de mirare străbătu
adunarea; toţi bărbaţii se ridicară şi o înconjurară pe tânăra
fată care, în picioare, rezemată de perete, izbucni în hohote
de durere pe care nu şi le putea stăpâni. Unul dintre bărbaţi, un bătrân cu barba căruntă, se 
apropie de ea şi-i luă mâna.
- Dragă Beatrix, spuse el, ce înseamnă hainele
astea de doliu? Vorbeşte... ce catastrofă te-a lovit?
Atunci, Primula îşi ridică voalul.
- O catastrofă! răspunse ea; ai găsit cuvântul,
prinţe Manfredi! O catastrofă care mi-a lovit cea mai scumpă
iubire... iubirea filială; şi cum tăcerea însoţea cuvintele sale,
ea adăugă:
- Mama mea a murit!
- A murit! Contesa Alma!
- Asasinată! Otrăvită!
- Domni jefuiţi, prinţi, baroni şi conţi deposedaţi,
mai trebuie şi alte crime? După atâţia bărbaţi din popor care
au visat la libertatea Italiei, după atâţia nobili care au încercat
să-şi apere bunurile... iată şi mama mea care moare la rân-
dul său şi poate mai presus de orice, pentru că ea era mama
mea. Şi este aceeaşi mână care loveşte neobosit, niciodată
sătulă de atâtea crime... este mereu acelaşi bărbat, acelaşi
tiran care consimte la asasinat, Papa! Este acelaşi bărbat,
acelaşi tigru care se năpusteşte asupra victimei alese pentru
loviturile sale, fiul său... Cezar Borgia!
- Cezar Borgia! exclamă înăbuşit cavalerul de
Ragastens, devenit dintr-o dată palid. Cezar! Protectorul



meu! Cel care mi-a oferit companie! Cel cu care voi pleca în
campanie!...
La auzul numelui Borgia, un freamăt agitase con-
spiratorii. Dar nu le scăpă nici un strigăt. Un sentiment de ură
nemărginită se putea, însă, citi pe feţele lor.
- Beatrix! reluă atunci prinţul Manfredi... fata
mea! lasă-mă să-ţi spun astfel, pentru că tatăl tău nu este la
locul pe care trebuia să-l ocupe, copilul meu, caut în zadar
cuvintele care ar putea să-ţi consoleze durerea... Ce! Borgia
a îndrăznit să ridice mâna asupra contesei Alma? Această
mamă pe care o adorai nu mai există! Este o nenorocire, copilul meu... Dar dacă există pe 
lume ceva care să te con-
soleze este certitudinea unei apropiate şi răsunătoare
răzbunări... Prietenii noştri, toţi prezenţi la această ultimă
întâlnire pe care ai programat-o, ne aduc veşti bune. Romanii
se agită... Florenţa este îngrijorată de puterea familiei
Borgia... Bologna şi Plombino vor să se ridice... Forli,
Pesaro, Imola, Rimini, îşi ridică bărbaţii... Este suficientă o
scânteie pentru a înteţi focul care mocneşte...
Beatrix îşi ştersese ochii. Pe această faţă încân-
tătoare, se întinsese ca o mască, o energie plină de cute-
zanţă.
- Dragi domni, spuse ea, durerea pe care o vedeţi
la mine, nu mi-a schimbat înflăcărarea. Oricât de groaznică a
fost lovitura pe care am primit-o, ea nu a adus nimic în plus
urii mele, dar nici nu mi-a slăbit hotărârea. Cea care i-a re-
zistat pentru prima dată lui Cezar a fost Monteforte. De astă
dată, Monteforte va fi cea care va da semnalul eliberator...
Ştiu că Cezar se pregăteşte să atace fortăreaţa familiei Alma,
ultimul meterez al libertăţii noastre. Domnilor, deci la
Monteforte trebuie să concentrăm toate forţele de rezistenţă.
Acolo vă dau întâlnire... Dacă are cineva un plan mai bun,
să-l spună...
- La Monteforte!
Era un strigăt, sau mai curând o exclamaţie
scurtă şi puternică care izbucnise din toate gurile.
- Să ne despărţim, continuă Beatrix; dar vreau
mai întâi să-mi îndeplinesc o datorie către voi toţi, prezen-
tându-vă noul tovarăş care se află printre noi.
Privirile se îndreptară cu o curioasă simpatie
asupra lui Ragastens.
- într-adevăr, spuse prinţul Manfredi, l-am văzut
mai înainte intrând pe domnul... Dar cum numai Beatrix ar fi
putut să-i dea parola, nici unul dintre noi nu şi-a manifestat,
prin nici un gest, surprinderea care ne-a încercat pe toţi.
Apucă mâna cavalerului.
- Domnilor, spuse ea; iată-l pe cavalerul de
Ragastens, luptător îndrăzneţ, cu o inimă nobilă... Veţi
înţelege de ce mi-a inspirat atâta încredere, când veţi afla că
nu a ezitat, pentru a mă salva, să rişte ura lui Borgia!
Se auzi un murmur de simpatie. Prinţul Manfredi
îi întinse mâna lui Ragastens.
- Cavalere, spuse el, fiţi bine venit printre noi...
Spre surprinderea generală, Ragastens nu luă
mâna care-i era oferită. El îşi plecase capul. O expresie de
tristeţe sfâşietoare îi răvăşea figura, atât de lipsită de griji în
mod obişnuit. O tăcere plină de ameninţare şi neîncredere se
simţi în criptă.
Primula se retrăsese doi paşi. Ea pălise şi ochii
săi îngrijoraţi îl priveau întrebător pe cavaler. Acesta ridică
ochii. Privirea sa, plină de bărbătească îndrăzneală făcu,



turul adunării şi se opri asupra Primulei.
- Doamnă, spuse el, domnilor, o teribilă neînţe-
legere există între noi... Nu vreau să ascund adevărul.
Oricare ar fi urmările sincerităţii mele, trebuie să vă spun că
aparţin monseniorului Cezar Borgia, încă de la sosirea mea
la Roma.
- Trădare! exclamă prinţul Manfredi, în timp ce
mai multe pumnale aruncau în întuneric sinistre străluciri.
- Nu, nu este trădare, domnule! răspunse
Ragastens cu autoritate... Este vorba despre o neînţelegere,
de care nu sunt responsabil! în alte împrejurări, domnule, aţi
plăti cu viaţa cuvântul pe care l-aţi pronunţat... Dar pentru
bătrâneţea, pentru grijile voastre, vă iert!
- Dumneata mă ierţi? strigă bătrânul. Dumnezeule!
Este pentru prima dată când i se vorbeşte astfel unui prinţ
Manfredi!
- Da, domnule... am dreptul să vorbesc astfel,
pentru că m-aţi jignit cu o falsă acuzaţie; dumneavoastră puteţi fi rege, împărat sau suveran 
pontif, iar eu un sărăn-
toc... tot eu sunt mai mare, pentru că mi-am interzis să
răspund la provocare.
Ragastens pronunţase aceste cuvinte cu calm.
Era în atitudinea sa o anume nobleţe şi în tristeţea glasului
său o mândrie atât de reală, încât toţi aceşti bărbaţi,
cunoscători ai curajului, experţi în frumuseţe, nu s-au putut
stăpâni să nu-l admire.
Primula, retrasă, asista la această scenă penibilă
fără să i se poată ghici sentimentele care-i răvăşeau inima.
Prinţul Manfredi îşi muşcă buzele.
- Explicaţi-vă, spuse el scurt.
Cavalerul se întoarse către Primula.
- Doamnă, spuse el, când am avut fericirea să vă
întâlnesc şi să intervin între dumneavoastră şi acel călugăr,
nu ştiam cine sunt prietenii şi duşmanii dumneavoastră!
Dacă, îndeplinind o datorie pe care orice bărbat ar fi înde-
plinit-o în locul meu, m-am expus răzbunării prinţului Borgia
şi călugărului, nu ştiam asta... Dacă aş fi ştiut, aş fi consi-
derat o mare onoare să mă expun pentru dumneavoastră,
doamnă... Dar nu ştiam; rezultă că nu merit elogiile pe care
mi le-aţi acordat mai înainte. Adaug că, sărac, singur pe
lume, n-am venit în Italia decât pentru a intra în serviciul
monseniorului Cezar Borgia...
- Ei bine, domnule, spuse cu vioiciune prinţul
Manfredi, dacă nu sunteţi angajat...
- Dar sunt! îl întrerupse Ragastens. M-am întâlnit
cu prinţul Borgia; oferta pe care el mi-a făcut-o îmi depăşeşte
speranţele. Orice i s-ar putea reproşa, bunăvoinţa pe care
mi-a arătat-o mie mă împiedică să-l judec înainte de a-l
vedea chiar eu greşind.
- De ce aţi venit aici?
- Venind aici, jur că nu ştiam că mă voi întâlni cu
duşmanii lui Borgia.
Atunci, Primula avansa:
- Domnilor, spuse ea, domnul cavaler de
Ragastens are dreptate, el este aici ca urmare a unei
neînţelegeri de care numai eu sunt responsabilă. Domnule
Ragastens, sunteţi liber să vă retrageţi. Cuvântul vostru că
nu veţi dezvălui ceea ce aţi văzut sau auzit ne va fi suficient.
- Şi pe dumneavoastră, doamnă, vă iert... îmi
cereţi să-mi dau cuvântul că nu voi dezvălui secretele pe care
din întâmplare le-am aflat... Numai acest singur fapt pre-



supune că mă credeţi capabil de trădare dacă nu sunt
înlănţuit de un jurământ. Dar pentru că dumneavoastră îmi
cereţi asta, aveţi cuvântul meu.
Conjuraţii, uimiţi de simplitatea, de siguranţa şi de
nobleţea care se revărsa din cuvintele cavalerului, se încli-
nară. Ragastens, cu un fel de melancolie dureroasă, primi
omagiul din partea acestor oameni atât de întreprinzători.
Salută cu un gest larg şi, cu pasul sigur, se înfundă în gale-
ria care ducea în mormânt.
Primula, amorţită, îl văzu depărtându-se încet. I
se părea că durerea morţii mamei sale îi sfâşiase cu cruzime
inima, că ar fi fost infinit mai fericită să-şi poată ascunde
capul la sânul celei care nu mai era şi să lase să-i curgă
lacrimile care-i ardeau ochii şi pe care şi le reţinea cu eroism.
Capitolul XIV
SUFLET NELINIŞTIT
Când ajunse la suprafaţă, Ragastens, era palid
ca şi cum din mormântul de pe Via Appia ar fi ieşit un mort
adevărat. Ceva nou şi cumplit se petrecuse în viaţa sa. Era un sentiment de disperare 
sfâşietoare şi de bucurie orgo-
lioasă, abia simţit. Se simţea puternic, se credea capabil să
întreprindă lucruri fabuloase şi în acelaşi timp certitudinea
unei iremediabile singurătăţi îi dădea fiorul slăbiciunii sale
pierdute.
Mergea încet, printre două rânduri de morminte,
tăcut, întrebându-se, încercând să înţeleagă ce se întâmpla
cu el. Gândurile sale se împrăştiau în frânturi de fraze:
- Altădată, când mi se întâmpla să-mi simt inima
bătând la vederea unei femei, foarte adesea, îmi spuneam că
iubesc... Apoi, în vreo cârciumă, o ceartă, un duel mă făceau
să uit femeia iubită... Atunci eram liber... Ce beţie încântă-
toare în acest cuvânt! Să pleci, să vii, să alergi după plac, să
cunoşti tot pământul, toţi aştrii, să ai, în lungile plimbări, ca
prieteni şi confidenţi, copacul care te salută cu ramurile sale,
ploaia , vântul... Liber! fără ca ceva să te lege de pământ, de
stradă, de casă... Liber să călătoreşti în lume, cu bucuria de
a fi oriunde, la tine!
Se opri, îşi şterse fruntea cu mâneca, apoi mur-
mură:
- Liber! Şi singur!
O furie violentă îl făcu să tremure.
- Singur! Şi ce!... Deci, asta mă înspăimântă?
Liber! Singur! Nu este ziua de azi ca aceea de ieri? Nu sunt
liber? La dracu'! Cine mă împiedică să-i spun adio blestema-
tului de Borgia, să spun adio Italiei? Cine mă împiedică ca
începând de mâine să pun şaua pe Căpitan şi să reiau fru-
moasele călătorii în munţi şi pe văi, prin soare şi ploaie... Da!
Cine ar putea să mă împiedice?
O umbră, o fantomă, zbură prin faţa ochilor lui. O
revedea, aşa cum o văzuse mai înainte, atât de frumoasă
sub voalul negru, cu intensă milă pentru lacrimile din ochii ei,
încât ar fi donat de bună voie un pahar din sângele lui pentru
lacrimile ei. Simţi atunci că această imagine nu-l mai părăsea! Furia sa începu să se 
domolească.
- Primula! murmură el. îşi duse automat mâna la
ochii fierbinţi şi simţi că mâna se udă... Da! Ragastens
plângea! Aceste lacrimi îi provocara o adevărată spaimă. La
dracu'! strigă el, sunt deci doborât! Oh! iată, iubesc! Da!
Nenorocire, iubesc, nu pot să mă îndoiesc de asta... Dar, pe
toţi dracii, există remedii! Mai întâi ce pot spera? Am văzut-o
înconjurată de seniori, dintre care unii sunt duci sau conţi, iar



cei mai puţin bogaţi comandă companii întregi de bieţi
oameni ca mine! Printre aceştia sunt tineri frumoşi, curajoşi...
ea este iubită, fără îndoială... Atunci? De ce să intervin eu cu
sabia mea şi cu sărăcia mea? Haide, haide! revino la drumul
tău, suspină cavalerul!... Du-te mâine, ia-ţi adio de la prinţul
Borgia...
Tresări. Un gând nou apăru lângă cele care-l
măcinaseră până acum.
- Să-l părăsesc pe Borgia! continuă el. Să-l pără-
sesc pe acest bărbat acum, când norocul meu este asigurat
alături de el? El m-a făcut căpitan, îmi dă posibilitatea să-mi
pregătesc viitorul plin de glorie la care am visat atât de mult
şi, când să-mi ating scopul, să renunţ la tot ceea ce abia
îndrăzneam să sper şi care poate deveni realitate... De
ce?... da... de ce?
Şi răspunsul îi veni ca un val de bucurie amară:
- Pentru ea! Să renunţ pentru ea la titlul de căpi-
tan! Să refuz pentru ea bogăţia şi, poate, gloria! Să-l pără-
sesc pe Borgia pentru că este duşmanul celor din familia
Alma, să fug de Cezar care-mi asigură o situaţie nesperată,
pentru că Cezar a lovit-o pe mama Primulei... da, să fac asta
şi să mă asigur că ea nu o să afle. iată cum pot să mă salvez!
în lături, Ragastens! Asigură-ţi sabia la centură şi du-te să te
expui mizeriei şi unei morţi obscure pentru că ai făcut prostia
de a-ţi lăsa inima să bată!...
Capitolul XV
ÎNTÂLNIREA
Ragastens se întoarse la Roma şi se îndreptă
către hanul "Frumosul Janus". Cum mergea pe o stradă ce-l
conducea direct la han, piciorul său aproape se lovi de ceva
care era întins pe jos.
- Ce este asta? murmură el aplecându-se. Un
bărbat! Un beţiv poate? Sau un rănit? Hei! omule trezeşte-te,
ce dracu'!
Cavalerul se aplecă mai mult şi-l scutură pe băr-
batul care nu se mişca.
- Săracul, este într-o stare proastă, se gândi el.
Totuşi nu este rănit, mâinile mele ar simţi sângele.
în lumina slabă a zilei care începea să se stre-
coare printre acoperişurile caselor, Ragastens observă că
necunoscutul era un tânăr cu părul ondulat, şaten închis, cu
fruntea largă şi bombată, cu figura expresivă. în ciuda rigi-
dităţii sale, acest tânăr era doar leşinat, căci cavalerul, pu-
nându-i mâna pe piept, simţi clar bătăile inimii. Privi în jur şi
observă că nu era decât la douăzeci de paşi de "Frumosul
Janus". Atunci, îl ridică pe necunoscut, îl luă în spate şi plecă
cu el.
Trezit de câteva lovituri puternice de picior în uşă,
Bartholomeo, hangiul, se grăbi să deschidă şi în exclamaţii
de "Santa Măria!" îl ajută pe Ragastens să-l transporte pe
tânărul, tot leşinat, până în camera cavalerului. Tânărul fu
aşezat în pat; Ragastens şi gazda sa începură să-l frecţioneze şi să-l stropească cu apă rece.
- Să fie mort? întrebă Bartholomeo... Dar eu îl
cunosc! Vine câteodată aici şi bea vin alb şi mănâncă mrea-
nă, cu unul dintre prietenii săi... Este un pictor, se numeşte
Raphael Sanzio...
Acest nume nu-i spunea nimic cavalerului.
- în sfârşit! murmură el.
Tânărul deschise ochii, îşi revenea la viaţă.
- Vă este mai bine, domnule? întrebă Ragastens.
- Mulţumesc, da, mai bine, mult mai bine... Cine



sunteţi dumneavoastră, vă rog?
- Mă numesc cavalerul de Ragastens, spadasin.
- Iar eu Raphael Sanzio, pictor. Vă mulţumesc
pentru bunele îngrijiri, domnule... Dar cine m-a adus aici?
- Chiar eu, v-am găsit pe stradă, întins cât sunteţi
de lung şi nu dădeaţi nici un semn de viaţă... la douăzeci de
paşi de aici...
- Da... mergeam pe strada Patru Fântâni, urmă-
toarea de aici... Raphael îşi puse mâinile pe faţă.
Un suspin, ca un hohot îi umflă pieptul.
- Ce vis îngrozitor! murmură el.
în acest timp Ragastens îl examina cu simpatie.
Ar fi vrut să ştie de ce tânărul pictor leşinase... ar fi vrut să
poată să-l ajute... căci în atitudinea tânărului se vedea o pro-
fundă durere care-l tulbura.
- Domnule, îi spuse el lui Raphael, văd pe faţa
dumneavoastră o durere cumplită care este fără îndoială
cauza stării în care v-am găsit. Poate aş putea să dispun, cel
puţin pentru câteva ore, de o anumită influenţă... Dacă cine-
va vă poate ajuta în nenorocirea care vi se citeşte pe faţă, aş
fi fericit să fiu eu acel cineva. Fără să fi avut onoarea să vă
cunosc, nu vă ascund că îmi inspiraţi o irezistibilă simpatie.
Raphael îl privi pe cel care-i vorbea astfel, cu
atâta căldură că, sub acţiunea binefăcătoare a acestei sim-patii, simţea puţin câte puţin cum 
îi dispare nodul care-l
strângea de gât.
- Da, spuse el blând, văd că pot avea încredere
în dumneata. Simt în dumneata un prieten...
Prin aceeaşi mişcare spontană, cei doi bărbaţi îşi
întinseră mâinile şi strângerea lor cimenta legătura care se
năştea din această aventură.
- Domnule, strigă Ragastens, pentru că doriţi să
mă numiţi prieten, apelaţi la mine, vă rog, şi spuneţi-mi cum
vă pot fi de ajutor.
Raphael era într-una din acele stări de spirit când
posibilitatea de a-ţi povesti nefericirea îţi aduce o uşurare
nesperată.
- Cavalere, spuse el, vedeţi în mine omul cel mai
nefericit din Roma.
Ragastens surâse cu amărăciune. Exista deci
cineva mai nefericit ca el? Era posibil?
-Aveţi ghinionul să iubiţi şi să nu fiţi iubit? întrebă
el automat.
Raphael scutură din cap.
- Iubesc şi sunt iubit... Dar ghinionul meu este şi
mai mare. Dar chiar şi dumneavoastră, domnule, din cuvin-
tele dumneavoastră, înţeleg că inima voastră suferă ca şi a
mea...
- Oh! să nu vorbim despre mine. Un biet om
neavând pe lume decât sabia şi dorinţa de glorie, am făcut
nebunia să iubesc o femeie din înalta societate, încât mă
întreb dacă speranţa pe care o nutream chiar ieri nu era ridi-
colă sau nesăbuită... Iubesc, este adevărat, dar nu sunt iubit!
Faţa lui Ragastens se crispa datorită efortului pe
care-l făcu să oprească o lacrimă gata să-i scape.
- Ah! domnule, strigă Raphael împreunându-şi
mâinile, vă plâng din tot sufletul meu...
Era ceva încântător, un farmec plin de melanco-lie poetică, să-i vezi pe cei doi tineri, fiecare 
uitându-şi pro-
pria durere pentru a încerca să-l consoleze pe celălalt. în tot
acest timp Ragastens avusese un zâmbet trist.



- Aventura este plăcută, spuse el... dumneata
eşti cel care suferă, care ai nevoie de ajutor şi eu sunt cel
care mă plâng, care sunt consolat! Să nu mai vorbim de
mine... De altfel, cu caracterul pe care mi-l cunosc, în cinci-
sprezece zile, când voi fi departe de aici, reluându-mi viaţa
rătăcitoare, nu mă voi mai gândi la asta.
- Veţi părăsi Roma?
- Cât mai curând! răspunse fără să ezite cava-
lerul. Asta numai dacă n-am să pot să-ţi fiu util... şi în acest
caz, mi-aş amâna cu plăcere plecarea.
Ragastens nu glumea, era hotărât să fugă.
Raphael spuse cu gravitate:
- Cred, într-adevăr, domnule, că ajutorul dum-
neavoastră, atât de cordial oferit, îmi va fi foarte preţios.
Pentru a lupta contra duşmanilor pe care nu-i cunosc, dar
care fără îndoială sunt puternici, sunt singur... cu un prieten,
la care tocmai mă duceam...
- în acest caz, vorbiţi şi fiţi sigur că ajutorul meu
nu vă va lipsi.
Raphael se reculese câteva momente.
Puţin câte puţin, camera lui Ragastens se lumi-
nase de la răsăritul zilei. Tinereţea gravă şi gânditoare a pic-
torului apărea astfel în plină lumină şi cavalerul, care îl exa-
mina, simţea cum creşte simpatia pe care o simţise pentru
acest necunoscut.
- Cavalere, spuse Raphael, acum mai bine de un an, am venit la Roma cu scrisori de 
recomandare de la cel
care m-a învăţat arta mea, de la ilustrul şi venerabilul
Perugino... Veneam din Urbino, oraşul meu natal, după un
scurt sejur la Florenţa, propunându-mi să-i studiez pe
maeştrii ale căror pânze se găsesc în palatele Romei şi mai ales la Vatican. M-am pus pe 
treabă cu o pasiune care mă
uimea chiar şi pe mine şi mă gândeam că pictura era singu-
rul scop al vieţii mele; până într-o zi când, într-un cartier
sărac, am văzut ieşind dintr-o casă o fată, în toată strălucirea
frumuseţii ei...
- Era prinţesa dumneavoastră? întrebă surâzând
Ragastens.
- Era cea pe care trebuia să o iubesc, să o ador,
astfel încât, fără ea, să nu mai concep că este posibilă feri-
cirea. Am urmărit-o pe această copilă... s-a dus în ghetou şi,
ca atras de un magnet, am intrat în casa unde locuia... cu o
bătrână vrăjitoare pe nume Maga. La început am fost şocat,
dezamăgit... Dar curând, vrăjitoarea îmi apăru ca o fiinţă
demnă de respect, iar Fornarina, în această locuinţă mi se
părea şi mai frumoasă.
- Fornarina?...
- Da, cea pe care o iubesc este o biată fată, un
copil găsit pe care Maga a luat-o şi care lucrează la cuptorul
de pâine. Am întrebat-o dacă vrea să vină şi să-mi pozeze în
atelierul meu. Abia după câteva vizite Maga a consimţit... ea
înţelesese, fără îndoială, dragostea şi respectul nemărginit
pe care-l aveam în inimă pentru inocenţa acestei copile.
- Care nu întârzie, fără îndoială, să vă iubească
aşa cum o iubeaţi.
- Este adevărat, cavalere! Dragostea noastră a
crescut din zi în zi. Am hotărât să ne căsătorim. Rosita, este
numele pe care i l-a dat Maga, Rosita mă iubea cu o dragoste
simplă şi naivă, ca sufletul său de fecioară. în ceea ce mă
priveşte, pasiunea pe care o simţisem pentru ea încă din
prima zi crescuse. în sfârşit, acum câteva zile am fixat data



căsătoriei noastre, când Maga mă imploră să grăbesc acest
moment. Ea a adăugat că ceremonia trebuie să rămână
secretă şi că imediat după asta trebuie să plecăm din
Roma... Un pericol uriaş o ameninţa pe Rosita. Care era acest pericol? N-am putut să aflu de 
la Maga, dar mi s-a
părut atât de tulburată, încât am hotărât să urmez întocmai
sfaturile ei. Am pregătit totul pentru plecarea noastră, apoi
chiar în noaptea asta am fost să o iau pe Rosita şi să o con-
duc la biserica îngerilor unde un preot ne-a unit... Ah! cava-
lere, atunci s-a produs groaznica catastrofă!
Raphael păli şi o sudoare de spaimă îi udă frun-
tea.
- Curaj! spuse Ragastens.
- îţi jur că-mi trebuie. Am ieşit din biserică după
ora două şi ne-am grăbit către poarta Florentină, unde tre-
buia să găsim o trăsură când, deodată, am fost atacaţi... Eu
am primit o lovitură puternică la cap şi mi-am pierdut
cunoştinţa. Când mi-am revenit, Rosita dispăruse... am aler-
gat la Maga... nu mai era în cocioaba ei!
- Şi ce bănuiţi?
- Ştiu eu? strigă Raphael. Rosita a fost răpită,
cred că ăsta este pericolul despre care vorbea Maga. Cred
că şi Maga a fost răpită... Dar de cine? Ce duşmani am eu?
Ce vor ei? iată întrebările care mi se învârt în cap în zadar.
Ieşind de la Maga, am vrut să mă duc să-l întâlnesc pe pri-
etenul care-mi pregătise trăsura... Dar durerea m-a răpus...
o ceaţă mi-a acoperit ochii şi am avut senzaţia că voi muri pe
pavaj, m-am prăbuşit şi poate aş fi fost mort fără dumnea-voastră, iată toată povestea...
Ragastens ascultase cu multă atenţie această
povestire. Raphael pronunţase ultimele cuvinte cu vocea
scăzută. Era evident că tânărul suferea şi că făcea un un
mare efort să-şi stăpânească durerea. Ragastens îi luă
mâinile:
- Curaj! repetă el. Aventura voastră este tristă,
asta este sigur, dar nu trebuie să disperaţi. Să vedem: nu
aveţi nici o idee despre duşmanii despre care v-a vorbit
bătrâna Maga?
- Nici una. Dacă i-aş cunoaşte...
- Ce aţi face?
- M-aş năpusti asupra lor... i-aş forţa să se
retragă şi, faţă în faţă cu răpitorul, vă jur: mort sau viu, aş în-
ceta să sufăr; căci ori aş fi ucis, ori Rosita ar fi a mea.
- Intenţia dumneavoastră este bună, dar tot tre-
buie să-l aflaţi pe răpitor... Aveţi duşmani?
- Duşmani? Nu... Nu ştiu...
- Un rival, poate?
Raphael fu scuturat de un tremurat.
- Asta mă descurajează! strigă el. Acest gând
care îmi arde pieptul şi îmi face capul să plesnească. Ah!
aveţi dreptate. Nu trebuie să mă îndoiesc. Era cineva care o
iubea pe Rosita... Maga l-a văzut, ea m-a prevenit... prea
târziu! Tânărul îşi frângea mâinile.
- Credeţi-mă, reluă Ragastens emoţionat, nu veţi
reuşi decât cu calm şi sânge rece.
Raphael făcu un gest de acceptare.
- Da, doar cu sânge rece veţi vedea clar situ-
aţia... Să punem lucrurile la punct. Să presupunem că Rosita
a fost răpită de un rival... Ea vă iubeşte, nu?
- Oh! cel puţin de asta sunt sigur!
- O femeie care iubeşte este puternică! Resursele
spiritului său se înzecesc... Căci să nu vă închipuiţi că Rosita



va accepta liniştită situaţia în care se află. Fără îndoială va fi
supravegheată, dar puteţi fi sigur că începând de acum ea se
străduieşte să vă prevină.
- Oh! îmi redaţi viaţa! Nu m-am gândit la asta!
- Pe de altă parte, aşa cum vă spuneam, eu am
o oarecare influenţă... Sunt în relaţii bune cu un mare senior
din Roma... Este adevărat că vreau să-l părăsesc... Dar nu
mă îndoiesc că va fi de acord să facă cercetări serioase.
Raphael se ridică şi se aruncă în braţele lui
Ragastens.
- Dumneavoastră mă salvaţi! strigă el. Mă salvaţi de două ori. Şi când mă gândesc că acum 
o oră nu vă
cunoşteam, că aţi fi putut să treceţi pe lângă mine fără să mă
vedeţi; când analizez împrejurările în care aţi devenit pri-
etenul meu cel mai preţios, simt că renasc şi îmi spun că
întâlnirea noastră este evenimentul cel mai fericit din viaţa
mea, după întâlnirea cu Rosita.
Ragastens zâmbea. Această bucurie înflăcărată,
care era opera sa, îi calma puţin zbuciumul.
- Hai, reluă el, fiţi liniştit până vă voi revedea...
- Când se va întâmpla asta? întrebă Raphael.
- Peste două ore sau, poate, mai mult. Spuneţi-mi unde vă găsesc?
- La prietenul despre care v-am vorbit. Se
numeşte Machiavelli şi locuieşte pe strada Patru Fântâni,
chiar în faţa monumentului care poartă acest nume.
- Bine, aşteptaţi-mă deci la prietenul vostru
Machiavelli... Şi să aveţi încredere.
Cei doi prieteni îşi strânseră mâinile şi Raphael
se repezi afară, revigorat, plin de speranţă şi curaj. Cât
despre Ragastens, acesta scoase un oftat profund şi
mumură:
- El este fericit pentru că este iubit!
Capitolul XVI
PAPESA
Ragastens tocmai petrecuse o noapte albă. Şi
totuşi, nu simţea nevoia de odihnă. Agitat din pricina eveni-
mentelor din timpul nopţii şi a gândurilor care se învârteau în capul său, el nu putu să închidă 
ochii.
îl lăsă pe Căpitan în grija lui Bartholomeo şi se
îndreptă pe jos către castelul San Angelo. Era încă foarte
devreme, dar Ragastens ştia că prinţul Borgia era treaz.
Când ajunse în anticamerele care precedau apartamentele
lui Cezar, le găsi goale: nici curteni, nici ofiţeri. Un slujbaş se
apropie de Ragastens:
- Monseniorul se află în acest moment la Vatican,
îi spuse el; am primit sarcina să-l anunţ pe domnul cavaler.
- La Vatican?
- Da, este audienţă solemnă la Sanctitatea Sa.
- Şi spui că prinţul ţi-a spus să mă anunţi?
- Monseniorul chiar m-a însărcinat să adaug că-l
aşteaptă pe cavaler în sala de audienţe pontificale.
Ragastens ieşi. Câteva minute mai târziu, intra la
Vatican, în saloanele oficiale. Acolo, o mulţime prin care
plutea un un murmur zgomotos aştepta, atentă, cu ochii
îndreptaţi către o uşă monumentală. Din când în când,
această uşă se deschidea. Un uşier, încadrat de doi crainici,
ţeapăn în costumul său de atlas greu, alb, înainta câţiva paşi;
pronunţa un nume şi unul dintre crainici îl repeta cu voce
tare. Imediat, un cardinal, sau un ofiţer, sau un grup de de-
putaţi avansa şi intra pe uşă, urmat de uşier. Atunci, liniştea
care se instalase era din nou înlocuită cu zgomotul înfundat



al discuţiilor cu voce scăzută şi mulţimea aştepta o nouă
apariţie a uşierului.
Erau cardinali, episcopi, aşezaţi în fotolii adânci
şi discutând între ei gesticulând cu mâinile lor albe; erau
ofiţeri nobili zomăindu-şi pintenii; erau tineri preoţi parfumaţi,
îngrijiţi ca femeile frumoase şi, în sfârşit, erau curteni care
pândeau ieşirea stăpânului, pentru a primi unul din zâm-
betele lui.
Ragastens se gândea la Beatrix, această cura-
joasă şi fermecătoare Primula, care, aproape singură, în mijlocul Italiei subjugate, îndrăznea 
să ridice capul împotriva
uriaşului. Un servitor îl atinse de braţ. Ragastens tresări.
- Să mă iertaţi, domnule cavaler, murmură aces-
ta.
- Ce doreşti?
- Vă rog să mă urmaţi, domnule cavaler.
- Unde mă conduci?
- în sala de audienţe, unde am ordin să vă duc.
- Şi acolo îl voi găsi pe prinţul Borgia?
- Monseniorul vă aşteaptă.
Ragastens îl urmă pe servitor, fără să se gân-
dească prea mult, printre grupurile care-l priveau cu invidie
şi stupefacţie, dându-şi seama ce favoare nemaiîntâlnită i
se făcea. Oftă gândindu-se că această favoare era inutilă,
într-adevăr, era ferm hotărât să-şi ia adio de la Cezar. Numai
gândul luptei contra Primulei îi provoca o groaznică şi insu-
portabilă durere. Pe de altă parte, ceea ce primise până
acum de la Cezar îl punea în imposibilitatea de a se întoarce
împotriva lui. Dar cel puţin putea să beneficieze de evidenta
prietenie a lui Borgia pentru a-l ajuta pe noul său prieten,
Raphael. Preocupat cu aceste gânduri, intră în sala de audi-
enţe, nu pe uşa monumentală şi oficială, ci pe una mai mică,
rezervată persoanelor intime, o favoare care produse printre
curteni un murmur de veritabilă admiraţie.
Aproape de uşă, stătea nemişcat uşierul, flancat
de cei doi crainici. Lângă o fereastră înaltă, doisprezece pre-
oţi îndeplinind serviciul de secretariat, stăteau aplecaţi pe o
masă imensă şi scriau cu înfrigurare. De jur împrejurul sălii,
gardieni nobili în picioare, cu sabia în mână, stăteau drepţi şi
rigizi, fără să facă vreun gest. în mijlocul sălii, aşezată la o
masă, o femeie deschidea cu hărnicie scrisori îngrămădite în
faţa ei. La câţiva paşi de ea, un bărbat încălţat cu cizme, înar-
mat, pe jumătate răsturnat într-un fotoliu, cu picioarele încru-
cişate unul peste altul, se legăna.
Bărbatul era Cezar... Femeia era Lucreţia
Borgia.
- Ah! strigă Cezar zărindu-l, iată-l pe bravul cava-
ler de Ragastens, căruia, ca şi compatriotului său Bayard, am
putea să-i dăm titlul de "cavaler fără frică, ireproşabil"!
- Monseniore, îl întrerupse Ragastens, stânjenit.
- Sora mea, continuă Cezar, tu nu l-ai văzut pe
cavaler înhăţând un bărbat şi servindu-se de el ca o cata-
pultă care lansează un bloc de piatră... Nu l-ai văzut pe ca-
valer când săreau la calul său trei rânduri de nemernici înar-
maţi cu pumnale.
- Mi-ai povestit toate astea, frate, spuse Lucreţia.
Aşază-te, teribile cavaler, vom sta de vorbă...
Ragastens se înclină în faţa femeii şi îşi aminti
pentru o secundă minunatele splendori ale palatului Riant.
- Să continuăm, spuse Lucreţia parcurgând o
scrisoare, iată cardinalul Vicenti protestează contra taxei pe



care o cerem pentru fiecare căsătorie şi înmormântare.
Scrieţi-i, adăugă ea întorcându-se către preoţii-secretari, că
nu are decât să se refere la termenii ultimei noastre bule:
Esto matrimonium... Ajută-mă, cavalere, desfă-mi pachetul
ăsta.
Ragastens ascultă, năucit, uimit. Lucreţia vorbea,
lucra, comanda, ca şi cum ea ar fi fost Papa! Aceasta nu mai
era Lucreţia din palatul Riant. Era o regină cu priviri aspre, cu
vorba scurtă, cu gesturi poruncitoare, un diplomat, un mi-
nistru lucrând pentru rezolvarea problemelor de stat!
- Ah! strigă Cezar râzând, eşti mirat cavalere.
Mărturiseşte că eşti uimit; vezi bine... Lucreţia, vezi tu, este
omul-forte al nostru, a! celorlalţi.
- Monseniore! spuse Ragastens, admir fără să fiu
uimit, priceperea şi puterea de muncă a doamnei ducese de
Bisaglia.
- O scrisoare a trimisului nostru la Pesaro! Spuse Lucreţia. iată! iată! Ne previne că locuitorii 
din Pesaro se
agită... două mii de oameni înarmaţi... E pentru tine, Cezar!
- Bine! Vom merge şi vom rezolva totul dintr-o
lovitură!
- Scrieţi-i ambasadorului Spaniei că ceea ce cere
este imposibil, reluă Lucreţia. Papa nu poate tolera o aseme-
nea subminare a drepturilor sale... Regele Spaniei este prea
catolic pentru a nu înţelege, şi, dacă trebuie, îl vom ajuta să
înţeleagă.
- Diavole! Te-ai supărat, Lucreţia? întrebă Cezar.
Ce s-a întâmplat?
- Nimic, un fleac.
Ragastens asista cu o uimire în creştere la
această scenă în care o descoperea pe Lucreţia. Ea era
Papesa! îl cuprinsese un fel de dezgust în faţa evidentului
delict al acestei neruşinate îndrăzneli. Se retrăsese puţin în
penumbra unui colţ. Dar de acolo vedea şi auzea totul.
- Scrieţi, spuse în acel moment Lucreţia întorcân-
du-se către secretari, scrieţi-i cardinalului Orsini că
Sanctitatea Sa îl roagă să dejuneze mâine, la vila sa din
Belvedere...
- Deci acest amărât cardinal Orsini ia dejunul
mâine cu noi? întrebă Cezar cu jumătate de voce.
- Asta îl va învăţa, răspunse Lucreţia cu voce
egală, să facă anchete asupra morţii bietului nostru
Francisc...
Ragastens auzise; tremura. I s-a părut că înţe-
lege groaznica semnificaţie a acestui dejun.
- Apropo, continuă Lucreţia, asasinul fratelui nos-
tru a fost găsit?
- Am închis vreo douăzeci de vagabonzi,
răspunse neglijent Cezar; o duzină dintre ei au fost deja
supuşi la torturi, dar nici unul nu vrea să recunoască... Va tre-
bui totuşi, să-l găsim pe acel ticălos... o asemenea crimă nu va rămâne nepedepsită.
- Este şi părerea mea, spuse cu răceală Lucreţia.
Ragastens asculta cu amândouă urechile şi se
întreba dacă nu visează. Avea dacă nu certitudinea materi-
ală, cel puţin convingerea intimă că ducele de Gandie fu-
sese asasinat la palatul Riant. îl asculta cu o durere insu-
portabilă pe Cezar vorbind, cu un zâmbet sinistru, despre tor-
turile aplicate nefericiţilor care, erau obligaţi să mărturisească
o crimă pe care nu o săvârşiseră. Era pe punctul de a-i spune
lui Cezar că venise pentru a-şi lua adio. Gândul la promisi-
unea făcută lui Raphael îl opri. Hotărî să aştepte sfârşitul



acestei scene.
Se apropie de masa la care era aşezată Lucreţia,
când o uşă laterală se deschise. Un călugăr intră şi se
îndreptă repede către Lucreţia. Ragastens tresări recu-
noscându-l pe Garconio. Acesta nu-l văzuse pe cavaler. Se
oprise aproape de masă şi se întorsese cu spatele la
Ragastens.
- Ei bine? îl întrebă Lucreţia pe călugăr.
- Ei bine, prinţesă, e gata!
- Bine! iată ce-i va face plăcere tatălui meu.
- Treaba a mers de la sine... L-am omorât pe
jumătate pe pictor...
- Nu l-aţi omorât de tot, sper? Tata vrea neapărat
ca el să poată termina "Schimbarea la faţă", mofturi de
bătrân...
- Nu, prinţesă, nu este mort, doar pe jumătate
mort; îşi va reveni. Cât despre micuţă, n-am avut de făcut
decât să o luăm în braţe şi, după ordinele voastre, să o con-
ducem la Tivoli...
- Perfect! Puteţi să vă retrageţi, magistre
Garconio... Apoi dădu ordin că audienţa s-a terminat.
Călugărul se retrăsese. Ragastens, palid, cu fruntea udă de sudoare, îşi muşcase buza până 
la sânge ca
să nu ţipe...
Capitolul XVII
O IDEE BUNĂ A PAPEI
Aşadar, Garconio o răpise pe Rosita... Aşadar,
această răpire s-a făcut din ordinul lui Borgia... Şi tânăra fată
fusese condusă la Tivoli. iată cele trei puncte foarte clare pe
care le înţelesese Ragastens, în timp ce izbit de un fel de
stupoare se întreba din ce bandiţi formidabili era alcătuită
familia Borgia, în serviciul căreia se angajase! Dar care era
scopul acestei răpiri? Abia îndrăznea să-şi imagineze. Şi
totuşi, cuvântul Tivoli, pe care-l prinsese din zbor, era
aproape o rază de lumină. îşi amintea tot ce se spunea la
Roma despre această casă de la ţară a Papei; îşi amintea
poveştile abia şoptite, despre orgia şi desfrâul de acolo.
Tremură gândindu-se la tânărul Raphael care-i inspirase
rapid o prietenie atât de caldă. îi veni imediat gândul că ar
trebui, înainte de toate, să-l prevină.
Ragastens căuta cu privirea un loc pe unde putea
să dispară fără să atragă atenţia lui Cezar, când o mână
moale o apucă pe a sa.
- La ce te gândeşti, frumosule cavaler?
Lucreţia era în faţa lui. Ragastens făcu un efort
pentru a-şi stăpâni frisonul de spaimă şi de dezgust pe care
i-l provoca. Reuşi să zâmbească.
- Ce complotaţi? strigă de departe Cezar.
- în această seară, la ora zece, la palatul Riant, murmură Lucreţia. îţi las cavalerul, frate, 
adăugă ea cu voce
tare. Pe curând, domnule...
Cavalerul salută exagerâd plecăciunea pentru
a-şi ascunde tulburarea.
- Sora mea este într-adevăr o femeie cu judecată,
nu-i aşa? spuse Cezar care se apropiase şi care prieteneşte
îşi trecu braţul sub cel al lui Ragastens.
- Un ministru minunat, monseniore...
- Da! Ea este cea care rezolvă problemele curen-
te, ea primeşte scrisorile, ea răspunde, ea primeşte chiar şi
ambasadorii. Tatăl meu începe să obosească... el a muncit
atât... Dar vino, cavalere, vreau să i te prezint. Pentru asta



te-am aşteptat...
- Monseniore, obiectă Ragastens... mai târziu, vă
rog. Nu sunt pregătit pentru această onoare... mai bine...
- Ei aş! îl întrerupse Cezar conducându-l pe
Ragastens, i-am vorbit Papei de dumneata; vrea să te
vadă... Vino...
Ragastens îl urmă. Fierbea de nelinişte. Dar se
strădui să se stăpânească şi să facă o bună impresie. Un
minut mai apoi, se găsea într-un cabinet care nu era despărţit
de sala de audienţe decât printr-o perdea de stofă. De acolo,
după obiceiul său, Alexandru al Vl-lea auzise tot ce se dis-
cutase.
Cezar traversă cu vioiciune acest cabinet şi
ajunse în sfârşit în camera de rugăciune. Papa era acolo,
aşezat în marele său tron, având un zâmbet binevoitor pe
buze. Cu o privire pătrunzătoare, el căuta să-l judece pe
Ragastens. Cavalerul se înclină, îndoi genunchiul, conform
etichetei, dar Papa deja îi apucase mâna.
- Aşază-te, fiule, spuse el cu o blândeţe şi o ama-
bilitate care-l descumpăniră pe cavaler; cel care vă primeşte
nu este Suveranul Pontif, ci tatăl lui Cezar şi al Lucreţiei. l-am
auzit pe copiii mei spunând atâtea lucruri bune despre dum-neata, încât am dorit să te 
cunosc...
- Sfinte Părinte, se bâlbâi Ragastens, sunt uimit
de excesul de onoare şi bunăvoinţa pe care Sanctitatea
Voastră mi le arată. Ragastens găsise cuvântul: era într-ade-
văr uimit.
Tot ceea ce aflase în ajun... asasinarea contesei
Alma, crimele de care conspiratorii îi acuzau pe cei din fami-
lia Borgia, răpirea Rositei, această scenă când Cezar şi
Lucreţja au demonstrat un cinism uimitor, totul contribuise la
formarea unei idei îngrozitoare despre Papă. Şi iată că se
afla în faţa unui bătrânel melancolic, cu un zâmbet delicat de
politicos, cu maniere de o blândeţe fermecătoare...
Alexandru al Vl-lea văzu perfect efectul pe care-l
produsese şi un surâs de satisfacţie, abia schiţat, trecu peste
buzele sale.
- Aşază-te, ia loc, copilul meu, spuse el accen-
tuând blândeţea cuvintelor sale; şi dacă vrei, te rog, să laşi
de-o parte eticheta... dacă vrei să-mi fii pe plac, să-mi
vorbeşti cu libertatea pe care o poate avea un fiu în faţa
tatălui său.
- Am să încerc să vă ascult, Sfinte Părinte,
răspunse cavalerul, aşezându-se pe fotoliul pe care i-l indi-
case Papa.
- Deci, continuă Borgia, ai venit în Italia pentru a
intra în serviciul fiului meu?
- într-adevăr, Sfinte Părinte, am avut această
intenţie...
- îţi este permis să mai ai şi altele, copilul meu.
Totul ne demonstrează că eşti unul din acei bărbaţi curajoşi
care, conduşi pe calea binelui, poate îndeplini lucruri mari.
- Ah! tată, strigă Cezar, dacă l-ai fi văzut în ziua
funeraliilor lui Francisc!
- Bietul Francisc! murmură Papa ştergându-şi
ochii. Dar eu nu am dreptul, iată! să mă las pradă senti-mentelor durerii mele paterne, grijile 
statului trec chiar înain-
tea doliului. Ah! cavalere, dumneata nu ştii de câtă tristeţe
este înconjurată puterea acestei lumi.
Pe măsură ce Papa vorbea, Ragastens simţea
cum i se dilată inima. Credea că acesta, cel puţin, înţelegea



iubirea sa şi nu încerca să-l antreneze într-o luptă contra
Primulei. Şi cine ştie! Poate reuşea să-l înduioşeze şi asupra
acelei tinere fete, pe el care părea că admiră foarte mult
curajul! O speranţă îşi făcu loc, încet, încet, în sufletul său.
- Sfinte Părinte, zise el cu emoţie, durerea voas-
tră a avut ecou până în inima mea. Vă rog să mă credeţi că
vă sunt devotat.
- Ştiu, cavalere. Ai o inimă nobilă, iar braţul nu-ţi
tremură în luptă, sufletul îţi este plin de devotament. Ei bine,
la acest devotament vreau să fac apel, copilul meu, pentru că
mi-l oferi cu o spontaneitate atât de emoţionantă.
- Tată, spuse cu vioiciune Cezar, sunt garantul
cavalerului Ragastens... el este potrivit pentru toate detaliile
misiunii pe care vrei să i-o încredinţezi.
Ragastens tresări. Era deci vorba despre o misi-
une pe care urma să i-o încredinţeze! Urma să i se ceară un
serviciu, pentru că Suveranul Pontif în persoană îşi luase
sarcina să discute cu el. Nu putea oare, în schimb, să obţină
contramandarea campaniei proiectate contra Monteforteului?
Norocul îi surâdea în mod sigur! Un concurs de împrejurări
datorate unei întâmplări fericite îi permitea să-l servească cu
devotament pe acest bătrânel şi să o salveze în acelaşi timp
pe cea pe care o adora. Alexandru al Vl-lea urmărise pe figu-
ra cavalerului gândurile de devotament care încolţeau în
inima sa; satisfăcut, sigur că va obţine tot ce va dori, el se
reculese câteva momente.
- Cavalere, spuse el, am duşmani... şi asta îmi
provoacă o mare durere, atât de aproape de moarte, să ştiu
că gândurile mele sunt necunoscute, intenţiile mele răstăl-măcite... Toată viaţa am încercat 
să lupt contra marilor forţe
şi obrăzniciei prinţilor pentru a face mai frumoasă situaţia
celor modeşti, dezmoşteniţi, şi celor care, ca tine, sunt înde-
părtaţi de înalta nobilime, pentru că buzunarul lor este gol. Şi
totuşi, aplicarea acestei idei mi-a adus atâţia duşmani puter-
nici... Şi totuşi, dacă ar fi luptat cinstit, dar ei folosesc contra
mea arme otrăvite cu calomnie, răspândesc zvonuri despre
moravurile şi viaţa mea, aş roşi dacă le-aş aminti.
Ragastens, gânditor, îşi aminti atunci despre ce
zvonuri era vorba... Papa era acuzat în mod curent de cele
mai abominabile orgii. Se spunea că o invitaţie la cină la el
echivala cu o condamnare la moarte... Agitat, el se gândea
la răpirea Rositei. întrevederea dintre Lucreţia şi Garconio îl
străfulgera. Cum să creadă că acest bătrân cu faţa nobilă era
în mod real monstrul pe care-l bănuia?
Alexandru al Vl-lea continuă:
- Dumnezeu a permis, copilul meu, ca eu să pot
triumfa asupra majorităţii celor răi. Dârei tot sunt puternici şi
ultimele mele zile sunt tulburate de gândul că duşmanii mei
vor sfârşi prin a birui...
- Tată, strigă Cezar, vom muri pentru tine, dacă
trebuie. Am defectele mele, la dracu'! sunt violent şi chiar
brutal, dar pe toţi dracii, am o inimă care-mi bate în piept!
Această ieşire a lui Cezar avu asupra lui
Ragastens un efect uimitor. Papa aruncase asupra fiului său
o privire plină de admiraţie. Şi această admiraţie era justifi-
cată. Exclamaţia lui Cezar făcuse chiar mai mult pentru a-l
convinge pe cavaler decât savanta diplomaţie a Papei.
- Monseniore, reluă cu căldură Ragastens, în zi-
ua când veţi muri luptând pentru Sanctitatea Sa, vă voi urma!
- Cavalere, spuse imediat Alexandru al Vl-lea,
ceea ce vreau să-ţi cer este mult mai uşor...



- Ascult, Sfinte Părinte...
- iată: printre duşmanii mei este unul care nu vrea cu nici un preţ să cedeze.
Ragastens tresări; crezu că va fi vorba despre
Primula. Dar respiră uşurat când îl auzi pe Papă continuând:
- Este un bărbat pe care îl conduce orgoliul şi mai
ales mândria... Dacă acest om ar dispărea, pacea Italiei ar fi
asigurată. Ar fi evitat un război nelegiuit, pe care fiul meu e
obligat să-l întreprindă. Un copil nefericit pe care-l iubesc ca
un tată şi care s-a lăsat antrenat în această campanie de
revoltă ar reveni la o fericire paşnică.
Aceste cuvinte o indicau în mintea sa atât de clar
pe Primula, că îl cuprinse ameţeala. Exista deci un bărbat a
cărui soartă era legată de cea a lui Beatrix. Ah! nu se putea
îndoi! Acest bărbat o iubea... Şi în mod instinctiv îl urî pe
acest bărbat.
- Da, continuă Papa, dacă acest bărbat ar dis-
părea într-un fel sau altul, sunt sigur că totul ar reveni la nor-
mal...
"îmi va propune să-l omor? se întreba
Ragastens. Orice, în afară de asta!"
Şi ca şi cum Papa i-ar fi citit gândul, continuă:
- Bineînţeles, că eu nu doresc moartea păcătosu-
lui. Nu vreau ca sângele lui să fie sacrificat; este vorba doar
de aducerea lui aici...
- Să-l răpesc! exclamă Ragastens.
- Mă grăbesc să adaug că această răpire nu va
întâmpina greutăţi din partea celui despre care este vorba să
fie adus la Roma. înţelege-mă bine, copilul meu, acest băr-
bat, în definitiv nu ar vrea altceva decât să se supună, dar
este prizonierul prietenilor săi.
- înţeleg, Sfinte Părinte. Este duşmanul vostru,
nedorind altceva decât să fie prietenul vostru.
- M-ai înţeles, cavalere! reluă Papa. Ei bine, eşti
de acord cu ceea ce-ţi cer?
- Mi se pare, Sfinte Părinte, că această expediţie
nu-mi va oferi mari primejdii. Aş fi preferat o ocazie unde să
fiu expus în mod real...
- Fii sigur, cavalere, că expediţia este din cele mai
periculoase. Ea îţi cere multă supunere, dar şi curaj, şi sânge
rece. Ea presupune discreţie absolută... Omul care o va
îndeplini va acţiona singur, va trebui să aibă prudenţa unui
diplomat sau curajul orbesc al unui soldat de meserie. Tu ai,
cavalere, calităţile cerute... Sincer, cred că numai tu poţi să
duci la bun sfârşit această sarcină. Gândeşte-te că este
vorba să intri singur într-un loc foarte bine apărat, să te des-
curci printre duşmani redutabili, să pui mâna cu forţa pe şeful
garnizoanei şi să-l aduci aici, în sfârşit să-ţi rişti viaţa de sute
de ori!
Faţa lui Ragastens se lumină. I se oferea lupta,
îşi imagina una din acele formidabile aventuri unde curajul
său dădea o frumuseţe specială pericolului. Simţea că re-
naşte.
- Când trebuie să plec? întrebă el.
- Imediat! în acest timp Cezar îşi adună armata şi
cetatea Monteforte, lipsită de comandantul său, ni se
predă...
- Monteforte! repetă Ragastens devenind palid...
- Da! Acolo trebuie să mergi. Bărbatul pe care tre-
buie să pui mâna este contele Alma!
- Tatăl lui Beatrix! murmură cu o voce neinteligi-
bilă cavalerul.



Visele sale se năruiră. Coşmarul revenea,
groaznica dilemă pentru care voise să fugă! Şi dacă ar fi
primit o lovitură de pumnal n-ar fi devenit mai palid.
- Ce ai, cavalere? strigă Cezar.
- Contele Alma! Citadela Monteforte! bolborosea
tânărul bărbat.
- Da! spuse dur Cezar. De ce eşti aşa surprins?
- Niciodată! Niciodată!
- Ce spui?
- Spun că niciodată nu aş întreprinde ceva contra
contelui Alma şi citadelei Monteforte, niciodată!
- Motivul? întrebă Cezar pe un ton aspru, cu ochii
ameninţători şi sufletul tulburat de bănuieli.
Ragastens nu remarcă nici tonul, nici ochii
sângerând.
- Sfinte Părinte, izbucni el în disperarea sa, şi
dumneavoastră monseniore, ascultaţi-mă! Cereţi-mi viaţa,
cereţi-mi să mă duc să lupt singur contra duşmanilor voştri...
Sunt pregătit pentru orice... Dar contra familiei Alma, contra
Monteforteului, niciodată! Este imposibil!
- Motivul? întrebă iar Cezar turbat de furie, în timp
ce Papa se ridicase în picioare şi dând la o parte o draperie
îi făcea cuiva un semn tainic.
- Motivul! strigă nefericitul tânăr, motivul este că
iubesc ca un nebun, iubesc până la moarte, prefer o moarte
îngrozitoare în locul dispreţului şi urii sale.
- Iubeşti! Pe cine?
- Pe fata contelui Alma! Pe Beatrix... pe Primula.
Cezar scoase un urlet care nu mai avea nimic
omenesc în el. îşi trăsese pumnalul şi se îndrepta către ca-
valer care, dintr-o săritură, se puse în gardă. Dar Alexandru
al Vl-lea se aruncă asupra fiului său. Acest bătrân care un
moment mai înainte vorbea despre moartea sa apropiată,
sub aparenţa adevărului, apucă pumnalul lui Cezar, ţinându-l
ca într-un menghină de fier.
- Eşti nebun, Cezar! pronunţă el în spaniolă.
Lasă-mă pe mine...
Cezar Borgia îşi reveni.
- Cavalere, spuse Papa, cu o ciudată blândeţe,
iartă-l pe fiul meu... El este violent, v-a spus-o chiar el. Dar
eu sunt sigur că regretă deja accesul de furie căruia i-a căzut
pradă.
- Monseniorul este liber să facă orice, spuse cu
răceală Ragastens, recăpătându-şi stăpânirea de sine în faţa
primejdiei.
- Iar tu, cavalere, eşti stăpân pe sentimentele
tale, reluă Papa cu aceeaşi blândeţe. Misiunea pe care am
vrut să ţi-o încredinţez nu-ţi place? Fie! Doar că, înţelege noi
nu putem ţine lângă noi pe cineva cu un asemenea devota-
ment faţă de duşmanii noştri, mai ales când acesta este un
bărbat de valoarea ta, cavalere! Te-aş ruga deci, simplu, să
părăseşti Roma, de îndată ce vei putea... oh! nu te grăbesc
deloc, te las o lună cu speranţa că, gândindu-te mai bine, te
vei întoarce la noi...
- Vă mulţumesc Sanctitate, spuse Ragastens
grăbit. Voi profita de autorizaţia pe care mi-o oferiţi.
Apoi, adăugă pentru el:
"în seara asta voi părăsi Roma!"
- Nu-ţi spun adio, continuă Papa cu mai multă
amabilitate. Sper din toată inima că ne vom revedea. Du-te,
fiul meu, du-te în pace.



Cavalerul îl salută pe Cezar Borgia, se înclină
adânc în faţa Papei şi traversă o uşă a cărei draperie fusese
ridicată de Papă pentru a-l lăsa să treacă.
- Ce ai făcut, tată? strigă Cezar. Acest om este,
din acest moment, cel mai mare duşman al meu... o ade-
vărată lovitură de pumnal.
- Pe toţi dracii! Există ceva mai bun decât pum-
nalul, există călăul!
- Călăul?
- Da! Nu l-ai găsit încă pe asasinul ducelui de
Gandie, nu-i aşa? ei bine, l-am găsit eu! începând de mâine
va începe procesul său. în opt zile, capul său se va rostogoli!
Şi acest asasin, fiule, este bărbatul care a ieşit de aici... iată,
ascultă; în acest moment, este oprit!
într-adevăr, se auzi un zgomot de luptă violentă...
Apoi totul se linişti. Un bărbat apăru în cadrul uşii; era
Garconio...
- Ei bine? întrebă Papa.
- S-a terminat, Sfinte Părinte. Bărbatul este în
temniţă, cu lanţuri la fiecare mână şi fiecare gleznă. Dar lupta
a fost dură: sunt cinci morţi şi trei răniţi...
- Să se îndepărteze cadavrele şi să se distribuie
cincizeci de ducaţi de aur supravieţuitorilor, spuse cu răceală
Papa.
- Ei bine, monseniore, spuse atunci Garconio a
cărui figură strălucea de bucurie, am avut dreptate când v-am
spus să nu aveţi încredere!
- Aveai dreptate, bunul meu Garconio, răspunse
Cezar. Apropo, tată, i-am promis beneficiul bisericii Sfânta
Măria.
- îl are! spuse Papa.
Garconio se aplecă până la pământ şi dispăru.
- Ei bine, fiul meu, întrebă Papa, crezi că pum-
nalul tău ne-ar fi ajutat să-l găsim pe asasinul lui Francisc şi
să arătăm poporului Romei că Borgia ştie să facă repede şi
bine dreptate?
- Tată, te admir, înţelepciunea ta este infinită...
- Ştiu... Aşteptând, ne trebuie neapărat cineva
care poate să ni-l aducă pe Alma...
- Tată, să-l punem pe Astorre, acest bun Astorre
pe care l-am nedreptăţit puţin de la venirea acestui netrebnic
de Ragastens!
- Fie! Du-te după Astorre! Şi acum, lasă-mă,
Cezar, trebuie să vorbesc cu sora ta Lucreţia despre politică
şi despre alte lucruri care nu te interesează.
Capitolul XVIII
AL CINCILEA CERC
Ragastens mergea cu pas grăbit, ca şi cum ar fi
simţit o uşurare îndepărtându-se de Cezar Borgia pe care,
chiar în ajun, îl considerase un mare căpitan în serviciul
căruia era mândru să participe la o campanie. Deodată se
simţi apucat cu putere de două braţe. în acelaşi timp, capul îi
fu acoperit cu o glugă groasă şi un cordon se fixă în jurul
gâtului său. Ragastens prins în cursă, pe jumătate sufocat de
materialul gros al glugii, nu spuse nici un cuvânt, nu scoase
nici un strigăt. Se concentra printr-un efort suprem, îşi
încorda muşchii şi scuturându-se brusc se eliberă de dubla
strânsoare care-i paraliza braţele.
- Legaţi-l! Noi îl ţinem! striga o voce, cea a lui
Garconio.
- Nu încă! răspunse Ragastens.



Dintr-o săritură, cu braţele întinse, se repezi îna-
inte şi găsi un colţ de care se rezemă. Atunci, în momentul
când vru să-şi scoată sabia din teacă apucând-o de mâner,
călugărul puse mâna pe ea izbucnind în râs.
- Dintele mistreţului a fost smuls! rânji el.
- Şi acesta! ripostă Ragastens trăgând din centu-
ra sa un pumnal scurt cu lama solidă.
Lovi violent în faţa lui, la întâmplare... Lovitura
nimeri în gol şi Ragastens, gâfâind, aştepta, cu braţul drept
înainte, în timp ce cu mâna stângă încerca în zadar să scape
de glugă. Garconio era furios. în tăcere, el îşi aranja oamenii în semicerc în jurul lui 
Ragastens, retras în colţul său. Doi
dintre ei aveau frânghii. Erau vreo cincisprezece, privindu-se
speriaţi, îngroziţi. Deodată călugărul făcu un semn.
Asediatorii se repeziră în grup. A fost înspăimântător.
Lupta înverşunată, turbată, tăcută - o tăcere
întreruptă de scurte vaiete şi blesteme înfundate - dură un
minut. în fiecare moment, braţul lui Ragastens se ridica.
Pumnalul cădea şi se înfunda într-un piept, într-un umăr, un
braţ sau lâ întâmplare... El lovea această masă care mişuna,
se învârtea în jurul său. Brusc se opri. Garconio îi legase
frânghia în jurul picioarelor. Acesta a fost sfârşitul. După un
moment, Ragastens dezarmat, legat, era prins şi dus...
Ragastens, cu capul în continuare acoperit cu gluga groasă,
simţea cum coboară scări, apoi străbate mai multe culoare,
încă coboară, şi încă... în sfârşit auzi o uşă deschizându-se.
Se auzea zgomot de fier pe fier. Frigul ca de gheaţă îi
cuprinse umerii. Se trezi aruncat pe pământ. Simţea că
încheieturile mâinilor şi gleznele îi erau strânse în cătuşe.
Se auzi un scrâşnet de chei ca şi cum s-ar fi închis lacăte
pe fiecare din membrele lui. Apoi, aceeaşi voce de sus
ordonă:
- Scoteţi-i gluga!
Ragastens, pentru un moment orbit de lumina
unei torţe care ardea lângă el, se văzu într-o pivniţă îngustă.
Constată că era înlănţuit cu patru lanţuri prinse cu un capăt
de un perete lângă care era aşezat şi cu celălalt capăt de
inele închise cu lacăte solide. Pivniţa era foarte înaltă. Pereţii
de piatră erau negri, cleioşi de depuneri. De-a lungul lor aler-
gau gândaci dezgustători şi păianjeni monstruoşi care se
speriau de lumina torţei. Podeaua era din pământ bătătorit.
Băltoace de apă stătută împrăştiau mirosuri insuportabile. Nu
exista nici bancă, nici paie pentru dormit. Lanţurile de la
picioare erau exact atât de lungi cât să-i permită prizonierului
să facă doi paşi înainte; lanţurile de la mâini îi lăsau libertatea de a-şi mişca braţele doar 
pentru a şi le încrucişa. Lângă el
un ulcior cu apă. Pe capacul lui era o pâine.
La castelul San Angelo erau şase rânduri de
închisori suprapuse: una la primul etaj, una la parter, celelalte
patru la subsol. Fiecare rând conţinea un număr descrescă-
tor de celule. Dacă erau douăsprezece la primul etaj, nu era
decât una la ultimul subsol. Aceste închisori suprapuse for-
mau un fel de piramidă întoarsă, al cărui vârf se înfunda în
măruntaiele pământului. Cezar Borgia numea aceste etaje
diferite cele şase cercuri ale infernului. Celulele de la primul
etaj erau rezervate ofiţerilor de la castel care erau arestaţi
sau seniorilor romani care comiseseră vreo greşeală. Era
primul cerc. Al doilea cerc era la parter: cuprindea închisori
obişnuite pentru soldaţii din garnizoană. De aici încolo, se
înfunda în subsol. Se găsea mai întâi un rând de celule sufi-
cient de luminate şi aerate de răsuflătoare; era al treilea cerc,



destinat hoţilor şi asasinilor. Se cobora un etaj şi se ajungea
la al patrulea cerc: cinci celule fără lanţuri, cu o bancă pe
care te puteai aşeza şi paie pentru dormit. Aici erau aduşi
condamnaţii la moarte. încă un etaj şi se ajungea la al cinci-
lea cerc: trei celule asemănătoare celei pe care am descris-o.
Acolo erau închişi acuzaţii periculoşi, care urmau să fie jude-
caţi pentru vreo crimă îngrozitoare. în sfârşit, al şaselea şi
ultimul cerc avea o singură celulă. Situată la patru etaje sub
parter, ea forma un fel de puţ negru având circumferinţa de
câteva picioare.
Nefericitul care era coborât în acest abis, cu aju-
torul unei frânghii, nu putea nici să se aşeze, nici să se culce:
nu avea loc. Şi de altfel, chiar dacă ar avea destul loc pentru
a se întinde, i-ar fi imposibil să o facă. în acest puţ, era apă.
Prizonierul stătea cu apa putredă, infectă, până la genunchi
în care mişunau şobolani uriaşi şi broaşte râioase.
Când condamnatul era coborât în acest puţ,
broaştele şi, mai ales, şobolanii înfometaţi se năpusteau asupra nefericitului, fie pentru a-şi 
satisface foamea, fie pen-
tru a-şi găsi un refugiu din apă.
într-una din cele trei carcere din cel de-al cincilea
cerc, fusese înlănţuit Ragastens, după ce fusese dus de la
Vatican până la castelul San Angelo pe un drum subteran,
mai larg decât cel ştiut de Papă, Cezar şi Lucreţia. După ce
i-au scos gluga, a aruncat o privire rapidă în jurul lui.
Garconio, cu un gest, i-a îndepărtat pe toţi oamenii săi şi a
ieşit şi el după ce i-a aruncat captivului o ultimă privire plină
de ură.
- Duşmanul este pe fugă! murmură Ragastens
când rămase singur. Cred că sunt pierdut, dar nu le voi da
satisfacţia să mor văitându-mă...
Deşi era tânăr şi plin de viaţă, i se părea imposi-
bil să scape de răzbunarea lui Borgia. Şi, în ciuda a tot ceea
ce era oribil în această situaţie, era foarte departe de dispe-
rarea pe care o simţise la ieşirea din mormântul de pe Via
Appia, când era convins că fusese pentru totdeauna despărţit
de Primula. Un fenomen ciudat se petrecea în sufletul său.
Se simţea eliberat de Borgia! Liber, el n-ar fi putut deveni
niciodată duşmanul acestui om care îi dăduse numai semne
de favoare. Recunoştinţa îl înlănţuia. Dar, arestându-l fără
un motiv mărturisit, Cezar îl elibera. Şi îşi spunea acum că,
dacă îşi va redobândi libertatea, va putea fără scrupule
să-şi pună viaţa în slujba Primulei.
în acest timp, orele se scurgeau încet. Ragastens
încercă mai întâi să scoată din perete cârligul de fier. Dar tre-
bui să constate că i-ar trebui mai multe zile pentru a-l scoate
cu o unealtă potrivită şi solidă. Apoi încercă să spargă
lacătele de la mâinile sale lovindu-le violent unul de celălalt:
nu reuşi decât să se rănească. în sfârşit se propti în lanţuri în
speranţa că vreo za uzată se va rupe... Totul a fost în zadar.
Se aşeză lângă zid şi mâncă o bucată de pâine.
Apoi puţin câte puţin, oboseala puse stăpânire pe el şi ador-mi. Brusc, fu trezit de un zgomot 
de zăvoare trase. Carcera
se lumină. Intrară doi gardieni ţinând fiecare câte o torţă. în
spatele lor, patru soldaţi înarmaţi intrară în celulă. Apoi, în
sfârşit, trei bărbaţi, cu capetele acoperite de cagule, se
aşezară în faţa lui.
Pe culoar Ragastens văzu arme şi vreo două-
zeci de soldaţi gata să se năpustească asupra lui, la primul
semn. Unul dintre bărbaţii cu cagulă avansase cu un pas, în
timp ce un altul se pregătea să scrie.v



- Sunteţi cavalerul de Ragastens? întrebă bărba-
tul.
- Da, domnule... şi dumneavoastră?
- Eu sunt judecătorul tribunalului suprem care dă
sentinţa în arest, fără apel, în numele dreptăţii papale şi drep-
tăţii divine din care emană. Acuzat, ai venit în Italia pentru a
aţâţa la trădare contra Sfântului Părinte şi augustei sale
familii.
-Am venit în Italia ca să intru în serviciul prinţului
Borgia, răspunse Ragastens.
- Martorii dovedesc că intenţiile voastre erau
departe de scopul pe care-l mărturisiţi. Dar nu dorim să ana-
lizăm gândurile dumneavoastră... Nu vom reţine contra dum-
neavoastră decât acuzaţia de asasinat...
- De asasinat? întrebă Ragastens, mai mult mirat
decât surprins.
- Pe neaşteptate, din laşitate şi trădare, l-aţi
înjunghiat pe domnul Francisc Borgia, duce de Gandie...
Ragastens, pentru moment ameţit de această
acuzaţie, ridică din umeri.
- Răspundeţi acuzaţiei care vi se aduce!...
Tăceţi...
- Tac pentru că această acuzaţie este absurdă.
Pe asasin probabil că-l cunoaşteţi la fel de bine ca mine.
Până acum, m-am îndoit de ce am crezut că am văzut, m-am îndoit chiar de simţurile mele; 
Acum îmi dau seama că nu
m-am înşelat. Spuneţi-i monseniorului Cezar că ar face bine,
la următoarea lovitură de pumnal, să şteargă cu grijă urmele
de sânge.
Bărbatul care era la dreapta judecătorului fu scu-
turat de o tresărire violentă.
- încercaţi în zadar să înşelaţi justiţia în legătură
cu o groaznică nelegiuire, se grăbi să răspundă judecătorul,
încă o dată vă întreb, puteţi să dovediţi că nu l-aţi înjunghiat
pe Francisc, duce de Gandie?
Ragastens începu să fluiere printre dinţi o
melodie.
- Scrieţi că acuzatul mărturiseşte! strigă judecă-
torul.
- Scrieţi, de asemenea, că judecătorul tribunalu-
lui suprem minte, spuse Ragastens.
Fără să răspundă, judecătorul luă nervos o foaie
de hârtie pe care i-o întindea bărbatul care scria şi începu să
citească în grabă. încheie cu aceste cuvinte:
- Condamnat, sentinţa va fi executată în trei zile.
Aveţi deci trei zile să vă rugaţi şi să cereţi iertarea divină.
- Şi dumneavoastră aveţi toată viaţa pentru a
încerca să vă spălaţi conştiinţa de nelegiuirea pe care o
comiteţi.
Ragastens, câteva secunde mai târziu, era din
nou singur. Acest simulacru de judecată se derulase cu o
asemenea viteză, încât se întreba dacă nu cumva visase.
Dar curând, el putu să reconstituie foarte clar toate momen-
tele acestei scene uimitoare. Chiar şi termenii sentinţei îi
răsunau acum în urechi:
- Condamnatul să fie aruncat în ultima celulă,
unde să stea de două ori câte douăsprezece ore, astfel încât
căinţa să-i poată pătrunde în sufletul pervertit. Apoi, de acolo,
va fi tras, viu sau mort, şi i se vor tăia tăia cele două mâini în piaţa publică şi, după ce călăul 
îi va tăia gâtul pe buştean cu
securea sau sabia, condamnatul va fi expus la stâlpul



infamiei timp de două zile care vor urma execuţiei.
Ce este această ultimă celulă, despre care se
vorbeşte? Ragastens nu ştia. Dar el înţelegea perfect că
urma să i se taie gâtul de către călău. Gândul său se îndrep-
ta către Cezar Borgia.
- Ce stăpân drăguţ mi-am găsit aici! mumură el;
am venit să iau lecţii de glorie... şi mi s-au dat lecţii de asasi-
nat. Am scăpat ieftin!...
Capitolul XIX
ROSA
Cititorul îşi aminteşte, poate, că Raphael Sanzio,
după răpirea tinerei sale soţii, alergase în ghetou să o anunţe
pe Maga despre ce se întâmplase şi că nu o mai găsise pe
mama adoptivă a Rositei. Aceasta într-adevăr dispăruse.
După ce Raphael plecase, luând-o pentru totdeauna pe
Fornarina, bătrâna Rosa, retrasă în cămăruţa fiicei sale,
făcuse o criză de disperare.
- Singură, acum!... singură pe lume! Singură cu
gândurile mele de blestemată, cu răzbunarea mea...
Aceste cuvinte fără noimă erau însoţite de hohote
de plâns. Dar poate inima lui Maga se întărise datorită sufe-
rinţelor, datorită "gândurilor de blestemată", cum spunea ea.
Curând, ea îşi regăsi calmul. Intră în cocioaba unde-l primise
pe Papă, deschise vechiul scrin, scoase lădiţa şi îşi îndesă în centură aurul şi bijuteriile care 
se găseau în sertar. Când ter-
mină, se uită în jurul ei dezolată. Spuse, fără să ştie că vor-
bea cu vocea tare:
- S-a terminat... Acum, ea nu-mi va mai spune
mamă... Nimeni nu mă va mai numi mama sa... Acum, eu nu
mai sunt mamă, nu mai sunt soţie, nu mai sunt amantă, acum
nu mai sunt o femeie, sunt Răzbunarea, care pleacă în
noapte...
Apoi ieşi. Maga, traversând şirurile de străzi ale
ghetoului, încet, încet îşi recapătă sângele rece. Zece minute
mai târziu, se găsea în faţa palatului Riant. Făcu turul lui,
ajunse în locul unde construcţia aproape atingea apa
Tibrului, se opri în faţa unei mici porţi pe care o deschise cu
ajutorul unei cheiţe. Este foarte probabil ca Rosa să nu se fi
folosit pentru prima dată de această cheie şi că în multe alte
rânduri ea să fi pătruns în locuinţa Lucreţiei. într-adevăr, fără
să ezite, ea traversă o curte mică şi intră pe un culoar la
capătul căruia începu să urce o scară dreaptă. Ajunsă la al
doilea etaj, Maga se orienta în labirintul de coridoare cu o si-
guranţă care demonstra perfecta cunoaştere a topografiei
locului. Mergea încet, în tăcere. în sfârşit, cu vârful unghiilor
zgârie o uşă. După ce aşteptă câteva secunde, zgârie din
nou, dar de data asta, într-un fel special, după un semnal
cunoscut. Un minut mai târziu, uşa se întredeschise şi, în
întuneric, o voce murmură:
- Dumneata eşti, doamnă?... Sfântă Fecioară!
ce mână rece ai... aşază-te acolo... o clipă să aprind o
lumină...
Maga se lăsă condusă de mână şi se aşeză fără
să spună un cuvânt. Bărbatul care-i vorbise se grăbi şi
aprinse o lumânare la lumina căreia apăru un bătrânel cu
figura mefistofelică şi cu un zâmbet batjocoritor, chiar acela
pe care cititorii noştri l-au văzut la hanul "Frumosul Janus"
aducându-i lui Ragastens o pungă cu pistoli: administratorul
palatului Riant, seniorul Giacomo.
- Puneţi şalul ăsta pe umeri şi perniţa asta sub
picioare... Staţi bine în fotoliu?



Administratorul stătea în picioare, într-o atitudine
de respect şi aproape veneraţie în faţa bătrânei aşezate în
fotoliu.
- Giacomo, spuse Maga, vreau să o văd...
Bătrânul tresări, îşi împreună mâinile.
- Ce spuneţi, doamnă! strigă el.
- Spun că vreau să o văd pe Lucreţia...
- Doamnă! de ce îmi cereţi asta?
- Este un lucru simplu şi natural...
- Dar cum vreţi să o trezesc... să-i anunţ o
asemenea vizită...
- Cine-ţi vorbeşte despre asta? Nu vreau să o
trezim, vreau să intru în camera ei, asta este tot.
- în timp ce doarme?
-Da!
Bătrânul îşi încrucişa braţele.
- Se va trezi, vă va omorî, este o tigroaică...
- Giacomo, tu vorbeşti când trebuie să asculţi...
Nu mai pot conta pe tine? Nu-i nimic, adăugă cu amărăciune
vrăjitoarea, juri supunere şi fidelitate, declari pe evanghelie
că eşti gata să mori la primul semn şi apoi, la prima strigare,
dai înapoi...
Giacomo se aruncă în genunchi. Expresia batjo-
coritoare a zâmbetului său dispăruse. O tristeţe sfâşietoare
se răspândi pe faţa sa slabă, chinuită, zbârcită de riduri.
- Stăpână, spuse el înfundat, dragă şi nobilă
stăpână, sunt încă gata să mor pentru dumneavoastră...
- Dar nu mă introduci în camera Lucreţiei, nu-i
aşa? Ascultă, Giacomo, într-o zi când vei ajunge în Spania...
îl vei urmări pe bărbatul pe care ai jurat să-l omori, este ade-
vărat?
- Acest bărbat, spuse administratorul agitat de un
lung tremurat, acest bărbat mi-a otrăvit viaţa... Aveam la
Jativa o femeie pe care o iubeam, pe care o adoram. Acest
bărbat a atras-o într-o cursă. Timp de opt zile, nebun de dis-
perare, am căutat-o în oraş şi pe munte... într-o seară, a
reapărut acasă... dar atât de palidă că nu am avut puterea să
o întreb... Atunci, cu o voce hotărâtă, mi-a spus groaznicul
adevăr... bărbatul o violase, apoi, satisfăcut, o gonise. Când
a terminat de vorbit, soţia mea s-a înjunghiat sub ochii mei,
fără ca eu să fac un gest pentru a o împiedica. Căci dacă
n-ar fi făcut-o ea, aş fi făcut-o eu însumi! Am jurat pe cadavrul
ei să o răzbun şi l-am urmărit pe bărbat, pândindu-l, aştep-
tând momentul... El a venit la Roma, a devenit cardinal, apoi
Papă... Era atât de puternic încât cu greu puteam să-mi
închipui că-l voi putea atinge vreodată... Atunci v-am întâlnit,
doamnă... în ciuda hainelor dumneavoastră mizerabile, am
recunoscut în dumneavoastră marea doamnă pe care o
zărisem la Jativa, în trăsura sa...
- Este adevărat, Giacomo. Tu erai trist; eu te-am
consolat. Tu erai sărac; eu ţi-am dat bani. Tu erai slab; ţi-am
promis că te voi apăra şi cred că m-am ţinut de cuvânt...
-Ah! doamnă, desigur!... căci aţi salvat comoara
care-mi rămăsese... Sosind de la Jativa, am adus-o şi pe
fiica mea, pe Nina, atât de frumoasă încât, câteodată pri-
vind-o, uitam că mama sa era moartă.
- Termină, Giacomo. Nu mă supăr că-mi demon-
strezi ce memorie bună ai...
- Fie!... Şi credeţi-mă, doamnă, că nu numai
memoria mea este puternică. Trecuseră deja câţiva ani de
când eram la Roma. După sfaturile dumneavoastră şi, fără



îndoială datorită influenţei dumneavoastră oculte, am intrat
aici în calitate de al doilea administrator. După ordinele dum-
neavoastră, am început să câştig încrederea doamnei
Lucreţia, astfel încât să ajung în invidiatul post de prim administrator al palatului. într-o 
seară, Nina avea atunci pai-
sprezece ani, aţi venit să mă căutaţi. Tot după sfaturile dum-
neavoastră, am închiriat o căsuţă mică, unde fiica mea Nina
trăia închisă cu o servitoare, neieşind decât seara. Deci, în
acea seară, doamnă, mi-aţi salvat ultima iubire... Cineva o
văzuse pe Nina... Acel cineva era Cezar, fiul Papei! Şi, aşa
cum tatăl îmi violase nevasta, tot aşa fiul voia să-mi violeze
fiica! Dar eraţi acolo! în acea seară, doamnă, m-aţi căutat,
am mers împreună la casa închiriată pentru Nina... Nu mi-aţi
spus nimic... Dar, ascunşi în spatele unei cocioabe, pân-
deam împrejurimile... Nu înţelegeam... Deodată, sosiră vreo
doisprezece bărbaţi, intrară în casă... înnebunit de furie şi
disperare, am vrut să intru după ei... "Nina mea! biata mea
Nina!" strigam. "Ea este în siguranţă, taci!" mi-aţi spus. Era
adevărat. Ştiaţi ce avea să se întâmple şi, fără să mă pre-
veniţi, aţi luat-o pe fiica mea. Bărbaţii au trecut prin faţa noas-
tră înjurând. în fruntea lor l-am recunoscut pe Cezar. De a-
tunci, doamnă, v-am jurat tot atâta recunoştinţă câtă ură am
pentru familia Borgia.
- Recunoştinţă pe care mi-o arăţi, azi, acum,
refuzându-mă.
- Nimic! Nu vă refuz nimic doamnă! Cereţi-mi
viaţa, şi este a dumneavoastră. Sunt înspăimântat de ceea
ce vreţi să faceţi... pentru dumneavoastră, doar pentru dum-
neavoastră...
- Pentru mine?... Oh! nu înţelegi... Hai să vedem,
Giacomo: vrei să te răzbuni?
- Dacă vreau!...
Giacomo se ridicase. Faţa sa exprima ură.
- Dacă vreau! repetă el. Nu trăiesc decât pentru
asta. Ura mea este puternică pentru că timp de mai mulţi ani
am supus-o chinului răbdării.
Maga îl privea cu o satisfacţie tristă.
- Ei bine, Giacomo, reluă ea atunci nu înţelegi că şi eu am de îndeplinit o răzbunare? Nu 
înţelegi că şi inima
mea este rănită, otrăvită de torturile aşteptării? Nu înţelegi că
ura mea are acelaşi ţel ca a ta? înţelegi, cel puţin, că poate a
sosit acel moment!
Vrăjitoarea pronunţase aceste cuvinte cu o ciu-
dată şi solemnă energie. Trăsăturile i se destindeau sub efor-
tul redutabilului sentiment care o anima, îşi recapătă pentru
un moment un fel de tinereţe.
- Oh! strigă Giacomo, mi se pare că vă revăd aşa
cum eraţi odinioară!
- Este ura cea care mă întinereşte!
- Da... Sunteţi aproape aşa cum v-am văzut în
Spania, la Jativa!
- Spania! murmură bătrâna Rosa. Jativa! Cât este
de departe!... Departe, departe!
Vorbea încet, îşi împrăştia durerile în cuvinte
înăbuşite pe care Giacomo abia le înţelegea...
- Fericită!... Ah! da, cu siguranţă am fost! Bogată,
onorată, orgoliul şi bucuria marii familii Vanozzo, căutată de
cei mai nobili şi mai puternici seniori, frumoasă la cele opt-
sprezece primăveri în floare... nu mă gândeam decât la
bucuria de a trăi. Tatăl meu şi mama mea mă idolatrizau.
Mofturile mele erau lege în somptuosul castel al familiei



Vanozzo. Bărbaţi tineri şi frumoşi îşi disputau favoarea zâm-
betelor mele. Dar nu l-am iubit pe nici unul dintre ei... într-o
zi a venit el! A trecut prin castel ca un meteorit răufăcător...
Familia Vanozzo, onorată să-l găzduiască sub acoperişul
casei sale pe Rodrigo Borgia, descendentul regilor de
Aragon, nepot al Papei Calist al lll-lea, i-a oferit o ospitalitate
aşa cum ştiu granzii Spaniei să ofere prinţilor.
- Rodrigo Borgia! El! exclamă Giacomo cu un
acces de furie. El! laşul, crudul răpitor de femei!
Maga continuă fără să răspundă. Poate nu
auzise.
- ...De cum l-am văzut, am înţeles ce înseamnă
iubirea... Era frumos, de o frumuseţe întunecată, fatală...
ochii săi pătimaşi mă ameţeau... vorba sa iute mă legăna. Nu
vedeam fericire mai mare decât în bucuria de a-i aparţine, de
a fi a lui în întregime, trup şi suflet, pentru totdeauna. Când a
plecat, n-a trebuit decât un semn să-mi facă. L-am urmat,
părăsind mamă, tată, casă, familie... l-am urmat fericită să
devin sclava lui... l-am urmat fără ca măcar să ştiu de ce...
doar pentru că el mi-a zis: "Vino!"
Maga era într-unui din acele momente de criză
când gândurile ascunse în circumvoluţiunile creierului fug de
ele însele, când secretele adormite în adâncul inimii se ridică
până pe buze, când, în zile de furtună, marea lasă să se
ridice la suprafaţa sa fiinţe diforme, care zac de secole pe
nisipurile misterioase din adâncuri. Ea vorbea, uitând proba-
bil că cineva o asculta.
- Din acea zi, continuă ea, a început chinul meu.
Când îi aminteam lui Rodrigo că îmi jurase să consfinţească
unirea noastră, el izbucnea în râs. Şi curând, am avut
groaznica convingere că iubirea din ochii săi era o minciună,
minciună era iubirea din cuvintele lui, minciună era tot ceea
ce făcea sau spunea. Anii s-au scurs încet, trist... Mama şi
tatăl meu erau morţi de disperare. Am avut copii, am încercat
să mă agăţ de iubirea maternă... într-o zi, Rodrigo mi-a spus
că-l incomodez... M-am aruncat la picioarele lui, l-am rugat,
am plâns... A doua zi, Rodrigo dispăruse lăsându-mi un bilet
care conţinea un singur rând: "Pentru că tu nu vrei să pleci,
plec eu." înnebunită, m-am repezit în camera copiilor: dis-
păruseră.
- îngrozitor! murmură Giacomo cu un blestem
înfundat.
- Cum să nu înnebunesc? Cum să nu mor?
Redevenind sănătoasă, după şase luni de febră, mi-am dat
seama cu uimire că încă îl iubeam pe Rodrigo.
Cea care fusese Rosa Vanozzo şi care nu mai
era acum decât vrăjitoarea din ghetou adăugă:
- iată! nefericită şi laşă! L-am iubit mulţi ani, l-am
iubit de departe; l-am urmat la Roma. Mi-am petrecut viaţa
spionându-l, numărându-i iubirile... şi, puţin câte puţin,
simţeam cum creşte în inima mea dorinţa de răzbunare. Mult
timp, iubirea şi ura s-au luptat în sufletul meu... ura a trium-
fat.
- Ah! doamnă, cât aţi suferit! Dar copiii voştri?
- Copiii mei! Când au ajuns mari, am vrut să-i
văd, să le spun adevărul... Cezar a vrut să mă omoare...
Francisc a vrut să mă închidă ca nebună... Lucreţia m-a
aruncat în stradă...
- Doamnă... aceste amintiri groaznice vă fac
rău...
- îmi fac bine, Giacomo. Când scormonesc astfel



rănile inimii mele, când vărs otravă corozivă peste ele, mi se
pare că durerea mi se micşorează şi durerea este iubirea.
Ascultă, n-am terminat. Dintre toate cele pe care le-a iubit
Rodrigo este una pe care am detestat-o mai mult decât
pe celelalte. Mi se părea că pe aceasta Rodrigo a iubit-o cu
adevărat. Datorită relaţiilor pe care am ştiut să mi le fac la
Vatican, am aflat că ea era însărcinată... S-a născut copilul.
Era o fetiţă... îmi este imposibil să spun cât o uram şi cât de
îngrozitor de bucuroasă am fost când am constatat că mama,
laşă, aşa cum tata era sălbatic, şi-a abandonat copilul!
- Mă îngroziţi, doamnă!
- Mama era contesa Alma... Copilul a fost lăsat
pe scările bisericii îngerilor... Eu l-am luat... Toată ura mea
s-a concentrat pe capul acestei nevinovate. Am dat-o unei
zgripţuroaice care a torturat-o... până în ziua când o revoltă
s-a produs în mine şi când mi-am dat seama că inima mea
sângera din cauza groaznicelor suferinţe ale fetiţei. Ea avea
zece ani. Am luat-o la mine şi a fost ca o rază de lumină care intră în infern, l-am spus 
Rosita. A crescut, devenind nespus
de frumoasă, iar eu blestemata, eu vrăjitoarea, am încercat
atunci bucurii atât de dulci, că mi se părea câteodată că
inima îmi va exploda... şi că voi uita de răzbunarea mea...
Dar trebuia chiar el, Rodrigo, să-mi amintească... Un bărbat,
un bătrân, a făcut o pasiune pentru Rosita... Şi acest bătrân
care o dorea pe Rosita, care vroia să o violeze, ştii cine este,
Giacomo? Este Papa, este Rodrigo Borgia, tatăl copiilor mei,
amantul contesei Alma, tatăl Rositei...
- Asasinul soţiei mele, completă Giacomo care
asculta cu ochii dilataţi de groază.
Maga zâmbi straniu.
- Aşa cum am salvat-o pe fiica ta Nina, spuse ea,
am să o salvez şi pe Rosita. Chiar în noaptea asta, ea
părăseşte Roma... la ora asta, trebuie să fie în siguranţă. Ei
bine, Giacomo, înţelegi că a sosit ceasul răzbunării noastre?
înţelegi tu că am ezitat atâta timp pentru că o aveam pe
Rosita lângă mine şi că acum, nu mai am nimic de făcut în
viaţă... doar să-i fac să sufere şi pe cei care m-au făcut pe
mine să sufăr!
- Da, doamnă! Şi eu vă voi ajuta cu toate forţele
mele.
- Bine! Pentru început, trebuie ca Rodrigo să ştie
unde mă găsesc...
- Credeţi că el va dori să vă vadă? spuse
Giacomo mirat.
- Sunt sigură! Mă va căuta sau va trimite să fiu
căutată în ghetou. Negăsindu-mă, el va dori să ştie ce s-a
întâmplat cu Maga. Te însărcinezi să-l informezi?
-Asta va fi foarte simplu, doamnă.
- Cunoşti templul Sibilei?
- La Tivoli... aproape de vila Papei. Am fost acolo
cu doamna Lucreţia.
- Ăsta este... Am motive puternice să cred că Papa va dori să meargă acolo şi să petreacă 
câteva zile... Ei
bine, acolo vreau să... La douăzeci de paşi de templul Sibilei
se află, deasupra prăpastiei, o peşteră naturală. Am mai
locuit în ea. în această peşteră mă va găsi Rodrigo, când va
avea nevoie de mine. Şi curând, va avea nevoie să mă
vadă... Trebuie să ştie asta.
- Va şti, doamnă. Mă însărcinez cu asta.
- Bine, Giacomo. Tu eşti un servitor credincios. Şi
acum că ştii că sunt mama Lucreţiei, condu-mă la ea...



- Doamnă! Doamnă! Aveţi grijă! spuse Giacomo
tremurând. Dacă se trezeşte, vă va ucide!
- Nu, Giacomo, nu mă va ucide. Şi apoi, ce vrei,
îmi place să risc... înainte de a spune pentru totdeauna adio
trecutului meu şi poate vieţii, vreau să-mi văd fata... Vreau
asta, Giacomo...
- Veniţi, doamnă! Mă supun, răspunse bătrânul,
cuprins de un tremurat convulsiv.
Stinse flacăra şi o luă pe Maga de mână. Bătrâna
tremura de bucurie. Ieşiră amândoi. Au străbătut culoare
întunecate, au coborât scări, au traversat săli tăcute şi în
sfârşit, au intrat într-un cabinet îngust.
- Este acolo! murmură bătrânul la urechea lui
Maga. Nimeni nu intră niciodată în acest cabinet. Uşa prin
care tocmai am trecut nu se deschide niciodată. Numai
doamna Lucreţia are cheia. La ordinul dumneavoastră mi-am
făcut şi eu una. Acolo este dormitorul; patul este în faţă.
Servitorii de noapte dorm în camera alăturată...
- Aşteaptă-mă aici! spuse Maga, care deja
deschidea, cu maximă precauţie, o mică uşă care făcea legă-
tura dintre cabinet şi dormitor.
Mama Lucreţiei, trecând de această uşă, o lăsă
întredeschisă şi se opri un moment.
- Oh! spuse ea în gând, ameţitoarea plăcere a
răzbunării! Ea este aici!... Este fata mea! Este cea care m-a aruncat pe stradă! Cea care nu 
a avut milă de lacrimile
mele! Şi eu, eu nu voi avea milă nici de tinereţea sa, nici
de frumuseţea sa... Ea nu este fiica mea, este un monstru
mizerabil... ca şi fraţii ei, ca şi tatăl ei... Le va veni şi lor rân-
dul... răbdare! Dar ea, fiica nelegiuită, ea trebuie să moară
prima.
Căută în sân şi scoase un mic flacon pe care-l
desfăcu încet, fără să tremure. Avansa către pat, mai
degrabă alunecând decât mergând, fără zgomot, fără vreun
gest...
- O picătură, o singură picătură pe buzele ei şi
s-a terminat cu Lucreţia... agonia va fi îngrozitoare... mâine,
Borgia va purta doliu, mâine sufletul bătrânului Borgia va
primi prima lovitură a răzbunării mele...
în lumina lămpii, apăru Lucreţia. Dormea. Un
zâmbet rătăcea pe buzele ei... Un braţ îi atârna lângă pat, iar
celălalt îi sprijinea capul încadrat de părul despletit. Era de o
frumuseţe desăvârşită.
- Fata mea! gândi Maga.
Nemişcată, bătrâna o admira în tăcere pe
Lucreţia. Tânăra femeie se mişcă, oftăj pronunţă câteva
cuvinte neinteligibile, iar zâmbetul ei deveni şi mai dulce.
Când Lucreţia îşi reluă somnul profund, bătrâna, se apropie
de capul patului...
- Visează... se gândea ea. Visează fericită... căci
zâmbetul ei este calm. Altădată, acolo jos, veneam noaptea
în camera ei... şi ca şi acum, mă aplecam peste leagănul ei.
Atunci, se întâmpla câteodată să se trezească... îmi întindea
micile ei braţe râzând şi-mi spunea: "Bună seara, mămico".--
Şi acum, eu am să o ucid!
Un horcăit apăsa pieptul bătrânei. Ceva, ca un
suspin îi sfâşia gâtul.
- Cât mă iubeai atunci! Imediat cum mă vedeai
zâmbeai... Ziua, în lungile noastre plimbări, îţi aminteşti, Lucreţia?... te ţineam de mână... îţi 
conduceam paşii nesi-
guri şi tu te agăţai de rochia mea... mă trăgeai, erai încăpăţâ-



nată... mă făceai să merg unde vroiai tu!
Vrăjitoarea se aplecase aproape să atingă faţa
Lucreţiei. O vedenie ciudată puse stăpânire pe ea. Se petre-
cu un miracol în sufletul ei rănit. O revedea pe Lucreţia ...
fiica sa... mică, cea pe care o legănase în braţele ei. Strălu-
citoare putere a naturii misterioase şi iubitoare! Maga, printre
suspine, râse înfundat.
- Erai mâncăcioasă, când încă mai sugeai, mur-
mură ea. într-o zi erai atât de grăbită să sugi, atât de înfo-
metată încât mi-ai muşcat sânul până la sânge... Ah! aveai
dinţişorii atât de ascuţiţi!
Şi biata bătrână acum plângea cu lacrimi fierbinţi.
Automat, închisese la loc flaconul şi-l băgase în centură. Şi
astfel, nu căzu nici o picătură de otravă pe buzele Lucreţiei
adormite... căzu o lacrimă, o lacrimă moale, dulce şi amară,
o lacrimă sublimă şi pură care conţinea în picătura ei o ines-
timabilă comoară, care se numeşte inimă de mamă!
La contactul cu picătura caldă şi sărată, Lucreţia
avu un suspin, apoi încă unul, luptând cu somnul. Apoi brusc,
trezindu-se, îşi duse mâna la buze.
- Cine este aici? Cine este aici? strigă ea
înspăimântată sărind din pat.
După un moment, servitorii treziţi alergau cu
lumânări... Lucreţia, furioasă, dădea ordine:
- Căutaţi! Scotociţi peste tot! Era cineva, sunt
sigură de asta. Am simţit... acolo, pe gura mea. Oh! este
poate sărutul unei stafii!
Se căută peste tot, dar nu se găsi nimic. în acest
timp, Giacomo o condusese pe Maga până la mica poartă pe
unde intrase vrăjitoarea în palatul Riant.
- Sunteţi mulţumită, doamnă? întrebă el în
momentul când aceasta se îndepărta. Aţi văzut-o pe Lucreţia...
- Nu! răspunse bătrâna pe un ton ciudat, dar
mi-am văzut fiica...
Şi ea se afundă în noapte, îndreptându-se către
una din porţile Romei. Acolo, aşteptă zorile. După ce se
deschise poarta, ieşi din oraş şi se îndepărtă pe câmp,
mergând cu pas hotărât.
Capitolul XX
NĂLUCIRILE ISTERIE»
La două zile după arestarea lui Ragastens, ne
aflăm la Vatican. Biblioteca în care îi introducem pe cititorii
noştri, locul preferat al Papei Alexandru al Vl-lea, este o
cămăruţă mică care nu are nimic în comun cu marea bibli-
otecă oficială a palatului, este o cameră bună pentru visare,
aranjată minunat pentru odihna corpului şi a spiritului. Este în
jurul orei opt seara. Lângă o fereastră mare, larg deschisă,
de unde se vede oraşul, Papa, Cezar şi Lucreţia discută cu
voce joasă.
- Consiliu de familie! murmurară misterios prelaţii
şi seniorii de la palat. Ce va ieşi de acoio Ce bulă papală?
Ce război?
Alexandru al Vl-lea stă într-un fotoliu. Cezar s-a
întins pe nişte perne. Lucreţia, întinsă pe burtă, de-a lungul
unui covor îşi lasă privirea să rătăcească peste Roma.
- Astorre a plecat? întrebă Papa.
- în această dimineaţă, răspunse Cezar.
- Singur?
- Nu! I l-am dat şi pe Garconio, aşa cum mi-aţi
spus; sunt pe drum la ora asta. Dar, tată, totul este de
durată...



- Răbdare, Cezar! pentru Dumnezeu. Ai destul
timp... Ai în faţa ta o viaţă întreagă. Ce ai spune dacă n-ai
mai avea decât câteva luni de trăit, ca mine?
- Nu aş fi decât mai grăbit... Ruginesc... Sunt
momente, când am nostalgia luptei... Visez cavalcade tita-
nice, văd mase de oameni în care intru cu cavalerii mei ca un
colţ de fier în carne. Este o muzică frumoasă zarva unei
încăierări. Şi bucuria distrugerii! Plăcerea de a înfunda sabia
într-un piept sau într-un spate... Explozia unui creier care
pocneşte sub o lovitură de buzdugan şi mocirla sângelui
unde pătrunde copita calului... Visez toate astea şi mă plic-
tisesc că nu pot să omor...
Vorbind astfel despre visele sale, era şi mai
înfricoşător să-l vezi pe Cezar cum spunea aceste lucruri, pe
un ton coborât şi concentrat, fără a ridica vocea. Doar ochii i
se injectau cu sânge, aşa cum i se întâmpla de fiecare dată
când era cuprins de agitaţie.
Tatăl său îl contempla cu o curiozitate admirativă.
"Ce tigru minunat", gândi el.
Lucreţia nu spunea nimic. Continua să privească
în gol lucruri pe care numai ea le vedea.
- De asemenea, tată, continuă Cezar, cu cât mai
repede cu atât mai bine. Trebuie de altfel, să terminăm
repede. Fără asta, suntem ameninţaţi de întreaga Italie. Da,
da... cât mai curând! Trebuie să punem mâna pe acest cuib
de vipere care se numeşte Monteforte.
- Imediat ce voi avea veşti despre contele Alma,
spuse Papa, voi şti că a sosit momentul. Tu nu visezi decât
răni şi vânătăi, dar eu vreau să asigur succesul acestei între-
prinderi. De altfel, voi fi acolo pentru a supraveghea puţin campania.
- Ce, tată, vrei să mergi la Monteforte?
- Nu, dar mă voi instala la Tivoli, care este
aproape în drum. De acolo, voi putea să supraveghez în
acelaşi timp şi Roma, şi Monteforte. Voi fi aproape de tine,
care te vei lupta, şi aproape de Lucreţia, care va face diplo-
maţie... Apropo, Lucreţia, ar trebui să o prevenim pe Maga
din ghetou că cineva îi va face o mică vizită... chiar acela
căruia i-a promis o anume băutură magică...
- Maga nu mai este la Roma, spuse nepăsătoare
Lucreţia.
Papa sări din fotoliul său şi-şi încreţi sprâncenele.
- Ea este la Tivoli, adăugă Lucreţia.
- La Tivoli! strigă bătrânul Borgia aproape îngro-
zit; îţi vine chiar să crezi că această vrăjitoare blestemată îmi
ghiceşte gândurile... am vrut să-i spun să se ducă acolo. Dar
ce poate face la Tivoli?
- Fără îndoială, să se închine străbunicii sale,
vrăjitoarea de altădată. Căci se pare că locuieşte într-un fel
de peşteră lângă templul Sibilei.
- O cunosc... totul este bine, copiii mei...
- Pentru voi doi, observă Lucreţia. Cezar se duce
să lupte la Monteforte, unde îşi va pune calul să înoate în flu-
vii de sânge, ceea ce, bineînţeles, îi va aduce afecţiunea
tinerei şi candidei Beatrix, pe care nenumăraţii ei admiratori
o numesc Primula, atât este de frumoasă şl de proaspătă...
Sub loviturile de săgeţi ale Lucreţiei, Cezar păli
de furie.
- Indiferent dacă mă iubeşte sau nu, mormăi el,
ea va fi a mea!
- Dumneata, tată, continuă Lucreţia, dumneata te
duci în acel loc de plăceri numit Tivoli... Vei putea, după plac,



să admiri frumuseţile câmpeneşti care ţi se vor etala în faţa
ochilor; şi cred că admiraţia dumitale va fi cu atât mai mare cu cât cineva te ajută să înţelegi 
frumoasa natură. Este vorba
despre Fornarina, care te aşteaptă acolo şi suspină, fără
îndoială, după lecţiile pe care vrei să i le dai...
La rândul său, Papa avu un tremur la auzul
numelui Fornarina, aşa cum Cezar tresărise la auzul numelui
Primula. Lucreţia continuă:
- Singură aici, mă voi plictisi peste măsură.
- Ei aş! Te vei amuza păcălindu-l pe scumpul tău
soţ, spuse Cezar.
- Ducele de Bisaglia! Bietul om! Merită măcar
efortul să mă ocup de nulitatea sa!
- Te vei distra. Când vrei, ştii cum.
Lucreţia ridică din umeri.
- Apropo de distracţii, reluă Papa, romanii noştri
vor vedea ceva de care nu se vor plânge, îmi închipui...
- Da, execuţia cavalerului de Ragastens, spuse
Cezar.
De data asta a fost rândul Lucreţiei să tremure la
auzul acestui nume.
- Când i se va tăia capul? întrebă ea cu răceală.
- Poimâine, la răsăritul soarelui, sora mea. Vei
veni să vezi?
- Fără nici o îndoială.
- Acest brav cavaler! Pe mine, ceea ce mă va
amuza cel mai mult, va fi să-l văd în "groapa leilor".
Cezar numea astfel celula cu animale scârboase
pe care am descris-o deja. El continuă:
- Mâine dimineaţă, va fi coborât şi vreau să fiu şi
eu acolo pentru a-i dărui din belşug, acestui demn prieten,
cele mai calde consolări. Pe toţi dracii! voi avea grijă perso-
nal ca în groapă să fie într-o bună şi numeroasă companie...
Am trimis astăzi vreo doisprezece vânători care străbat câm-
pul; voi avea o superbă colecţie de năpârci, broaşte râioase,
vipere... Mi se pare că-l văd deja... Cezar râdea rânjindu-şi dinţii. Era nerăbdător să vadă. 
Deodată, îşi aşeză capul pe
genunchi, cu fruntea încreţită de riduri.
- O iubeşte pe Primula! se gândi el. Şi cine ştie
dacă nu şi ea îl iubeşte pe el! Cine ştie dacă nu şi-au împăr-
tăşit deja sărutul de iubire care îmi aparţine... Oh! Vreau,
dacă este aşa, să-i inventez o suferinţă nemaivăzută... Ah!
vom vedea... mizerabilul!
Spumega în tăcere şi-i rodea pumnii, l-ar fi în-
spăimântat până şi pe Papă şi pe Lucreţia; dar aceştia nu
erau atenţi la el, nu-l vedeau.
Bătrânul Borgia era cu gândul la Tivoli, se imagi-
na cutreierând prin palatul său ducând în braţe fecioara des-
tinată îmbrăţişărilor bătrâneţii sale. Şi Lucreţia, nemişcată, cu
privirea pierdută, lungită pe burtă, se gândea:
- Oh! ce plăcere neobişnuită! Să cobor în iadul
prizonierului atunci când sufletul său agonizează sub
teroarea morţii iminente! Să mă dăruiesc lui printre lanţuri...
Să-mi arate iubirea lui înzecită de groază... Să mă strivesc
de braţele lui şi de lanţuri, şi aceasta chiar în momentul când
este aruncat!... Să fac astfel încât strigătul de groază pe
care-l va scoate când va fi coborât la animale să se confunde
cu strigătul de pasiune pe care i-l va smulge sărutul meu...
această voluptate, da, asta îmi trebuie!
Toţi trei gâfâind, fiecare uitând de prezenţa celor-
lalţi, se supuneau plăcerii imaginare, excitaţi la culme de



închipuiri. Se scurse astfel o oră în tăcere. Când îşi reveniră
la normal, se priviră şi văzură cât sunt de palizi fără să se
mire.
- Adio, copiii mei, mă duc să mă odihnesc, spuse
Papa.
- Eu mă duc să mă gândesc la planul campaniei,
spuse Cezar.
- Şi eu, mă duc să visez că voi găsi în sfârşit o
distracţie neobişnuită, încheie Lucreţia.
După câteva minute, Lucreţia era în camera sa
din palatul Riant. îşi făcu obişnuita baie, masajul, se parfumă
şi apoi, aşezându-se în pat, porunci să fie lăsată singură. Cu
capul înfundat în dantela pernei, ea plănuia ce trebuie să
facă ca să-şi îndeplinească visul. Voia să-l revadă pe
Ragastens. Era hotărâtă să meargă să-l întâlnească în celu-
la lui, şi asta chiar în momentul când nefericitul ar fi fost pe
punctul de a fi coborât în puţul cu reptile, sinistra anticameră
a morţii. Nici un moment nu i-a venit ideea să-l salveze pe
cavaler. Ceea ce-i excita dorinţa perversă era doar acel sărut
al condamnatului, acea îmbrăţişare a bărbatului care urma să
moară şi care ştia că nimic pe lume nu-l mai putea salva.
Către ora trei dimineaţa, Lucreţia se sculă şi se îmbrăcă
încet, fără să ceară ajutorul însoţitoarelor sale. Se înfăşură
într-o pelerină largă şi ieşind pe jos, se îndreptă rapid către
castelul San Angelo. Roma dormea. O tăcere deplină dom-
nea peste Oraşul Etern. Lucreţia, cu pas lent, se îndrepta
prin această linişte către plăceri pe care le căuta chiar şi pe
pragul morţii...
Capitolul XXI
CEZAR BORGIA
Să revenim acum la Cezar. Ajuns în dormitorul
sau, Cezar se aruncă într-un fotoliu şi-şi lăsă capul să-i cadă
în mâini. Mintea sa chinuită, torturată şi nesigură încă, se
rezuma la aceste cuvinte:
- El o iubeşte pe Primula... Darea? Ea îl iubeşte?
Cezar era un sălbatic. Iubise adesea, dar ca ani-
malele sălbatice, iubirea la el însemna doar o împerechere
întâmplătoare. Era masculul care se excita la vederea unei
femele care trecea; lua femela şi asta era totul. Niciodată
gelozia nu se trezise în momentul când simţurile sale se odih-
neau şi nu pofteau femeia. Dar acum, pentru prima dată, un
sentiment omenesc se năştea şi se dezvolta în această
conştiinţă de sălbatic. Pentru prima dată, posesia femeii
poftite nu i se mai părea o satisfacţie deplină. Pentru prima
dată, se îngrijora de sentimentele femeii dorite. Mirarea în
care fu aruncat, mai întâi, de această descoperire făcu loc
apoi unei violente mânii. El se ridică, parcurse ca-mera cu
paşi mari, sparse o statuetă şi două minunate vase de mar-
mură, spumegă, înjură. în cele din urmă, căzu îmbrăcat în
patul său şi începu să se gândească.
- Ea îl iubeşte, fără îndoială. Ei s-au văzut. M-a ninţit când mi-a spus că nu o cunoaşte... Ea 
îl iubeşte, fie!
Dar s-a dăruit lui? Oh! urlă el, nu se poate şti! Dacă cel puţin,
ştiam!... S-ar fi terminat... Dar nu ştiu...
Se sculă brusc din pat şi reîncepu să se agite ca
un adevărat sălbatic care urla gândindu-se la pradă.
- Ce mă interesează! Poate chiar îmi face bine că
a fost a lui! M-a interesat vreodată asta? Nu vreau să mă
gândesc la asta... nu, nu vreau... A fost ea a lui? Ei bine, şi
ce! Va fi a mea... asta este tot!
Dar continua să se zvârcolească, se încăpă-



ţâna să-şi pună aceeaşi întrebare! Un răspuns venea de la
sine: Să-l întrebe pe el? Să coboare în celula sa!
Să-l interogheze?
Dar respingea ideea cu violenţă exasperată.
Izbucni în râs:
- Eu, Cezar Borgia, să-l întreb pe cavalerul de
Ragastens dacă viitoarea mea iubită este curată? Ce spec-
tacol! Ah, am să înnebunesc! O parte din noapte, s-a zbătut, când pradă unei
deznădejdi, când pradă acceselor de delir care îi făcea să
tremure pe servitorii treziţi, din camerele vecine. în sfârşit,
obosit de extraordinara frământare psihică, alese un plan
care, în aparenţă, îi împăca sentimentele care-i tulburaseră
mintea.
- Ei bine, mă voi duce acolo, spuse el printre dinţi.
Mă voi duce! Trebuie să ştiu... iată vine dimineaţa. După ce
Ragastens va fi aruncat în ultima celulă, nu voi mai şti nicio-
dată... Trebuie să ştiu!... Da, mă voi duce să mă umilesc! El
va vorbi! îi voi oferi la nevoie libertatea în schimbul adevăru-
lui! Nu va fi atât de nebun încât să refuze!...
Zâmbind, el continuă:
- Cât despre a-i reda libertatea... Oh! mă voi ţine
de cuvânt... îi voi deschide uşa, dar o lovitură de pumnal
între umeri, din spate... când va vorbi.
Se asigură că avea pumnalul bine prins în cen-
tură. Coborî imediat la corpul de gardă de la parter, luă cheia
de la celula unde era închis Ragastens şi cea care îi
deschidea lacătele de la lanţuri, şi se afundă la subsol...
Capitolul XXII
NOAPTEA CONDAMNATULUI
BORGIA!
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ziţia cea mai puţin neplăcută. Această poziţie nu era mai
puţin rea. Dar Ragastens se gândea că, aflat în imposibili-
tatea absolută de a o îmbunătăţi, conta mai mult să o accepte
cu curaj şi să se mulţumească cu lanţurile, într-un fel de com-
promis.
Ragastens ştia acum la ce să se aştepte de la
această faimoasă "ultimă celulă" cu care judecătorul suprem
îl ameninţase. Garconio avusese grija să-l informeze.
într-adevăr, călugărul fusese foarte contrariat
când aflase că-l va însoţi pe Astorre în călătoria sa la
Monteforte. Să nu asiste la pedeapsă! Ce necaz! Dar
Garconio îşi spuse că nu poate avea totul pe lumea asta şi
că ar trebui, la nevoie, să ştie să-şi sacrifice plăcerile. Totuşi,
el hotărî cel puţin să-l prevină pe cavaler. Va fi un sfert de oră
agreabil. Neputând să asiste la dramă, el încerca o mare
plăcere în a-i explica nefericitului în detaliu tot scenariul.
Putem să bănuim că n-a scăpat nici un detaliu. Ragastens se
mulţumise să-i răspundă:
- Numai să nu te coboare cu mine în puţ, este
esenţial. Vederea şi contactul cu broaştele râioase şi cu
şobolanii nu mă îngrozesc. Contactul cu tine ar fi şi mai res-
pingător...
De la această vizită a călugărului, Ragastens nu
mai văzuse pe nimeni, în afara unui temnicer care-i adusese
de trei ori pâine şi apă. Ragastens dormea. Deodată fu trezit
de o lumină care intrase în celulă. Deschise ochii şi-l văzu pe
Cezar Borgia. Ragastens nu putu să-şi stăpânească un fri-
son.
- Este momentul, se gândi el, mă vor arunca...
adio, viaţă... adio, Primula!...



Totuşi, îl privea pe Cezar în faţă, fără să arate
vreo tulburare. Spre marea sa satisfacţie, constată că Borgia
nu era însoţit de gardă sau de temnicer. Aruncă o privire pe
culoar, prin uşa pe care o lăsase deschisă Cezar şi văzu că era gol.
- M-am înşelat... Nu este momentul... Dar ce
vrea el să facă? Ah! da, înţeleg... Ca şi fidelul său Garconio,
vine să se desfete cu răzbunarea sa... Să-i arătăm, ca şi lui
Garconio, că se înşală dacă speră să mă facă să pălesc.
Atunci el se ridică şi spuse cu o voce batjocori-
toare:
- Bună ziua, monseniore... Scuzaţi-mă că nu vă
pot oferi un loc să staţi, au uitat să pună un scaun în această
celulă. Cezar pusese pe pământ torţa pe care o adusese şi-l
privea pe Ragastens cu un aer trist, fără un cuvânt.
- Aţi venit să vă admiraţi opera, continuă
Ragastens, şi să vă daţi seama ce faţă aţi avea dacă aţi
ocupa acest loc care, este al dumneavoastră? Regret că nu
pot să vă ofer figura răvăşită, la care, fără îndoială, speraţi.
Cezar îşi încrucişa braţele.
- Căci, în sfârşit, monseniore, continuă cavalerul
la capătul unei tăceri, eu stau în locul dumneavoastră...
Dumneavoastră sunteţi asasinul, iar eu sunt pus în lanţuri.
Asta mi se pare puţin cam lipsit de logică... Apropo, ce face
tatăl dumneavoastră? Este un bărbat abil şi am cea mai mare
admiraţie pentru abilitatea lui. Rareori am văzut un mincinos
mai cinic şi mai mârşav care să ia cu atâta uşurinţă figura
unui om cinstit. De aceea, în timp ce vorbea, am sfârşit prin
a fi convins că nu era el asasinul, otrăvitorul, falsul şi ipocri-
tul despre care se vorbea. Cereţi-i scuze în numele meu, vă
rog... Spuneţi-i mai ales cât admir amabilitatea cu care m-a
expediat zbirilor care apoi m-au arestat. Adevărat! M-am
înşelat şi sunt nedumerit...
Cezar păstra tăcerea. Continuă să fixeze asupra
lui Ragastens o privire atentă şi gravă. Ragastens începu să
râdă. Râsul lui suna straniu sub aceste bolţi.
- Vă întrebaţi de ce râd, monseniore? De mine
însumi. Nu cred că se poate împinge naivitatea puerilă atât de departe cât am împins-o eu. 
Imaginaţi-vă că la început,
v-am considerat un mare căpitan: nu eraţi decât o haimana...
Vedeam în mâna dumneavoastră o sabie strălucitoare: sabia
nu era decât un stilet... La dracu! ce frumoasă figură de ani-
mal sălbatic! Eraţi în ochii mei bărbatul pumnalului. Este
ceva... Şi iată că trebuie să vă cobor de pe piedestalul pe
care stăteaţi atât de bine. Coborâţi, monseniore, coborâţi,
sunteţi chiar la înălţimea lui Garconio. Şi el a venit să vadă
cum mor. Şi dumneavoastră, monseniore Cezar? aţi venit să
vedeţi dacă lanţurile mi-au rănit bine încheieturile mâinilor şi
dacă paloarea feţei mele de condamnat vă satisface?
Spuneţi, de ce aţi venit aici?
- Am venit să-ţi ofer libertatea, spuse Cezar.
- Libertatea!...
- Da! Eşti condamnat... Nu l-ai omorât dumneata
pe Francisc... eu l-am înjunghiat... Totul este corect... Dar
dumneata eşti condamnat... Vei muri... într-un minut, dacă
vreau, dacă dumneata vrei, deschid lacătele de la lanţuri şi
eşti liber... Vrei?
- Nu vă înţeleg...
- Ei bine, vreau să mă explic, reluă Cezar cu o
voce înfundată. Această tânără fată... Beatrix... o iubeşti?
- O iubesc!
Mâna lui Cezar se strânse pe pumnal. Dar se



stăpâni.
- Şi ea... îţi răspunde la iubire?
- Ce vreţi să spuneţi?
- Vreau să ştiu dacă ea te iubeşte... dacă ţi s-a
dăruit.
- Ah, asta era! monseniore, strigă Ragastens, ai
cărui ochi străluciră deodată, cu ce vă ajută asta?
Cezar avansa un pas. Simţea crescând în el un
acces de furie care-l tulbura, transformându-l într-un animal
sălbatic, incapabil să mai raţioneze.
- Vei vorbi, urlă el, uitând de diplomaţia cu care se
pregătise mai înainte, vei vorbi! Vreau să ştiu!
Ragastens se pregătea în vederea unui mare
efort. După un moment, îi veni în minte un gând, care-i dădea
o speranţă nebună.
- Monseniore, zise el cu răceală, v-aţi înşelat. Nu
veţi şti nimic... Adevărul vreau să-l iau cu mine în puţul unde
mă veţi arunca!
- Mizerabile! urlă Cezar... înţeleg! Ea a fost a ta!
Eşti mort!...
în acelaşi moment, se aruncă asupra lui
Ragastens, cu pumnalul ridicat. Ragastens, care aştepta
această mişcare, o dorea, o spera, văzu venind lovitura. Cu
un gest fulgerător, ghemuit cum era, se ridică şi apucă pum-
nul lui Cezar. Lanţurile păreau că nu-l mai apasă. Cezar
încercă printr-o smucitură furioasă să scape. Dar cealaltă
mână a lui Ragastens se strânse pe gâtul lui. Borgia simţi
degete de fier intrând încet în gâtul său.
- Te-am prins! spuse Ragastens cu o voce răgu-
şită de bucurie.
Avu loc o luptă de o jumătate de minut. Cu o
mână Ragastens răsuci încheietura mâinii lui Cezar, în timp
ce cu cealaltă îi trosnea muşchii gâtului. Mai întâi, Cezar
dădu drumul la mâini, apoi căzu în genunchi. Strânsoarea
continuă, formidabilă... Se auzi un horcăit, apoi Cezar se
prăbuşi pe pământ. Nu mai dădea nici un semn de viaţă.
Nerăbdător, Ragastens îl percheziţiona.
- Oh! dacă a minţit! murmură el, cu fruntea udă de
sudoare, dacă nu are cheia!...
Brusc, sări cuprins de o bucurie nebună şi-şi
înăbuşi un urlet: mâna sa găsise în centura lui Cezar o mică
cheie de fier... Apropie cheia de lacătele de la mâini şi de la
glezne. în câteva secunde, cele patru lacăte erau deschise.
Ragastens se aplecă apoi asupra lui Cezar şi-i puse mâna pe inimă.
- îşi va reveni, murmură el. Dacă aveam sufletul
unui Borgia, ocazia era minunată. Ce serviciu aş face poate
umanităţii, terminând ceea ce degetele mele au început. Ei
aş!... Nu este treaba mea.
Ragastens, vorbind, desfăcuse centura lui Cezar
şi se încinsese cu ea. Apoi îşi puse pe cap toca de catifea
neagră, specifică fiului Papei şi, în sfârşit, puse mâna pe
mantia acestuia cu care se înfăşură.
- Mi se pare, spuse el râzând, că sunt un Cezar
destul de prezentabil.
Aruncă o ultimă privire asupra lui Borgia, în con-
tinuare leşinat, şi se îndreptă către uşă. în momentul când se
pregătea să iasă, se lovi peste frunte şi se întoarse. Se
aplecă şi, timp de un minut, se ocupă de o singură treabă, în
timpul căreia se puteau auzi lanţurile zornăind. Când
Ragastens se ridică, izbucni într-un râs înfundat. Pur şi sim-
plu, legase cele patru lanţuri, închizând cu cheia lacătele, la



mâinile şi picioarele bărbatului leşinat. Cezar Borgia era
înlănţuit, în aceeaşi situaţie în care se găsise, cu un sfert de
oră în urmă, Ragastens. Ieşi din celulă. La dreapta, culoarul
slab luminat de o torţă se prelungea doar cu câţiva paşi.
Ragastens zări lângă zidul care bara culoarul o gaură circu-
lară. Se apropie de ea.
- Ah! ah! se înfiora el, iată groapa despre care era
vorba! Cezar Borgia nu duce lipsă de imaginaţie. Să
mucegăieşti acolo jos! Fără îndoială, mi-am ales un mare
ticălos ca protector!
Se îndepărtă cu un gest de groază şi dezgust. La
stânga, culoarul se prelungea cu vreo cinsprezece paşi, până
la capătul unei scări de piatră; Ragastens zări primele trepte,
slab luminate, se îndreptă către ele şi începu să le urce repede. Deodată apăru o lumină. 
Ragastens ajunsese la
capătul de sus al scării. Acolo, un temnicer ţinea ridicat un
felinar. înfăşurat în mantia lui Cezar, cu degetele încleştate
pe mânerul pumnalului, Ragastens merse drept spre bărbat.
Acesta se aplecase până la pământ.
- Monseniorul doreşte să-i luminez drumul? între-
bă acesta.
Ragastens nu suflă un cuvânt şi începu să urce a
doua scară. Bărbatul, convins că monseniorul vrea să fie sin-
gur, pentru că nu binevoise să răspundă, nu se mişcase din
loc.
La capătul celei de-a doua scări, nu era nimeni.
Ragastens respiră. Nu mai era decât un etaj de urcat. încă o
scară şi era liber... Ragastens urcă... Dar nu urcă decât trei
trepte şi se opri înspăimântat, cu fruntea plină de sudoare.
Cineva cobora scara. Să spunem că era o scară răsucită,
destul de îngustă. Ragastens, nemişcat, aştepta. Moartea îi
provoca repulsie acestui suflet nobil... dar era vorba despre
propria viaţă. Dacă persoana care cobora îl recunoştea, era
un om mort... Curând, Ragastens zări lumina unui felinar
care venea din faţa lui; imediat apăru şi vizitatorul necunoscut. Cavalerul îşi trăsese toca pe 
ochi şi-şi ridicase mantia
până la nas.
- Frate! exclamă o voce.
- O femeie! murmură el... Doamna Lucreţia.
Mişcarea pe care o făcu îi descoperi puţin faţa.
Lucreţia îl recunoscu. Ea îşi ascunse un gest de surprindere.
Apoi surâzând, spuse:
- Cred că sunteţi cavalerul de Ragastens.
- Chiar el, doamnă...
în acelaşi timp, Ragastens trăgea din teacă pum-
nalul şi se pregătea să moară omorând cât mai mulţi adver-sari, în caz că ducesa ar fi 
chemat ajutoarele.
- Să cred că fugeaţi, dragul meu cavaler? conti-
nuă Lucreţia revenindu-şi din surprindere.
- Doamnă, mă plictiseam în cocioaba unde tatăl
vostru m-a trimis să locuiesc...
- Şi aţi simţit nevoia să mergeţi să respiraţi aer
curat?
- Chiar aşa, doamnă! Şi apoi, aveam de făcut o
vizită, la care mi-am reproşat mult că am întârziat.
- O vizită? Cui?... drumului către Franţa?
- Nu doamnă, dumneavoastră!
- Mie?
- iată doamnă, ce înfumurat sunt! dar mi-am în-
chipuit că nu puteaţi uita întâlnirea pe care mi-aţi făcut
onoarea să mi-o daţi la palatul Riant. Văd pe fruntea dum-



neavoastră severă că trebuia să vin în seara aceea...
Scuzaţi-mă... Tatăl dumneavoastră mi-a găsit o ocupaţie
care chiar m-a împiedicat...
- Şi veneaţi la mine? reluă Lucreţia uimită de
atâta calm şi nepăsare.
- V-am spus, doamnă.
Lucreţia se gândi câteva secunde.
- Ei bine, veniţi, spuse ea deodată.
- Vă urmez, doamnă.
Lucreţia îl privi în ochi.
- Trebuie să vă previn, cavalere, că la capătul
acestei scări se află un corp de gardă format dintr-un ofiţer şi
douăzeci de bărbaţi, foarte puternici... că după corpul de
gardă, trebuie traversată curtea, unde riscaţi să întâlniţi
curioşi... După aceasta, mai trebuie să traversaţi un post, o
poartă pe care trebuie să o deschideţi. Singur,, n-aţi face nici
zece paşi fără să fiţi recunoscut şi oprit. în sfârşit, trebuie să vă mai spun că odată ieşit din 
castel, dacă din întâmplare o
nouă ocupaţie presantă vă va obliga să amânaţi vizita pe
care...
- Oh! doamnă, o întrerupse cavalerul cu seriozi-
tate, din moment ce îmi faceţi onoarea să mă escortaţi până
la palatul vostru, nu există ocupaţie pe lume care să mă
împiedice să vă ţin companie, nici chiar nevoia de a scăpa de
prietenia mortală a familiei Borgia!
Lucreţia tresări. "Ce bărbat!" se gândi ea şi spuse
cu voce tare:
- Veniţi!
Aşa cum spusese ducesa, în capul scării era un
corp de gardă. Deschise uşa şi intră sprijinindu-se de braţul
lui Ragastens. Ofiţerul care comanda postul dădu o coman-
dă; cei.douăzeci de soldaţi aliniaţi pe două rânduri, într-o ati-
tudine de respect, prezentau armele.
- Ah! frate, spunea Lucreţia cu voce tare, sunt
fericită că te-am întâlnit. într-adevăr, aceste subterane mă
sperie... Renunţ să le vizitez, cel puţin noaptea... Sunt
fricoasă...
Ofiţerul deschise uşa care dădea spre curte şi se
înclină până la pământ. Un moment mai târziu, Lucreţia şi
Ragastens erau în curte. Ragastens inspiră cu încântare
aerul nopţii. Ajunseră la marea poartă a castelului. Acolo, era
un ofiţer şi un post de pază cu un număr dublu de oameni. La
vederea Lucreţiei şi a celui pe care-l credeau Cezar, avu loc
acelaşi ceremonial, soldaţii salutând cu armele lor. în sfârşit,
traversară poarta. Erau în piaţă.
- Dumnezeule! exclamă Ragastens respirând
profund.
Capitolul XXIII
TIGROAICA ÎNDRĂGOSTITĂ
Drumul de la castelul San Angelo la palatul Riant
era destul de scurt. Lucreţia, încă agăţată de braţul cava-
lerului, se înfundă într-un labirint de străduţe. Mergea în
tăcere, grăbind pasul. Pe acest traseu, Ragastens se întreba
dacă n-ar fi fost mai bine ca dintr-o săritură să dispară la
colţul unei străzi.
Spiritul său curajos şi sfidător, o bucurie a înfrun-
tării pericolului, marea credinţă pe care o avea în uimitoarea
sa forţă musculară şi în talentul mânuirii armelor, încrederea
nelimitată în imaginaţia sa, mereu trează, toate acestea
adunate îl determinară să o urmeze pe ducesa de Bisaglia şi
să intre cu ea în palatul Riant. Toţi dormeau în vasta şi



impunătoarea locuinţă.
Ne amintim că Lucreţia ieşise singură, pe jos,
fără să trezească pe cineva. Ea îl conduse pe Ragastens în
budoarul unde îl mai primise într-o noapte.
- Aşază-te, cavalere, spuse ea. Sunt a dumitale
imediat.
Ea dispăru.
- Mi-a pus poate, gând rău? se întrebă
Ragastens.
Ar fi fost mai bine să meargă să respire în afara
Romei. Monseniorul Cezar trebuie să-şi fi revenit din leşin.
Atenţie la trezire! Trecură câteva minute. Lucreţia reveni
ducând un platou de argint pe care pusese o gustare.
Ragastens observă că nu era decât o singură cupă pe pla-
tou.
- Iată ceva ca să uiţi pâinea şi apa din castelul
San Angelo, spuse Lucreţia zâmbind.
- Doamnă, ce faceţi? strigă Ragastens.
- Ei bine, te servesc!
- Oh! doamnă, vreţi să devin orgolios? Să fiu
servit de ducesa de Bisaglia, de ilustra doamnă Lucreţia...
Este prea mult, doamnă, pentru un biet aventurier.
Exista o anume vibraţie în vocea cavalerului,
încât Lucreţia se întreba dacă emoţia sau ironia îl făcea să
vorbească.
- Papa, spuse ea cu gravitate, este servit de mâi-
nile pe care le vezi, de fiecare dată când merg la Vatican. în
afară de el, nici un alt domn nu se poate lăuda că a văzut-o
pe Lucreţia turnându-i să bea, aşa cum îţi tom dumitale ca-
valere...
într-adevăr, ducesa umplea singura cupă de pe
platou. Ragastens văzu scânteind vinul şi aruncă asupra
cupei o privire pătrunzătoare, ca şi cum ar fi vrut să
ghicească ce conţinea acest vin spumant. Este viaţă? Sau
moarte?
- Doamnă, ceea ce-mi spuneţi mă aduce la dis-
perare...
- Cum aşa, cavalere?
- Da! Acest minut de neuitat va rămâne însemnat
în inima mea, atât de mult timp, sau atât de puţin timp, cât voi
trăi... Dar vedeţi, îmi pare rău, nu-mi este nici sete, nici
foame... mi-arfi imposibil să beau ceva acum...
- în sfârşit! strigă Lucreţia râzând şi bătând din
palme. Există cineva care să-i provoace frică curajosului
Ragastens! Şi acel cineva sunt eu!
- Frică, doamnă?
- Da, cavalere, îţi este frică de acest vin...
- Pe dracu', doamnă, exclamă Ragastens apu-
când cupa, vă înşelaţi. Chiar dacă ar fi în acest vin otrava
Locustei, nimeni nu va putea să spună că mi-a fost frică... Şi
iată dovada...
Dintr-o înghiţitură, el goli jumătate de cupă.
- Este rândul meu, spuse Lucreţia.
Şi, încet, ea luă cupa punându-şi buzele chiar pe
locul unde Ragastens le pusese pe ale sale.
- Vezi, spuse ea, că dacă eşti otrăvit, vei muri
într-o bună companie...
"Ce femeie ciudată! se gândea Ragastens. Se
distrează cu această funebră conversaţie, ca şi cum ar dis-
cuta despre plăcerile ei favorite."
- Niciodată nu m-am distrat atât! zise Lucreţia.



Aşa deci, cavalere, crezi că sunt capabilă să otrăvesc oa-
menii?
- Doamnă, eu vă cred capabilă de cele mai neo-
bişnuite lucruri, asta este tot. Cred, deci, că dacă se ridică un
obstacol în calea drumului ales de dumneavoastră şi că,
dacă acest obstacol este o fiinţă omenească, sunteţi unul din
acele spirite superioare care, ca şi meteoriţii ard totul în calea
lor... şi că obstacolul despre care vorbesc ar fi condamnat
doar pentru că s-a întâlnit cu meteoritul...
Ca şi mai înainte, vocea lui Ragastens avea o
vibraţie ciudată. Lucreţia tresări şi înţelese că neîmblânzitul
cavaler nu ar capitula mai mult pe acest teren decât pe ori-
care altul. De fapt, Ragastens îi spunea în faţă că o consi-
deră capabilă să otrăvească. Iar ea accepta formidabila
acuzaţie ca pe un compliment. în interiorul său, Ragastens
era îngrozit de zâmbetul pe care-l vedea pe buzele Lucreţiei.
- Ia să vedem, spuse aceasta, explică-mi acum
cum ai ieşit din celulă şi cum de te-am găsit mergând, cu
aerul cel mai natural din lume, cu toca, mantaua şi sabia
fratelui meu...
Ragastens se hotărâse să acţioneze cu lovituri
de cuţit. în ciudata şi periculoasa situaţie în care se afla, ata-
cul era o armă de apărare.
- Foarte simplu, doamnă, răspunse el cu naivi-
tatea pe care o admira Lucreţia. Fratele dumneavoastră a
venit să-mi propună o infamie: îmi oferea libertatea, iar în
schimb trebuia să-i dezvălui gândul secret al unei femei, în
cazul în care cunoşteam acest gând.
- Cine este această femeie?
- Domnişoara Beatrix, fata contesei Alma, recent
asasinată.
-Ah! Şi... atunci?
- Atunci, doamnă, am aşteptat ca monseniorul
Cezar să se înfurie din cauza răspunsurilor mele, să se
arunce asupra mea ca să mă omoare... N-a lipsit mult chiar
să se întâmple asta. L-am apucat pe domnul, fratele dum-
neavoastră, l-am sufocat puţin pentru a-l pune în imposibili-
tatea de a se apăra şi l-am pus în lanţuri în locul meu, iar eu
am ieşit.
- L-ai pus în lanţuri pe Cezar, în locul tău?
Ragastens răspunse afirmativ dând din cap.
- Şi îmi spui asta! Mie!...
- Pentru că mi-aţi cerut-o, doamnă! răspunse
Ragastens dublându-şi atenţia.
Lucreţia păli uşor. Câte un semicerc albăstrui i se
întinse sub ochi, sub fiecare din pleoapele un pic cam grele
şi ochii săi au părut mai strălucitori, mai negri, mai catifelaţi.
Ea se ridică şi făcu câţiva paşi înăbuşindu-şi un
suspin.
"iată momentul! se gândi Ragastens. Să ne ţinem
bine... Ea va chema ajutoare şi mă va înjunghia ca pe fratele
său Francisc..."
Lucreţia se apropie de el.
- Ştii că este uimitor ce ai făcut?
- Mă copleşiţi, doamnă...
- Nu! Te admir...
- Ei! doamnă, era vorba despre viaţa mea, până
la urmă! îmi pare rău pentru monseniorul Cezar, dar în situ-
aţii din astea, ştiţi, facem tot ce se poate...
- Cine te critică? Eu spun că te admir şi crede-mă,
nu am fost darnică cu asta până acum.



Ragastens aruncă o privire adâncă asupra
Lucreţiei.
El înţelese!
"Drace! gândi el. Otrăvitoarea devine desfrânată.
Dacă mă las copleşit, sunt pierdut. Messalina mi se pare mai
redutabilă decât otrava Locustei. în cinci minute trebuie să fiu
afară."
Lucreţia continuă cu o voce care începea să tre-
mure:
- Pe această femeie, cavalere, pe această tânără
fată, o iubeşti?
- Haideţi doamnă, să nu vorbim despre asta, vă
rog...
- O iubeşti... mi-a spus fratele meu... şi apoi, se
vede! Ei bine! Ce contează... Sau, şi mai bine, dacă o vrei,
eu ţi-o voi oferi!
Şi, cum Ragastens lăsă să-i scape un gest vio-
lent, ea continuă:
- Asta te miră? Te voi uimi şi mai mult... Vrei
această femeie... eu ţi-o voi da, îţi spun eu! Ah! dumneata nu
ştii de ce sunt eu capabilă pentru fericirea celui pe care-l
iubesc. Şi eu te iubesc, cavalere Ragastens. Deci, iubeşte-o,
dacă vrei, dar iubeşte-mă şi pe mine. iubeşte-mă! Eu am
păstrat o amintire fierbinte acelor două ore pe care le-ai
petrecut lângă mine. Tu îmi aparţii puţin... iar eu îţi aparţin în
întregime...
- Doamnă...
- iubeşte-mă, Ragastens, oh! iubeşte-mă. Voi
face ceea ce vei dori; vrei să părăseşti Roma? vrei să fugi?
Acolo jos, pe Mediterana, pe insula mea Caprera, am un cas-
tel pe care l-am fortificat. Nimeni nu va îndrăzni să vină să te
caute acolo... Ţi-o voi aduce pe Beatrix a ta şi tu o vei iubi,
numai să mă iubeşti...
- îngrozitor! Doamnă, vă jur că îmi produceţi scâr-
bă...
- Da! ştiu... Şi te iubesc şi mai mult pentru asta.
Ragastens, mi-e sete de dispreţul tău... Scuipă-mă în faţă,
dacă vrei, dar iubeşte-mă... Nu vrei să fugi? Ei bine! Vrei să
fii un alt Cezar, mai mare, mai puternic? vrei? Cobor în
pivniţele de la San Angelo şi-l omor pe fratele meu înainte să
fie eliberat. Vrei?... Ştiu cum să-l terorizez pe tata... va ascul-
ta. Dacă nu ascultă, îl omor şi te fac Papă în locul lui...
Ragastens se ridicase. Strângându-I, Lucreţia cu
o mână îşi descheia voalurile uşoare care-i acopereau goli-
ciunea, iar cu cealaltă, încerca să tragă la ea capul lui
Ragastens.
- iubeşte-mă! continuă ea.
- Doamnă... otrava dumneavoastră cea mai vio-
lentă, pumnalul dumneavoastră cel mai ascuţit, tot ce vreţi
doamnă! dar nu atingerea dumneavoastră! Lăsaţi-mă...
lasă-mă, desfrânato! cuvintele tale îmi fac greaţă... ţi-e gân-
dul numai la crimă... mă dezguşti!
- iubeşte-mă! iubeşte-mă!...
- Să-mi fie dată limba la câini dacă am insultat
vreodată o femeie! Dar tu, femelă monstruoasă, tu nu eşti
femeie... tu eşti un vampir, un strigoi... am dreptul să te in-
sult.
Cu o smucitură violentă se eliberă din strân-
soarea ei. Cele două braţe ale Lucreţiei se desfăcură... ea se
trase înapoi, palidă, furioasă...
- Tu nu vrei să mă iubeşti! urlă ea.



- Doamnă, vă jur pe numele meu că vorbele dum-
neavoastră de adineauri v-au adus la un pas de moarte...
- Laşule!
- Laş, într-adevăr, pentru că nu scap universul de
prezenţa voastră! Pentru că nu omor, din cauza unei absurde
prejudecăţi, ticălosul monstru care mi-a propus infamia şi
crima. Ce crime! Asasinatul fratelui tău, tatălui tău!... ce
infamie!
- Laşule! urlă ea, încordată ca o panteră, te temi
de câteva crime... te-am considerat bărbat, nu eşti decât un
servitor de femei. Nu vrei puterea iubirii... Tu preferi otrava
mea cea mai rafinată, pumnalul meu cel mai ascuţit, în locul
meu. Fii mulţumit! Uite, ia-le pe amândouă!
Ea se repezi învârtind în mână un pumnal pe
care-l luase de pe masă. Lama cuţitului era otrăvită. Cea mai
neînsemnată înţepătură aducea moartea imediată, ca un
trăsnet. Ragastens făcuse un salt. Se aşezase în spatele
mesei.
- Oh! murmură ea cu un fel de furie, de ce nu sunt
bărbat! Să-l lovesc, să-l omor! Nu, nu. Nu vreau... nu vreau!
Lucreţia apucase masa. Brusc, ea se răsturnă,
într-o secundă fu peste Ragastens. Acesta aştepta. Deodată,
întinse braţele ca două puternice arcuri; mâinile sale apucară
cele două încheieturi ale mâinilor Lucreţiei.
Ea spumega.
- Vei muri! urla ea.
- Doamnă, spuse Ragastens cu un teribil calm,
aveţi grijă să nu vă răniţi când daţi drumul la jucăria otrăvită
pe care o ţineţi în mână...
într-adevăr, el îi răsucea mâinile Lucreţiei; aceas-
ta scoase deodată un urlet de durere. Pumnalul îi scăpă şi se
înfipse vibrând în parchet. Lucreţia în acel moment se răs-
turnă, se rostogoli. Ragastens, în genunchi, o ţinea în strân-
soarea sa. El apucă pumnalul. Lucreţia deveni palidă...
- Sunt moartă! bolborosi ea.
- Vă iert, spuse el cu răceală. Adineauri l-am ier-
tat şi pe fratele dumneavoastră, alt asasin... Dar asta este
totul, acum... să nu-mi mai cădeţi niciodată în mână, nici unul,
nici celălalt, căci vă voi strivi ca pe viperele veninoase.
Imediat se ridică şi, luând pumnalul, se repezi
într-o cameră alăturată. Lucreţia se ridicase şi ea, foarte
palidă, răcnind. începu să lovească violent un clopot urlând:
- Gărzi, la mine! La mine! E un asasin aici!
Uşile se deschiseră violent. Bărbaţi înarmaţi,
însoţitori abia îmbrăcaţi, toţi păreau înnebuniţi.
- Este în palat! Nu poate să scape! Să se pă-
zească toate ieşirile. Este asasinul ducelui de Gandie, a vrut
să mă înjunghie!
în acelaşi timp, ea se repezi pe urmele lui
Ragastens, urmată de vreo douăsprezece gărzi şi de tot
atâţia lachei, în timp ce alţii se repeziră către porţi încărcân-
du-şi armele. Ragastens traversase două sau trei încăperi. El
se trezi deodată în vasta sală în care admirase magnificul
lux: sala ospeţelor. Atunci auzi gălăgia, strigătele care se
încrucişau, un zgomot de paşi care se apropiau...
Auzi ţipetele Lucreţiei.
- Voi muri aici? zise el, să mor ca o vulpe tânără
care se lasă prinsă în vizuină?
Privirea sa pătrunzătoare făcu înconjurul sălii.
- Oh! murmură el, urma roşie! Drumul sângelui!
Drumul crimei care, pentru mine devine drumul libertăţii!



îşi aminti că petele de sânge, pe care le urmase
în noaptea când o servitoare îl lăsase singur în această sală,
îl conduseseră la Tibru. Se repezi într-acolo. în momentul
când el dispărea pe uşa din fund, Lucreţia apărea la celălalt
capăt al sălii.
- iată-l! Prindeţi-l, striga ea gâfâind.
Din câteva salturi, ea traversă sala. începu o urmărire îngrozitoare. Ea ajunse în sfârşit în 
ultima încăpere
în momentul când Ragastens împingea cu o lovitură de umăr
uşa-fereastră care dădea spre Tibru.
- Este aici! Puneţi mâna pe el! ţipa ea.
Ragastens, în loc de răspuns, izbucni în râs.
Gărzile se opriră înspăimântate. Lucreţia trimise spre cerul
luminat de razele soarelui care răsărea un blestem de furie şi
disperare, şi leşină. Ragastens se aruncase, cu capul
înainte, şi dispăruse în apele fluviului Tibru.
Capitolul XXIV
VÂNZAREA LUI CĂPITAN
Abia se iveau zorile, când un bărbat - un evreu -
bătea la poarta hanului "Frumosul Janus". Bartholomeo,
hangiul, lipindu-şi nasul de fereastră, îl recunoscu pe vizita-
torul său matinal.
- Bine, cobor! spuse el.
Imediat, deschise poarta pentru căruţe şi evreul
intră în curtea hanului.
- Bună ziua, Ephraim. Eşti punctual; foarte bine...
- Exact, cinstite Bartholomeo, în ciuda neplăcerii
de a mă scula atât de dimineaţă. Dar spune-mi, de ce m-ai
chemat la ora asta, când oamenii cinstiţi dorm?
- Taci! Tocmai pentru ca nimeni să nu poată
asista la vânzarea care va urma.
- Oh! Pentru o vânzare în genul celei pe care ai
mai făcut-o, merită misterul...
Bartholomeo, fără să-i răspundă, îl luă pe evreu
de mână şi-l conduse către una din despărţiturile care
susţineau un fel de terasă. Pe această despărţitură era lipit
un afiş.
- Citeşte asta, Ephraim, spuse hangiul.
Evreul începu să citească cu jumătate de voce.
Era un afiş care anunţa că execuţia lui Ragastens trebuia să
aibă loc chiar în acea zi, în piaţa din faţa hanului.
Terminându-şi lectura, evreul îl privi pe hangiu.
- Ephraim... te-am chemat pentru a-ţi vinde hai-
nele şi calul cu tot harnaşamentul lui, spuse acesta.
- Atunci, de ce mi-ai dat să citesc acest afiş, dacă
şi eu, ca toată lumea din Roma, ştiu de execuţia care va avea
loc?
- Nu înţelegi? Hainele, calul...
- Ei bine?
- Sunt hainele unui bandit; este calul teribilului tâl-
har Ragastens! înţelegeţi acum necesitatea acestei ore mati-
nale. Dacă s-ar bănui că l-am găzduit pe Ragastens, ar
scădea prestigiul hanului meu.
- într-adevăr! exclamă evreul.
- Dumneata, dimpotrivă, dumneata Ephraim poţi
vinde cu mare profit aceste haine şi acest cal. Aparţinând
unui asemenea bandit periculos, valoarea bunurilor şi a calu-
lui se va tripla datorită curiozităţii de a atinge cu propriile
mâini lucruri ale oamenilor celebri.
- Nu vreau să atrag asupra modestului meu co-
merţ atenţia domnilor din justiţie. Ei sunt prea înclinaţi spre



reavoinţă. Vinde chiar tu hainele şi calul. Pe baza acestei
curiozităţi despre care vorbeşti, s-ar putea să obţii un bun
profit.
- Da! Dar mi-e frică! spuse Bartholomeo.
- Frică pentru dumneata, dar nu pentru mine!
- Măcar fii de acord să examinezi aceste haine şi acest cal... Ne vom înţelege şi la preţ...
- Bine, deveniţi rezonabil. Vreau să văd toate
astea. Dar nu vreau să ştiu de unde provin hainele şi cui i-a
aparţinut calul. Nu vreau să ştiu! Vom stabili preţul corect şi
nu vom mai vorbi despre restul.
- Vino... începem cu hainele? Sunt curate şi
aranjate pe pat...
Câteva momente mai târziu, Bartholomeo şi
evreul intrau în camera lui Ragastens. în cele din urmă
căzură de acord asupra preţului.
- ia astea şi să mergem să vezi calul, spuse
hangiul.
- Nu, lăsaţi-le. Dacă animalul nu-mi convine, târ-
gul nu mai ţine; deci este inutil să mă car cu ele. Se duseră
în grajd.
Căpitan era acolo şi tropăia, necheza, întorcând
capul spre uşă. Bietul animal îşi aştepta stăpânul, neînţe-
legând nimic din lunga sa absenţă şi începând, de altfel, să
se neliniştească de acest sejur prelungit în grajd. Ephraim se
învârti în jurul calului, îi examina dinţii, îi ridică copitele, îi
pipăi genunchii picioarelor nervoase şi admiră cu ochi de
cunoscător superbul animal. în sfârşit, cei doi conveniră
asupra preţului, iar Bartholomeo îl conduse pe Ephraim în
camera lui Ragastens să ia şi hainele. Acolo, le scăpă amân-
durora un strigăt de surpriză. Hainele dispăruseră!
- Ce înseamnă asta? întrebă evreul bănuitor.
- Nu ştiu nimic! răspunse Bartholomeo tremu-
rând.
- Un hoţ a trecut pe aici...
- Hei! Nu s-a trezit nimeni încă în han.
- Ce credeţi, atunci?
- Cred că este o minune.
- Minune, furt sau vrăjitorie, îmi înapoiaţi banii pe
haine şi-i păstraţi doar cei pentru cal.
După ce spuse asta, Ephraim care, de fapt, îl
bănuia pe Bartholomeo că-i joacă o farsă, se îndreptă bom-
bănind către grajd, urmat de hangiul tulburat de această
neînţeleasă dispariţie. Intrară şi... se opriră împietriţi în faţa
boxei pe care Căpitan o ocupase cu zece minute mai înainte.
Calul dispăruse... Cei doi se priveau înmărmuriţi. De această
dată bănuielile evreului se risipiră. Că hangiul ar fi putut să ia
pachetul cu haine, asta era posibil, dar calul!
- Nu mai înţeleg nimic, murmură el.
- Nici eu! spuse Bartholomeo ai cărui dinţi se
încleştară de spaimă.
- Cred că un pungaş dibaci a furat calul. Cu atât
mai mult, observă Ephrain care ieşise în curte, cu atât mai
mult că aţi lăsat poarta pentru căruţe, deschisă.
- Sunt sigur că am închis-o şi ea nu se deschide
de afară...
Evreul nu mai ştiu ce să răspundă.
- Totul este neclar, într-adevăr, spuse el după un
moment de gândire. Orice ar fi, regret că m-am deranjat pen-
tru nimic. Haideţi, nu vă rămâne decât să-mi restituiţi banii pe
care vi i-am numărat adineauri pentru haine şi cal.
- Deci, trebuie să-i înapoiez?...



- Ei asta e! glumeşti, meştere? Banii, vă rog, sau
mă duc la judecătorul de cartier.
- Nu! Nu! strigă hangiul speriat.
Era un moment greu pentru Bartholomeo care
trebuia să restitue ducaţii atât de cinstit câştigaţi din vânzarea
unui cal care nu-i aparţinea. Şi în timp ce Ephraim se
retrăgea, Bartholomeo intră în han şi, palid, tremurând, căzu
pe un scaun, murmurând:
- Hanul meu este bântuit!
Bartholomeo, afectat de acest mare dezastru,
căzu pradă sinistrelor reflecţii!... iată cum, Căpitan a fost vândut fără să existe şi nu a putut fi 
vândut atunci când
exista.
Capitolul XXV
CLOPOTUL
Plonjând în apele gălbui ale Tibrului, cavalerul se
gândea că trebuia să ajungă la hanul "Frumosul Janus".
începu să înoate pe sub apă, precauţie foarte utilă, pentru că
în momentul când sărise, auzise mai multe focuri de puşcă şi
pistol venind dinspre palatul Riant. Când reveni la suprafaţa
apei, era deja departe. îşi umplu plămânii cu aer şi se scu-
fundă iar. Scoase încă o dată nasul din apă şi văzu că este
aproape de treptele hanului său. După câteva braţe vigu-
roase, atinse şi puse mâna chiar pe colţul de care se prinse-
se Francisc Borgia.
Ragastens ieşi afară din apă şi, în picioare pe
scări, se scutură ca un câine.
- O febră grea îi sufocă pe cei doi fraţi! murmură
el. S-a mai văzut vreodată asemenea turbaţi? Unul vrea
să-mi taie gâtul, celălalt vrea să mă înjunghie cu un drăguţ
stilet pe care l-am pierdut în Tibru. Ce păcat... Cred că aerul
Romei a devenit foarte periculos pentru mine...
Gândind astfel, Ragastens, fără să piardă o
secundă, intrase în cameră. Văzu hainele curate, întinse pe
pat, toate bunurile sale şi un echipament de luptă pe care-l
cumpărase în ajunul arestării sale, în vederea viitoarei plecări
în campanie sub ordinele lui Cezar Borgia. Cât ai clipi, se
schimbă cu hainele uscate care parcă îl aşteptau.
- Zău! spuse el zâmbind, ai zice că bunul
Bartholomeo a vrut să mă scutească de greutatea căutării în
dulap!
Termină cu schimbatul: se îmbrăcă din cap până
în picioare, inclusiv cu o platoşă din piele roşcată şi cu cen-
tura pe care i-o luase lui Cezar Borgia, de care atârna o exce-
lentă sabie.
- Biata mea spadă! oftă el, prieten fidel al aven-
turilor mele! A rămas în mâinile minunatei sluţenii care se
numeşte Garconio! Destul! Nici asta nu este rea. N-am pier-
dut din acest schimb. Aceşti Borgia sunt bine dotaţi cu tot ce
taie, găureşte şi omoară; trebuie să fac dreptate!
Ragastens pierdea cu atât mai puţin cu cât sabia
sa nu avea alt merit - merit apreciabil, este adevărat! - decât
de a fi o lamă foarte încercată; în timp ce sabia lui Cezar, pe
care şi-o însuşise, era împodobită cu un splendid mâner pe
care, Ragastens, constată cu mare satisfacţie, prezenţa unui
mare şi frumos diamant şi a câtorva rubine de valoare nu
prea mică.
- Să spălăm putina! spuse cavalerul. Ah! drace,
să nu lăsăm urme...
într-o secundă făcu un pachet din hainele, încăl-
ţările, toca şi tunica ude de care scăpă aruncându-le în Tibru.



După aceea, ieşi pe culoarul unde dădea camera sa, îl stră-
bătu în vârful picioarelor, ajunse în curte şi, strecurându-se
rapid pe lângă pereţi, intră în grajd. Ragastens avansa pen-
tru a-i pune şaua şi hăţurile lui Căpitan.
- ia te uită! Sunt puse! murmură el aproape fără
să se mire, după tot ceea ce i se întâmplase în acea noapte.
Ce prieten necunoscut a avut ideea de a-mi pregăti calul?
- Bună ziua, Căpitan, bună ziua, eşti fericit că mă
vezi? Şi eu... Haide, taci!
Căpitan necheză încetişor de plăcere şi bătu din
copite. Ragastens îl mângâie, îl calmă; apoi, îl trase de hăţuri spre curte.
- Nimeni! răsuflă el uşurat. Liber!...
Cavalerul îşi conduse rapid calul la poarta pentru
căruţe, o deschise şi-l trecu pe Căpitan. Apoi sări în şa şi se
îndepărtară la trap.
- Sigur mă vor căuta la nord, spre Franţa, pe dru-
mul Florenţei... Să mergem spre sud, spre Napoli!
Se îndreptă spre poarta de sud. în câteva minute
ajunse pe şoseaua care conducea acolo şi, chiar zări poarta.
Se pregăteau să o deschidă, căci soarele se ridica la orizont.
Ragastens continuă drumul la pas; nu vroia,
trecând prin faţa postului, să aibă aerul unui om prea grăbit.
Un om care aleargă, se vede, se remarcă. Un om care merge
liniştit, poate fi văzut, dar nu i se reţin semnalmentele. în
momentul când cavalerul, trecând de la trap la pas, îşi fixa
privirea pe această poartă care reprezenta libertatea, viaţa,
un cavaler apăru de pe o stradă alăturată şi făcu un gest
de surprindere, încercând să se apropie de Ragastens pe
care-l salută cu un profund respect.
Era un bărbat în jur de treizeci de ani, mic, slab,
nervos, cu o figură oacheşă pe care era încrustată o imensă
mustaţă neagră şi ochi care străluceau. Deşi stătea pe un cal
frumos şi puternic, era îmbrăcat ca un cerşetor şi era
înfăşurat într-o capă decolorată. El încerca să-i atragă atenţia
lui Ragastens salutându-l foarte adânc şi murmurând cu o
voce umilă:
- Domnule... supusul dumneavoastră servitor...
la dispoziţia dumneavoastră!
Dar Ragastens nu-l auzi; el nu văzu nici omul,
nici calul său şi nici salutul său respectuos. De fapt, în acel
moment, se auzi dangătul de alarmă al clopotului de la Saint
Jean, la auzul căruia răspunseră imediat trei sute de voci de
bronz de la bisericile din Roma; ferestrele se deschiseră,
apărură capete speriate; un tumult de nedescris se ridică din marele oraş care, un moment 
mai înainte, dormea încă şi pe
care îl trezise larma clopotelor care băteau din toate părţile.
- Clopotul! urlă Ragastens, scoţând o teribilă
înjurătură. Este pentru mine! Vor închide porţile oraşului!
înainte, Căpitan, înainte!
Ragastens eliberă frâul. Căpitan care, după
repausul de trei zile, ardea de nerăbdare, sări cu un nechezat
strident şi porni drept înainte, spre poartă, făcând să zboare
pietrele sub loviturile de copite furioase.
- Stai! Nu se mai trece! Opreşte! Opreşte! strigară
soldaţii care, deja se grăbeau să închidă poarta, aşa cum le
ordonase bătaia clopotului.
Căpitan era încă la douăzeci de paşi de poartă.
Ragastens îşi cuprinse calul într-o strânsoare puternică şi cu
o dublă lovitură de pinteni îl îmboldiră înainte.
- Opreşte! Opreşte! Nu se mai trece! urla ofiţerul
de gardă.



- Eu totuşi trec! strigă Ragastens.
Avu loc o ciocnire formidabilă; ofiţerul fu răstur-
nat, trei sau patru soldaţi se rostogoliră pe pământ; Căpitan
trecu în trombă, ca o ghiulea de tun care face gaură, ca un
vârtej de uragan... Ragastens era salvat!... Primul său gând
a fost pentru calul său. El îl lăudă, lovindu-l uşor cu palma
peste gât, în timp ce bravul animal despica aerul într-un
galop disperat.
- Mulţumesc, bunul meu Căpitan, mulţumesc, pri-
etenul meu! Te-am rănit, nu-i aşa? Lovitura aia de pinten...
Trebuia s-o fac, vezi tu... Fără asta eram pierduţi...
întoarse capul spre oraş şi văzu că soldaţii termi-
naseră de închis poarta. în depărtare, clopotul continua să
dea alarma.
- Urlă, Cezar! exclamă Ragastens ameţit de liber-
tate şi de cursa nebunească. Urlă, Cezar! urlă Lucreţia, urlaţi,
Borgia, bărbaţi şi femei! Libertatea mea, veselia mea sunt celebrate de dangătul clopotului 
vostru!
într-adevăr, doar un Borgia putea da ordinul să
bată clopotul. Şi acest sunet de clopot nu putea să aibă alt
scop decât să-l anunţe şi să-l oprească pe el! Ragastens
întoarse încă o dată capul. Atunci văzu că era urmărit. Un
cavaler alerga în spatele lui, în goana mare. Constatând că
nu este vorba decât despre un singur duşman, Ragastens
ridică din umeri şi zâmbi. Era un zâmbet de forţă şi încredere.
Cum ajunsese lângă un pârâu, opri galopul calului său, sări
jos şi, luând apă în pumni, începu să răcorească rănile pe
care i le făcuse lui Căpitan cu pintenii...
Capitolul XXVI
SPADACAPA
Totuşi, Ragastens supraveghea cu un ochi
duşmanul care se apropia rapid, acum că nu mai era ţinut la
distanţă de galopul lui Căpitan. în curând, acest cavaler
ajunse lângă Ragastens. Era bărbatul care îl salutase atât de
umil pe cavaler în momentul când începuse să bată clopotul.
Ragastens stătea în defensivă, cu mâna pe sabie. Dar spre
marea sa surprindere, după ce se opri, bărbatul coborî de pe
cal şi se apropie de el făcând la fiecare pas adânci plecă-
ciuni. Cavalerul observă că acest bărbat nu purta sabie.
- Stai, prietene! pe mine mă vrei?
- Domnule... umilul dumneavoastră servitor... în
serviciul dumneavoastră!
- Ce vrei? întrebă Ragastens.
- O întrevedere de un minut... dacă Senioria
voastră vrea să-mi acorde...
- Cine o fi figura asta? gândi Ragastens: un
spion, un zbir?... Ai ceva să-mi spui? adăugă el cu vocea
ridicată.
-Am o propunere să vă fac, Excelenţă...
- Mai întâi, fă-mi plăcerea şi lasă deoparte ter-
menii de domn, Senior şi Excelenţă. Ai o politeţe enervantă...
- Domnule cavaler, vă numesc aşa pentru că vă
sunt supus...
- De unde ştii că sunt cavaler? întrebă
Ragastens, devenind încă şi mai bănuitor.
- Este foarte simplu. Vă ştiu chiar şi numele. Vă
cunosc. Cine nu vă cunoaşte în Roma? Nu se vorbeşte decât
despre faptele voastre de vitejie, despre felul cum l-aţi aran-
jat pe ilustrul baron Astorre, despre intrarea triumfală în pala-
tul Riant. Vezi bine... servitorii au bârfit! Şi apoi, mai ales,
despre ziua când trebuia să vă omorâm...



-Ah! iată, asta da sinceritate!
- Dumnezeule, domnule cavaler, facem ce putem...
Am fost plătiţi de Garconio să strigăm că dumneavoastră
sunteţi asasinul ducelui de Gandie... şi să vă trimitem o lovi-
tură de stilet între omoplaţi...
- Drace, curajosule! Eşti un însoţitor vesel...
- Da! Dar la dracu cu iadul! Am văzut cum l-aţi
apucat pe Garconio şi l-aţi aruncat ca pe o prună stricată. Ce
lovitură, ce lovitură, domnule...
- Iarăşi?
- Iertare, mă supun, cavalere. Sunt, deci, unul
dintre aceia care a fost strivit de căderea călugărului. Pe
scurt, când am văzut asta, eu care iubesc loviturile frumoase,
când v-am văzut sărind peste pumnalele noastre, am simţit
pentru dumneavoastră, cum să vă spun mai bine, o admi-
raţie...
- Mă flatezi, meştere!
- Da; îndrăznesc să spun o admiraţie înfocată. Şi
atunci, mi-am zis că dacă aş putea să intru în serviciul unui
domn ca dumneavoastră, ar fi pentru mine o onoare şi un
noroc.
- Cum te cheamă, viteazule?
- Camarazii mei îmi spun Spadacapa.
- "Spadă şi capă!" O înjurătură de bandit. Ăsta nu
este un nume de bărbat!
- Ăsta este singurul meu nume!
- Ei bine, Spadacapa, prietene, vezi acest drum,
nu? Eu mă duc pe aici, la sud; tu te duci pe acolo, la nord; şi
te sfătuiesc să dispari cât mai repede, dacă nu vrei să faci
cunoştinţă cu ramura de palmier pe care am tăiat-o special
pentru a-ţi onora şira spinării.
Spadacapa îşi împreună mâinile şi strigă, cu o
nelinişte comică:
- Domnul cavaler mă alungă! Sfinţi din paradis,
ce se va alege de mine?
- Ei aş! spuse râzând Ragastens, sfinţii pe care îi
invoci sunt destul de buni diavoli pentru a-ţi indica un
burghez bogat pe care să-l jefuieşti...
- Domnule cavaler, ascultă-mă, te rog. Existenţa
pe care am avut-o până acum, mă revoltă. Oh! să trăiesc în
pace, fără să mă gândesc la rău, trebuie să fie bine! Să pot
dormi fără să mă trezesc, înspăimântat, cu părul zburlit de
frică! Să vezi că oamenii care trec te privesc fără groază! Am
visat toate astea, domnule cavaler...
- Ah asta! tu m-ai ales să te învăţ virtutea, este
foarte bine... Dar de ce eu?
- M-am gândit la dumneavoastră, domnule, pen-
tru că am văzut nu numai că sunteţi puternic ca Hercule,
curajos ca Achille, dar că aveţi şi o inimă bună...
- Bietul om! murmură el.
- Vă jur, domnule, mă săturasem! Ajunsese să
mă îngrozească acest călugăr, Garconio, care se strecura
printre noi şi ne indica victimele. De asemenea, domnule,
când am ştiut de arestarea dumneavoastră, pentru că s-au
pus afişe pe uşile tuturor bisericilor pentru a se anunţa că vi
se vor tăia mâinile şi gâtul, am plâns, da eu, Spadacapa,
haimanaua fără milă, fără credinţă sau lege, am plâns...
- Hm! foarte drăguţ din partea ta... dar, în sfârşit,
ăsta nu este un motiv.
- Atunci, îl întrerupse entuziasmat Spadacapa,
atunci am vrut să vă salvez! le-am cerut prietenilor mei să mă



ajute. Laşii, au refuzat. Atunci am luat hotărârea să părăsesc
Roma şi să mă duc la Napoli, ca să nu mai practic această
groaznică meserie. Mi-am procurat un cal.
- Cum ţi l-ai procurat?
- Este ultima mea faptă rea... trebuia! Am văzut
calul, pe înserate, legat de poarta unui han. L-am dezlegat şi
asta este tot... De altfel, legătura era aşa slabă... acest cal
nu cerea decât să plece.
- Da, n-a trebuit decât să-i faci semn, nu-i aşa?
- în dimineaţa asta, continuă Spadacapa făcân-
du-se că n-a înţeles, mă îndreptam liniştit către poarta spre
Napoli. Deodată, v-am zărit; gândiţi-vă la surpriza şi bucuria
mea. Am vrut să vă abordez, dar tocmai a început să bată
clopotul. Aţi zburat... am alergat după dumneavoastră.
Treceaţi poarta ca un uragan care răstoarnă totul... am trecut în spatele dumneavoastră. Am 
dat pinteni calului... dum-
neavoastră v-aţi oprit şi iată-mă! Ah! domnule cavaler, sal-
vaţi-mă de viaţa infernală pe care a trebuit să o trăiesc!
Spadacapa era sincer. Ragastens simţi asta; era
chiar impresionat.
- Dar, în sfârşit, spuse el, ce diavol te-a forţat să
faci meseria de bandit, dacă ai o vocaţie pentru meseria de
om cinstit?
- De unde să ştiu eu? Exemplul altora, anturajul,
nevoia... Uite, cavalere, m-ai întrebat numele meu: nu am!
Tata? Nu-I cunosc! Mama? Necunoscută! Copil fiind, am
cerşit, am furat pentru a mânca. Sunt o biată fiinţă, asta e
tot... şi aş vrea să găsesc o mână care să mi se întindă, o
privire miloasă, o gură care să nu mă blesteme...
Ragastens era foarte stânjenit. Nu putea să-şi
dorească mai mult decât un servitor care să-l înţeleagă şi
care să se adapteze la viaţa sa aventuroasă. Acest
Spadacapa era foarte potrivit. Doar că, la ora actuală, exista
o piedică în calea luxului de a avea un servitor: n-avea bani
să-l plătească. Ragastens era sărac, mai rău ca ultimul
pescar de pe Tibru.
într-adevăr, în momentul arestării sale, i se luase
sabia şi centura în care se găsea punga cu bani. Este ade-
vărat că sabia lui Cezar, pe care şi-o însuşise, era îmbogăţită
cu rubine şi cu un frumos diamant. Dar când putea găsi
ocazia să le vândă? Hotărî deci, să-i dea drumul lui
Spadacapa, vorbindu-i mai blând ca la început:
- Ascultă, îi spuse el, sunt convins că mi-ai spus
adevărul. Pe de altă parte, recunosc că, în ciuda nebuniilor
tale nu-mi displaci... regret că m-am răstit adineauri, puţin...
- Domnul cavaler este prea bun...
- Doar că, uite, ne vom despărţi totuşi. Motivul
este că nu sunt destul de bogat pentru a-mi lua un servitor.
- Numai din cauza asta?
- Mi se pare că este un motiv suficient...
- Nu, domnule cavaler, nu! Lăsaţi-mă să vă slu-
jesc! Vă jur că nu vă veţi căi. Nu sunteţi bogat? Veţi fi mai
târziu! Nu puteţi să mă plătiţi? Mă veţi plăti când veţi face
avere!
- Zău! băiete, vorbeşti cu o căldură care-mi face
plăcere... Ei bine, fie, dacă ţii atât de mult! Te iau. începând
de acum, aparţii casei mele!
Este imposibil de redat expresia de ironie melan-
colică şi de scepticism caraghios care făcu să vibreze vocea
lui Ragastens vorbind despre casa sa. Cât despre
Spadacapa, el îşi aruncă boneta în aer.



- Trăiască soarele şi bucuria! strigă el. Adio
Roma şi cursele ei. Trăiască cavalerul de Ragastens,
stăpânul meu!
- Bietul om! zise Ragastens impresionat.
Tinereţea sa încrezătoare, generoasă şi veselă,
nici măcar nu se mai întrebă dacă acesta este vreun spion
care avea să-l trădeze. Ne grăbim să adăugăm că dacă ar fi
avut această bănuială, ea ar fi fost greşită. Spadacapa era
sincer şi povestea sa era riguros exactă.
în acest timp, Ragastens încălecase. Porni în
galop pe drumul spre Napoli. Spadacapa, încântat de noua
sa ocupaţie, îl urma la cincisprezece paşi, aşa cum văzuse la
însoţitorii marilor seniori, pe străzile Romei. Dar Ragastens,
cu un semn, îl chemă lângă el.
- Cunoşti un drum lateral pe care să pot ajunge la
drumul spre Florenţa?
- Domnule cavaler, vedeţi boschetul acela de ste-
jari la o milă în faţă? Dincolo de el, este o capelă abandonată
în care am petrecut câteodată noaptea. La douăzeci de paşi
de capelă, la dreapta, există o cărare potrivită scopului dum-
neavoastră. Domnul cavaler nu merge la Napoli?
- Mă interoghezi, domnule Spadacapa?
- Oh! scuzaţi-mă... un obicei vechi.
- Da... obiceiul de a întreba, de a cere ceva, de
pildă punga sau viaţa...
- Ah! domnule, nu eşti amabil! strigă fostul bandit
cu o tristeţe care-l emoţiona pe Ragastens.
- Haide, haide! spuse el. Revolta ta îmi face
plăcere şi, la rândul meu, îmi cer scuze.
- De data asta, domnul cavaler este prea amabil, spuse Spadacapa redevenind fericit.
Ajunseră la liziera boschetului de stejari.
Ragastens se opri, se întoarse către Roma şi ridicându-se în
scări, cercetă drumul. în depărtare, foarte departe, se ridica
un norVde praf.
- Sunt urmărit! spuse Ragastens.
îşi aruncă privirile de jur împrejur: câmpul era gol,
pustiu, câmpie monotonă, unde cavalerul se putea vedea de
departe. Doar boschetul de stejari îi oferea un adăpost de
moment. Ce să facă? Să fugă?... La dreapta sau la stânga
sau în faţă, Ragastens ar fi fost văzut. Din acel moment, n-ar
mai fi fost decât o problemă de viteză... şi urmăritorii săi
aveau cai buni, fără îndoială...
- Urmează-mă, dacă poţi! spuse el lui Spadacapa.
Dar când vru să pornească, acesta îl opri cu un
gest.
- Nu trebuie să fugiţi, domnule... Aţi fi prins, fără
îndoială. Aceşti oameni vor fi pe urmele dumneavoastră în
trei minute.
- Ce să facem atunci? este imposibil să ne ascun-
dem în boschet.
- Veniţi, domnule, veniţi!
Porniră amândoi şi, după un galop scurt, traver-
sară păduricea de stejari. Pe această parte, se găsea o
capelă aproape în ruine. Spadacapa sări pe pământ şi-şi
introduse pumnalul în broasca uşii, care se deschise.
- Din fericire cunosc bine locul, spuse el. Intraţi,
domnule cavaler.
- Zău! Ideea este bună... să intrăm! Treci
primul...
- Nu, domnule, intraţi singur... repede! Oh!
adăugă Spadacapa observând o sclipire de bănuială în ochii



cavalerului, aveţi încredere, domnule!
Cavalerul, după o ultimă privire, căreia Spadacapa îi răspunse cu un protest uşor, descăleca 
şi intră
în capelă, trăgându-l după el pe Căpitan. Cât despre
Spadacapa, el închise poarta şi se urcă pe cal. Pe o gaură
din uşă, Ragastens, putea vedea şi auzi tot ceea ce se petre-
cea pe drum. Cu o mână încleştată pe sabie şi cu cealaltă pe
nările lui Căpitan, pe care le prinsese pentru a-l împiedica să
necheze, el aştepta cu acel curaj rece care-l făcea atât de
puternic, pregătind deja în mintea sa dispozitivul de luptă.
- Dacă acest bărbat este un trădător, îşi spuse el,
sunt pierdut... Dar nu am cale de mijloc! Ah! iată-i pe oamenii
noştri!
într-adevăr, în acel moment sosea cu toată
iuţeala, dinspre boschetul de stejari, o trupă. Ea se com-
punea din vreo cincisprezece cavaleri în fruntea cărora
galopa un ofiţer.
Spadacapa mergea liniştit, la pas, ieşind în
întâmpinarea lor.
- Stai! comandă ofiţerul zărindu-l. Hei, omule, de
unde vii?
- De la Napoli, domnia voastră... Şi merg la
Roma să-mi îndeplinesc o dorinţă şi o datorie, aceea de a-l
vedea pe preaiubitul nostru Sfânt Părinte.
- Aţi întâlnit un cavaler care dădea impresia că
fuge?
- Un cavaler? Sigur, domnia voastră! Chiar am
vorbit cu el.
-Ah! Ce a spus?
- M-a întrebat dacă este bun drumul spre Napoli
şi, pentru că i-am răspuns că da, a plecat în galop, ca şi cum
ar fi avut pe urmele sale o legiune de diavoli din iad.
- Noi îl căutăm! Şi, spune-mi, ce avans crezi că
are înaintea noastră?
- Aproape o oră... Dar dacă vreţi să mă credeţi,
această oră se poate reduce mult...
- Ce trebuie să facem pentru asta? Vorbeşte, şi în schimb, mă oblig eu personal, să-ţi obţin o 
audienţă.
- Ah! Domnia voastră sunteţi prea bun! Ei bine,
după vreo jumătate de oră de galop, veţi găsi în faţă două
drumuri: unul la dreapta, care face un ocol mare... este dru-
mul pe care a luat-o cel pe care-l urmăriţi; celălalt la stânga,
care scurtează drumul. Luaţi-o pe acolo şi veţi câştiga mai
mult de o jumătate de oră.
- înainte! urlă ofiţerul. Este al nostru! Eşti un om
de treabă, să vii mâine să mă cauţi la castelul San Angelo,
unde voi fi de gardă şi te voi recompensa.
Trupa porni într-un galop furios. După câteva
minute, norul de praf pe care-l ridica, dispăru în depărtare, pe
drumul spre Napoli. Atunci, Spadacapa deschise capela.
Ragastens ieşi şi sări în şa.
- Ei bine, domnule cavaler, aţi văzut? Aţi auzit?...
- Nimic! îi vorbeam sfântului patron al acestei
capele, spuse Ragastens zâmbind.
- Ah! făcu Spadacapa, impresionat... Şi v-a
răspuns?
- Da, mi-a spus că te iartă de toate păcatele tre-
cute.
Capitolul XXVII
HANUL "LA RĂSPÂNTIE"
Ragastens se înfundă pe cărarea pe care i-o



indicase Spadacapa. Timp de două ore, a mers la trap în
tăcere, întorcându-se din când în când spre însoţitorul său,
sau, dacă vreţi, scutierul său, ca să-l întrebe despre drumul pe care trebuia să meargă. Spre 
amiază, se găseau la nord
de Cetatea Eternă după ce ieşiseră din el prin sud. Pe
Ragastens începuse să-l chinuie foamea. îl strigă pe
Spadacapa.
- Cum faci tu să mănânci, îl întrebă el, când nu ai
nimic de mâncare şi nici bani pentru a merge la han?
Scutierul întinse braţul către câţiva arbori care se
înălţau în mijlocul câmpului, cu ramurile răsucite şi acoperite
cu mari frunze dantelate.
- Smochinii! spuse el simplu.
- Smochinii! Cu care te răcoreşti şi-ţi potoleşti şi
foamea totodată!
- Doar că nu sunt complet coapte...
- Ei şi! Ce contează... să mergem acolo...
Ajungând sub smochini, Spadacapa se pregătea
să se caţere într-unul dintre ei.
- Lasă! făcu Ragastens. Asta îmi va aminti de vre-
mea când mergeam în pădurile din Montrouge, să caut în
cuiburi coţofene şi în pădurile din Montmartre, mierle. Sărind
jos de pe cal, începu să se caţere. Dar, ajuns pe ramurile de
sus, el se strâmbă: nu numai că smochinele nu erau complet
coapte, ele nu erau deloc coapte.
- Un dejun trist! murmură el. Regret pâinea şi apa
pe care monseniorul Cezar mi le oferea cu generozitate.
Ragastens adună totuşi smochinele. Le aruncă
una după alta, lui Spadacapa. Deodată, acesta scoase un
strigăt ascuţit.
- Smochinele! strigă scutierul ridicând către ca-
valer o faţă tulburată de surprindere şi spaimă.
- Ei bine, ce? smochinele?...
- Ei bine! Sunt de aur!...
- Ei hai! Ai înnebunit?
- Uitaţi-vă şi dumneavoastră! iată ultima pe care
mi-aţi trimis-o...
Şi Spadacapa, întinzând braţul, îi înapoie cava-
lerului un frumos ducat de aur care strălucea în soare.
- Curios! Curios! exclamă Ragastens.
- încă una!... Şi încă una!... O adevărată ploaie!
vocifera în acel moment Spadacapa care, sărind de pe cal,
începu să adune vreo doisprezece ducaţi de aur căzuţi din
copac.
Ragastens, încremenit, privi în jurul lui şi se între-
bă dacă nu cumva descoperise o comoară, când privirea îi
căzu pe propria centură. O creangă, se agăţase de această
centură şi o desfăcuse puţin. Din această spărtură cădea
ploaia miraculoasă de ducaţi. Ragastens începu să râdă zgo-
motos.
- Centura lui Cezar Borgia! exclamă el.
Cobora rapid şi-şi desfăcu centura: era plină de
aur! Cezar Borgia, care întotdeauna avea nevoie să recom-
penseze vreo lovitură de stilet sau să încurajeze vreun ban-
dit, nu ieşea niciodată fără să aibă la el o sumă mare de
ducaţi. Conform obişnuinţei, el punea aceşti bani în buzună-
raşe amenajate de-a lungul centurii care-i susţinea sabia.
Ori, ne amintim că Ragastens, ieşind din castelul San
Angelo, îşi pusese în jurul mijlocului centura lui Cezar, pentru
a avea sabia acestuia. Se aşeză şi începu să numere
această mică comoară. Era mai mult de o sută de ducaţi de



aur, fără a mai număra un pumn de pistoli şi ceva mărunţiş:
o avere!
- Doamne! exclamă Ragastens, monseniorul
Cezar când face un lucru îl face bine... Mulţumesc, Cezar!...
Aceste smochine nu sunt comestibile, mai ales acum. Ştii un
han, unde am putea dejuna în pace şi securitate?
- Pe drumul spre Florenţa, domnule cavaler, la o
oră de aici, este hanul "La Răspântie", unde veţi fi în sigu-
ranţă, ca şi cum aţi fi la două sute de leghe de Roma şi de
Borgia. îl cunosc pe patron. Este unul din prietenii noştri. El ne ajuta doar din bună-voinţă şi 
ne păstra în pivniţele sale
anumite mărfuri până puteam să le vindem în mod cinstit şi
asta, doar contra unei pătrimi din câştig.
- Da, un cinstit ascunzător de obiecte furate...
Dar n-am de ales... Fie, hanul "La Răspântie", cu atât mai
mult cu cât nu-mi este chiar necunoscut...
Ragastens avu un zâmbet gândindu-se la prima
sa întâlnire cu Cezar Borgia şi la duelul său cu teribilul
Astorre, căruia îi modernizase tunica cu tăieturi. Trecuse
aproape o oră de când plecaseră spre Florenţa şi ajunseră,
în sfârşit la han. în timp ce Spadacapa conducea caii în grajd,
Ragastens pătrunse într-o sală joasă unde, draperii ude sus-
pendate în faţa ferestrelor întreţineau o răcoare plăcută.
Murea de foame. Prima sa grijă fu deci, să comande o masă
bogată unei servitoare care venise să-l întrebe ce dorea.
Cum fata, deja punea masa, patronul hanului intră şi,
salutându-l pe Ragastens, îi spuse cu voce joasă:
- Domnul este de-al nostru, după cum spune
servitorul lui?
- De-al vostru?
- Da, continuă gazda, clipind din ochi. Domnul să
nu se teamă de nimic... Dacă domnul vrea să mă urmeze, îl
voi conduce într-un colţ unde va fi în deplină siguranţă şi, voi
avea chiar eu onoarea de a-l servi...
- îmi place aventura, îşi spuse Ragastens râzând,
iată că am onoarea să fiu admis printre bandiţii din Roma...
îl urmă pe hangiu; acesta îl conduse într-o
încăpere de la primul etaj, la care urcai pe o scară îngustă, a
cărei intrare, situată într-o mică curte, era mascată de un
butoi de vin.
- Nimeni nu se va gândi să vină aici să-l caute pe
domnul, spuse el. Domnul poate rămâne aici mai multe zile,
fără să fie în pericol.
- Mulţumesc, bunul meu prieten. Pentru început, dă-mi să mănânc.
Camera era mică, dar plăcut aranjată în vederea
unei şederi destul de lungi. Avea un pat, o canapea, un
fotoliu, o masă, mai multe lumânări de ceară şi chiar cărţi
pentru petrecerea timpului. O mică fereastră cu jaluzelele
închise, dădea spre drum. în caz de pericol maxim, se putea
scăpa pe acolo. Hangiul reapăru curând cu un coş cu
merinde pe care le prezentă cavalerului.
- Şi Spadacapa? întrebă el muşcând cu poftă
dintr-un suculent pateu de ţipari.
- Servitorul domnului mănâncă la bucătărie.
- Imediat ce termină, să vină la mine.
Fără să scape vreun dumicat, Ragastens se gân-
dea:
- Ce lucru ciudat; am stat lângă mari seniori din
Roma şi n-am văzut decât crime atroce, gânduri mârşave,
despotism la unii, slugărnicie la alţii. Am întâlnit un bandit: el
m-a salvat! Ajung la un simplu hangiu: el mă protejează. Ah!



asta este, ca să găseşti nobleţea inimii, trebuie să cauţi
departe de nobilii cu titluri...
Aceste reflecţii filozofice îi fură întrerupte de
sosirea lui Spadacapa.
- Ai mâncat? întrebă cavalerul.
- Cum n-am mai mâncat de zece ani, domnule!
Este uimitor ce poftă de mâncare ai când ştii că pâinea pe
care o mănânci nu este preţul sângelui vărsat!
- Bine!... eşti odihnit?
- Gata să călăresc până la miezul nopţii, dacă tre-
buie.
- Asta este minunat.Te vei întoarce la Roma.
- La Roma! strigă Spadacapa înspăimântat.
Domnul cavaler s-a săturat de mine?
- Nu! Fii liniştit... Deci, te vei întoarce la Roma, la
trap. Cunoşti strada Patru Fântâni?
- Sigur! Apa fântânii cu patru guri mi-a servit ade-
sea drept vin de Asti... şi ştiţi că vinurile albe de Asti sunt...
- Ei bine, îl întrerupse Ragastens, vei bate la
poarta unei case care se găseşte chiar în faţa fântânii. Vei
cere să vorbeşti cu domnul Machiavelli. O să ţii minte
numele?
- Machiavelli, l-am reţinut.
- Când îl vei vedea, îi vei spune doar să-l anunţe
pe prietenul său Raphael Sanzio, că sunt aici şi că îl voi
aştepta până mâine. Apoi, te vei întoarce. Ai înţeles?
- Perfect. Când trebuie să plec?
- Imediat.
Spadacapa se grăbi. Trei minute mai târziu,
Ragastens auzea trapul calului acestuia îndepărtându-se
rapid.
- Acum, îşi spuse el, am câteva ore în faţă. Mă
gândesc să le folosesc cât mai util, adică să-mi refac forţele.
Spunând acestea, Ragastens se lungi pe cana-
pea. Timp de un minut imaginaţia sa fu străbătută de figurile
Primulei, Lucreţiei şi a lui Cezar. Curând însă, căzu pradă
unui somn adânc.
Să revenim un moment lângă Cezar Borgia, pe
care l-am lăsat pe jumătate sufocat şi înlănţuit în temniţa de
unde Ragastens evadase după cum ştim. Constituţia robustă
a lui Cezar triumfă asupra începutului de apoplexie datorată
degetelor de fier ale cavalerului. încet, încet, el îşi reveni şi,
ne-ar fi foarte dificil să prezentăm exact surprinderea care-l
paraliza mai întâi, când se văzu pus în lanţuri în temniţa pe
care un rest de lumânare continua să o lumineze. Această
surprindere, de altfel, nu dură mult. Ea făcu loc unui acces de
furie turbată. Căci nimeni nu-l auzea! Nimeni nu venea să-l
elibereze. Şi, i se ridica părul pe cap când se întreba dacă nu
cumva îl vor uita acolo! Deodată un zgomot de paşi grăbiţi îi
ajunse la urechi. Spaima de pe faţa sa dispăru şi-i luă locul o turbare sălbatică. Tăcea, 
rumegând groaznice răzbunări. Şi
pentru că temniţa se umplu cu o mulţime de ofiţeri, gardieni
şi temniceri, el se mulţumi să spună cu voce aspră:
- Spargeţi lacătele...
- Ah! Monseniore! Monseniore! se bâlbâiau
nefericiţii care tremurau în faţa furiei lui Cezar, prevăzând
urgia care urma să se abată asupra capetelor lor.
Timp de zece minute se auzi numai scrâşnet şi
scârţâit de pile şi de cleşti. în sfârşit, Cezar era liber. Ochii săi
brăzdaţi de firişoare roşii îi trecea în revistă pe gardienii
adunaţi acolo. O tăcere îngrozitoare apăsa peste acest grup



îngheţat de spaimă.
- Cine era gardianul de serviciu pe cercul al
patrulea? întrebă Cezar.
- Eu, monseniore! spuse un fel de colos cu barbă
zburlită şi pumni de temut, care avansa un pas, aplecat, palid
de frică.
- Nu mi-ai auzit strigătele?
- Nu, monseniore...
-Ah! N-ai auzit nimic! Dormeai, nu-i aşa?...
Aşteaptă, o să te fac să dormi pentru totdeauna...
Apucă colosul de braţ şi-l împinse în faţa lui, în
timp ce spectatorii acestei scene se lipeau de pereţi,
tremurându-le picioarele. Hercule se lăsa împins ca un copil.
Cezar îl împinse pe culoarul de la dreapta, în faţa găurii cir-
culare şi negre... în faţa puţului cu reptile... al şaselea cerc
din infernul lui Borgia!
- Sări! spuse rece Cezar.
Colosul se aruncă în genunchi, cu mâinile întinse.
- Iertare, monseniore!
- Sări, brută!
- Iertare pentru femeia mea şi pentru copiii mei!
Iertare!
Dar nu putu să continue prea mult; cu o bruscă lovitură de picior, Cezar îl aruncă în puţ. 
Nenorocitul încercă
un moment să se agaţe de marginile pietrei. Dar piatra era
lustruită; căzu cu un îngrozitor urlet de spaimă. Se auzi
clipocitul surd al apei şi, imediat se ridicară din fundul puţului
diferite mârâituri şi ţipete înnebunite: era temnicerul care
începea groaznica sa luptă, în noapte, cu şobolanii
înfometaţi...
Cezar se întorsese.
- Cine comanda postul, acolo sus? întrebă el.
- Eu, monseniore, răspunse un ofiţer avansând.
Cu un gest brusc, Cezar smulse pumnalul unui
gardian care se găsea aproape de el şi, cu o singură lovitură,
îl înfundă în gâtul bărbatului. Ofiţerul căzu fără să scoată
vreun strigăt, cu sângele şiroindu-i din gură, mort pe loc.
Cezar îi privi apoi pe ceilalţi ofiţeri, gărzi şi temniceri. Tremura
uşor datorită accesului de furie delirantă. în colţurile gurii îi
apăruse un pic de spumă albă. Se aflau acolo douăzeci şi trei
de bărbaţi; îi socoti: ofiţeri curajoşi care-şi riscaseră de zeci
de ori viaţa, temniceri herculanici care ar fi putut să-l
strivească cu o lovitură de pumn; nici unul nu se mişca. Erau
albi ca şi leşurile şi aşteptau.
- Voi ceilalţi... spuse deodată Cezar...
Se gândea; îi trebuiră câteva secunde, timp în
care se auziră doar mârâiturile din puţul cu reptile.
- Voi ceilalţi, reluă el, găsind ceea ce căuta, intraţi
acolo!...
Le arătă celula unde îl înlănţuise Ragastens.
Fără vreun cuvânt, fără vreun gest inutil de iertare, ei intrară.
Cezar închise uşa de fier. Abia atunci scoase un suspin aspru
şi adânc de uşurare.
- Să crape! murmură el. Să crape de foame şi de
sete, toţi!
Cincisprezece ani mai târziu, s-au găsit într-o zi,
în această celulă, douăzeci şi trei de schelete îngrămădite, în într-un costum de cavaler din 
catifea violetă, peste care
aruncă o mantie scurtă, elegantă şi uşoară, din mătase vio-
letă. Borgia se încinse cu o centură de mătase groasă care
susţinea o sabie fină de paradă, cu mâner împodobit. în



sfârşit, îşi puse pe cap o tocă, din care părul îi cădea cu o
anumită graţie austeră pe un guler bogat, din dantelă.
Angelo, scoase un strigăt de admiraţie sinceră.
La Borgia, voinţa învinsese bătrâneţea. Dorea să pară demn
de atenţie. Cu un simţ ascuţit al tactului şi diplomaţiei, el nu
încercase să se întinerească; dar, printr-o toaletă minuţioasă,
prin costumul său, prin efortul de voinţă, devenise un bărbat
remarcabil pentru orice femeie care-l vedea. El zâmbi şi,
făcând cu mâna unisemn de adio către cititorul său, ieşi.
Borgia, venind aproape de Rosita, nu avea nici o îndoială în
legătură cu succesul acţiunii sale. Tânăra fată va fi învinsă,
dacă nu azi, cel puţin cu o mică întârziere. Nu era deloc tul-
burat, doar nerăbdarea simţurilor îl-făcea să tremure uşor.
Intră în camera tinerei fete şi se opri pe prag salutând.
- Iată-l pe domnul conte de Faenza care vă face
o vizită, spuse matroana care, dispăru imediat.
Borgia închise uşa şi avansa către fată.
- Copila mea, spuse el, îmi permiţi să stau puţin
de vorbă cu tine? Vreau să-ţi vorbesc despre lucruri care în
mod sigur te interesează...
Dar Rosita se retrăsese, cu ochii larg deschişi de
uimire, cu mâinile împreunate, gata să îngenuncheze. Ea
murmură:
- Papa! Suveranul Pontif!
Borgia fu scuturat de o tresărire furioasă. Tot
planul pe care-l întocmise cu multă răbdare, se prăbuşise.
Rosita îl cunoştea! Rosita îl cunoştea! Pentru un minut îşi
pierdu cumpătul.
- Te înşeli, se bâlbâi el. Eu sunt doar contele
Faenza.
Tânăra fată îngenunchie.
- Nu, nu mă înşel, Sfinte Părinte! Am văzut-o pe
Sfinţia Voastră în diferite ocazii, la procesiunea de iertare, la
marea liturghie de Paşti, la San Pietro... Oh! nu, Sfinte
Părinte! Dumneavoastră sunteţi cel mai puternic stăpân din
Roma şi din lume şi sunt salvată, pentru că iată-vă!
- Te asigur, copila mea... ridică-te!
- Sfinte Părinte! îl întrerupse fata exaltată, sunt
victima unei răpiri... Am fost răpită, prin forţă şi violenţă...
M-au smuls de la braţul soţului meu... Şi am fost adusă aici...
Sfinte Părinte, cer dreptate! Sau mai degrabă, nu cer decât
un lucru: să mi se deschidă uşile acestei case, să fiu scoasă
de sub supravegherea acestei femei odioase,, care nu mă
lasă să mă duc la soţul meu, la Raphael al meu care mă
iubeşte... Sfinte Părinte, dumneavoastră îl cunoaşteţi... i-aţi
arătat bunăvoinţă... Chiar de curând, era aşa fericit să vă
aducă tabloul cu Madona... Oh! Imaginaţi-vă... cer scuze
Sanctităţii Voastre, mă exprim prost, dar spun ceea ce gân-
desc... Eram disperată, simţeam că voi muri... şi iată-ne sal-
vaţi, pentru că sunteţi aici!...
Rosita izbucni în hohote de plâns. Borgia o ascul-
tase cu multă greutate. Dar ochii săi nu o părăsiseră. O devo-
ra din priviri. îi urmărea liniile ideale pe care le întrevedea şi,
în imaginaţie, îi smulgea voalurile care o acopereau. Picături
de sudoare îi apăruseră pe frunte. Simţea că-şi pierde sân-
gele rece. Se aplecă şi apucă mâna Rositei.
- Ridică-te! spuse cu o voce pe care o credea pu-
ternică şi care tremura la fiecare cuvânt, ridică-te... Nu pot să
te văd la picioarele mele.
Mâna sa, atingând-o pe cea a Fornarinei, începu
să tremure. Mirarea tinerei fete nu se poate exprima în



cuvinte. Ea nu înţelegea nimic din atitudinea Papei. Gânduri
confuze o făceau să presimtă adevăruri îngrozitoare, pe care
le refuza cu toate forţele sale. încet, îşi eliberă mâna şi se aşeză, şovăitoare, spunând:
- Scuzaţi-mă, Sfinte Părinte, emoţia mă sufocă...
Am suferit foarte mult în aceste câteva zile...
- Copila mea, dacă vrei, nu vei mai suferi...
- Oh! nu-i aşa? Mă veţi lăsa să plec? Mă veţi
înapoia lui Raphael?
- Da, desigur... îţi promit...
Rosita scoase un strigăt de bucurie nebună. La
rândul său, ea apucă mâna Papei şi i-o duse la buze.
- Oh! Sunteţi bun! Ştiam eu că dumneavoastră
mă veţi salva! Voi putea pleca imediat, nu-i aşa?
- Nu, copila mea, nu imediat... Ascultă-mă...
Trebuie să mai stai încă două sau trei zile aici.
Rosita se retrase, albindu-se la faţă. O idee teri-
bilă, pe care la început o respinsese, revenea acum cu o vio-
lenţă irezistibilă.
- Oh! strigă ea, dumneata m-ai răpit! Dum-
neata!... Papa!... Oh!...
Borgia tremura. îşi pierdea capul. Brusc, se duse
spre Rosita şi o prinse de încheieturile mâinilor.
- Da, eu! îi spuse el în faţă, cu voce joasă. Eu
sunt cel care a comandat să fii luată. Da, eu sunt Papa. Vei
îndrăzni să te opui ordinelor Suveranului-Pontif?
Rosita nu răspunse. Se aplecă pe spate, îngrozi-
tă, încercând să scape de strânsoarea, de sărutul pe care-l
simţea aproape de buzele sale...
- Vorbeşte-mi, se bâlbâia bătrânul Borgia, beat de
pasiune, dezlănţuit, vorbeşte-mi... Spune-mi doar că nu te
îngrozesc, că nu mă urăşti... Lasă-mă! Oh! Lasă-mă doar
să-ţi ating părul cu vârful buzelor!...
- Mizerabilule! gâfâi tânăra fată.
- Vrei să fii ducesă, prinţesă... Eu sunt cel care
poate face orice... Eşti a mea!...
Avu loc o scurtă luptă. Borgia, buzat, cu ochii umflaţi, îşi pierduse capul; făcu un ultim efort, 
bâlbâindu-se:
- Eşti a mea... Te-am prins...
Deodată, se opri, încremenit de uimire, amuţit:
Rosita, suplă, dar puternică în disperarea ei, îi alunecase din
braţe. Sărind înapoi, îi smulsese frumoasa sabie de paradă
cu care îşi împodobise costumul de cavaler.
- Sfinte Părinte, spuse cu răceală tânăra fată,
dacă faceţi vreun pas spre mine, mă transformaţi într-o crimi-
nală: vă omor...
Calmul extraordinar cu care pronunţase aceste
cuvinte îi demonstrară Papei că această copilă ajunsese la
limita nebuniei. Febra îi dispăru instantaneu.
- Nu te teme de nimic, spuse el.
- Nu mă mai tem, spuse ea ţinând sabia cu amân-
două mâinile ca pe un scut de oţel.
Borgia dădu din cap.
- La revedere, spuse el. Vom relua această con-
versaţie, draga mea.
Ea îl văzu ieşind, fără să îndrăznească să facă
vreun gest.
Când rămase singură, cu acelaşi calm sălbatic
care o făcuse atât de puternică şi vitează, ea rupse sabia şi
din vârf îşi făcu un stilet ascuţit. Atunci, sufocată de hohote,
începu să plângă...
Papa, aranjându-şi, cât se putea, hainele în



dezordine, reveni în camera sa gândindu-se:
- îmbătrânesc, am stricat totul cu graba mea... Şi
apoi, mi-a fost frică, m-am retras... Ah! altădată, nu exista
sabie învârtită de o mână frumoasă care să mă poată opri...
Gata! Până la urmă, toate lucrurile merg pe drumul cel bun.
Prima lovitură a fost dată; ea va reflecta.
Când ajunse în apartamentul său, îşi făcu apariţia
preotul Angelo, care se pregătea să-i citească; Papa îl între-
bă:
- Apropo, ştii unde este prăpastia râului Anio?
-Aproape de templul Sibillei, da, Sfinte... dom-
nule conte.
-Acum poţi să-mi spui titlul: nu mai există piedici.
Ei bine, Angelo, pe marginile prăpastiei există un fel de
peşteră sălbatică. Plimbă-te puţin pe acolo, acum, imediat.
Verifică dacă peştera... nu este locuită de o bătrână, cunos-
cută la Roma sub numele de Maga...
- Şi dacă bătrâna este acolo, Sfinte Părinte?
- îi vei spune că în noaptea asta va primi o vi-zită...
Capitolul XXX
NEDUMERIREA UNUI GRĂDINAR
Ragastens şi cei doi prieteni ai săi se instalaseră
la intrarea în Tivoli, într-un colţ îndepărtat, la un han cu
aspect sărăcăcios, pe a cărui firmă scria "Coşul cu flori".
Acest han era modest şi retras, şi de aceea atrăsese atenţia
lui Ragastens. Imediat după ce Spadacapa duse caii în grajd
şi cei trei prieteni se refăcură cât de cât, Ragastens ieşi sin-
gur, pe jos. Reveni după o oră, cu un pachet de haine sub
braţ. Dispăru în camera pe care o ocupa. în acest timp,
Machiavelli trasa pe hârtie planul vilei Papei. O vizitase anul
trecut şi avea proaspătă în memorie dispunerea interioară, în
principalele sale linii. Când Ragastens reapăru, era schim-
bat, aproape de nerecunoscut. Avea aspectul unui student
german care, în această epocă, venea destul de des în Italia, să se adape la izvoarele 
ştiinţei antice.
- Monseniorul Cezar, însuşi, nu m-ar recunoaşte,
spuse el. Sunt acum pregătit să atac acest loc.
- Te vom însoţi, strigă Raphael.
- Nu, prietene... Pentru astăzi, nu este vorba
decât de a merge şi a căuta muniţie, adică informaţii. N-aveţi
grijă, când va fi vorba de luptă, veţi fi acolo!
- Dar, n-aş putea să vă ajut încă de azi? insistă
tânărul pictor care fierbea de nerăbdare.
- Să-l lăsăm pe cavaler să se ocupe, interveni şi
Machiavelli.
- Perfect! Şi, în aşteptare, puteţi amândoi să vă
pregătiţi pentru treaba care va fi dură...
-Aveţi deci, un plan pentru răpirea Rositei.
- Nu! făcu Ragastens... este vorba despre răpi-
rea altcuiva...
- Pe altcineva! Pe cine?
- Pe Papă!
Şi Ragastens ieşi lăsându-i pe cei doi stupefiaţi.
-Are dreptate, spuse în sfârşit, Machiavelli. Ideea
este minunată. Cine o ameninţă pe Rosita? Bătrânul Borgia.
De el trebuie să ne ocupăm mai întâi. Este sigur că dacă
punem mâna pe el, Rosita este salvată imediat. Ah! Raphael,
cavalerul este într-adevăr un om preţios. Curajos, sincer, cu
un spirit viu şi cu o inteligenţă puternică, este una din acele
fiinţe alese de natură, care în echilibrul evenimentelor, face
contragreutate perverşilor şi criminalilor.



în toată această poveste, Ragastens era poate
mai admirabil decât bănuia Machiavelli. într-adevăr, inima sa
era plină de iubire şi spiritul său plin de nelinişte.Şi el iubea!
Şi el simţea cum îi zboară gândul până aproape de adorabi-
la Primula care, apăruse în viaţa sa lăsându-i doar amintirea
marilor săi ochi luminoşi. Şi totuşi, nu spunea nimic. îşi ţinea
ascunse neliniştile spiritului şi durerile din inimă. Luase doar o hotărâre, în ceea ce-l privea, 
care i se părea că împacă
interesele sale cu cele ale lui Raphael.
- Tivoli, îşi spusese el, este pe drumul spre
Monteforte. Armata lui Cezar trebuie, în mod necesar, să
treacă pe aici. Când voi vedea defilând tunurile, cuirasele şi
săbiile cu două tăişuri, voi vedea...
Aşteptând, Ragastens cobora cu paşi mari către
vila Papei, în jurul căreia el hoinări tot restul zilei. Revenind
seara la han, el spuse prietenilor săi:
- Iată primele informaţii. Ştim acum care este pu-
terea inamicului: în vilă şi dependinţe, se află cincizeci de
gardieni înarmaţi, mai mult de treizeci de servitori de toate
felurile, mai mult de douăzeci de secretari, oameni ai bise-
ricii, seniori şi episcopi... Este sigur că avem de-a face cu o
putere mare. Dar, la dracu, cu atât mai mari ne vor fi meritele!
A doua zi, de dimineaţă, porni din nou către vilă.
Aseară vorbise cu un servitor. De data aceasta avea spe-
ranţe mai mari. Ascuns în spatele unei grămezi de pietre, ferit
printre înaltele tufe de ferigă, el supraveghea vila şi împre-
jurimile. Şi, pentru că era plasat mai sus, pe drumul spre
Tivoli, el putea chiar să întrezărească o parte din grădina din
interior. Trecuse deja o oră de când Ragastens ocupa acest
post, studiind cu atenţie intrările şi ieşirile oamenilor, când
văzu venind în direcţia lui un bătrân care mergea încet,
ştergându-şi fruntea. Acest om tocmai ieşise din vilă pe o por-
tiţă a grădinii care se deschidea chiar pe drumul spre Tivoli.
- iată ceva ce mă priveşte, poate! gândi
Ragastens.
Ieşi repede din observatorul său şi se aşeză în
calea bătrânului care purta un costum pe jumătate burghez,
pe jumătate ţărănesc. Ajuns la înălţimea sa, el îl salută cu o
politeţe şi un zâmbet astfel încât bătrânul surprins, se opri.
- Guten morgen, spuse Ragastens.
De altfel, asta era tot ce ştia în nemţeşte.
- Nu înţeleg, domnule! răspunse bărbatul.
- în acest caz, voi vorbi în italiană, spuse
Ragastens zâmbind din ce în ce mai mult, şi stâlcind cât mai
bine limba lui Dante,. dar să mă scuzaţi că vorbesc atât de
prost.
- Sunteţi, aşadar, străin?
- German, cu voia dumneavoastră! German în
drum spre Roma pentru diverse afaceri şi mai ales, pentru
a-l vedea, chiar şi de departe, pe ilustrul Sfânt-Părinte,
Alexandru Borgia, care este în graţiile lui Dumnezeu!
Ragastens îşi scoase toca. Bătrânelul făcu la fel
şi spuse:
- Amin!
Apoi, imediat, spuse:
- Dar tinere, riscaţi să nu vă satisfaceţi pioasa
dumneavoastră dorinţă, căci, Sfinţia Sa nu este la Roma...
- Ah! Ce nenorocire!... Eu care vin de atât de
departe... şi încă pe jos!
- Sfântul Părinte este aici, în vila sa, din care nu
iese niciodată.



- Dar cum de ştiţi asta?... Aveţi fericirea şi
onoarea să fiţi printre apropiaţii lui?
Bătrânul zise:
- Eu sunt grădinarul şef al vilei sale din Tivoli. Şi
îl văd aproape în fiecare zi plimbându-se prin grădină.
- Grădinar! strigă Ragastens. Este chiar ştiinţa pe
care o studiez! Ah! grădinăritul... artă sublimă ale cărei
secrete se pierd treptat...
- Cum, tinere, făcu bătrânul peste măsură de
flatat să audă vorbindu-se astfel despre meseria sa, şi dum-
neata te ocupi cu ştiinţa florilor şi plantelor?
- Adică n-am avut niciodată o altă ambiţie şi tre-
buie să vă mărturisesc că în afară de dorinţa de a-l vedea pe
ilustrul Sfânt-Părinte, aici Ragastens îşi scoase din nou toca şi bătrânul bâlbâi un "Amin", 
ceea ce m-a îndemnat să vin în
Italia, este mai ales dorinţa de a studia aceste superbe gră-
dini, al căror renume a ajuns până în Germania şi, între
altele, grădinile de la Tivoli.
- Ce! Se vorbeşte despre grădinile de la Tivoli în
Germania?
- Domnule, se vorbeşte în toată lumea!
Bătrânul îşi ridică ochii spre cer: cunoştea beţia
gloriei! Convins că aceste grădini a căror reputaţie era uni-
versală nu puteau fi decât cele de la vila Papei, adică gră-
dinile sale, el avu un zâmbet de extaz. La capătul a câtorva
secunde de delectare, el spuse:
-Aşa deci, tinere, vrei să fii grădinar?
- Este ambiţia mea şi cred că voi face progrese în
această artă pe care o studiez de câţiva ani...
- Ştiţi să altoiţi?
- Oh! grefa nu are secrete pentru mine. Am trans-
format perii în meri, am dat lămâiului portocale...
- Drace! Şi florile, tinere?
- Este atuul meu. Cunosc două mii de specii de
trandafiri, cele trei sute de familii de muşcate, v-aş spune
vârsta unei roze, a unei lămâiţe, a unei garoafe, v-aş denumi
toate varietăţile de crin şi de mac.
Grădinarul asculta, cu gura căscată.
- Acest tânăr este un ocean de cunoştinţe, îşi
spuse el.
- Şi fructele, domnule, fructele? adăugă el.
- Oh! fructele, fructele!...
-Aţi neglijat această ramură atât de importantă...
- Eu!... Fructele!... Dar este coroana cea mai
preţioasă a artei noastre... Iată, vreţi să vă spun...
Ragastens apucase braţul bătrânului.
- Vorbiţi, spuse acesta cu o emoţie care-l făcea
să palpite.
- Ei bine!... Am găsit... este bine să vă spun? îmi
păstraţi secretul?
- Jur pe Madona, pe Sfântul Bonifaciu şi pe
Sfânta Petronella.
- Oh! atunci... Ei bine, am găsit o varietate de
piersici care nu există nicăieri în altă parte!
- Este posibil? exclamă bătrânul grădinar devenit
palid.
Ragastens clătină cu gravitate capul de sus în
jos.
Bătrânelul se aşeză pe o piatră, la umbra câtorva
arbuşti; lucrurile se agravau. Avea nevoie să se reculeagă.
Ragastens se aşeză alături de el.



- Maestre, spuse el deodată, vreţi să-mi arătaţi
grădinile Sfântului-Părinte, aceste grădini pe care am venit
de departe să le văd?
Grădinarul tresări de plăcere şi de spaimă. De
plăcere, pentru că, pentru prima dată în lunga sa viaţă, găsea
pe cineva care-i înţelegea sufletul de grădinar, cineva care-l
numea maestru! De spaimă, pentru că cererea neaşteptată a
lui Ragastens îl făcea să presimtă că va cădea pradă
demonului tentaţiei.
întoarse către cavaler o privire cercetătoare.
- Tinere, întrebă el, cum te numeşti?
- Petrus Meiningbaumkirscher.
- Amin! făcu grădinarul speriat. Eu mă numesc
Bonifaciu Bonifazi... Ei bine, domnule Petrus, vedeţi în mine
un om disperat.
- într-adevăr, de când am avut onoarea să vă
întâlnesc am remarcat tristeţea dumneavoastră... Aş putea
să ştiu care este cauza?
- Unui confrate ca dumneavoastră, nu vreau să-i
ascund nimic... Este curios, dar îmi inspiraţi o încredere inex-
plicabilă.
-încredere reciprocă, ilustre maestre... Spuneaţi,
deci, că?
Bonifaciu Bonifazi savura mai întâi calificativul j
maestru pe care i-l acordase. Apoi continuă, cu adevărat
impresionat:
- Ei bine, domnule Petrus... Niciodată nu-mi voi
aminti celălalt nume al dumneavoastră... Să ştiţi că piersicile
sunt preferatele Sfântului-Părinte... între noi fie vorba, cred
că nu vine la Tivoli decât pentru a mânca din astea...
- Ceea ce-mi spuneţi mă încântă. Şi eu la fel, pre-
fer piersica oricărui alt fruct.
- Tăiate în bucăţi, stropite cu vin şi uşor pudrate
cu zahăr, sunt delicioase. Este o reţetă de la doamna
Lucreţia şi Sfinţia Sa numai aşa le mănâncă. Dar, trebuie ca
piersica să fie complet coaptă şi mai ales, să nu fie roasă de
viermi... o dublă problemă, aproape de nerezolvat. Căci dacă
culeg piersica înainte să fie atacată de viermi, nu este sufi-
cient de coaptă şi dacă aştept maturitatea ei, se produce
atacul... Dar anul acesta...
- Anul acesta?
- Este uimitor, domnule!... Nu voi avea decât
piersici atacate... n-am putut să salvez de la contaminare,
decât un pom... dar voi reuşi să-l salvez oare până la sfârşit?
Ştiţi ce se va întâmpla, dacă nu am piersici?
- Spune, meştere!
- Sunt pierdut!
- Mă speriaţi! Pierdut?... Pentru nişte piersici?
- Da, pentru asta! Anul trecut, când am anunţat-o
pe Sfinţia Sa că unul din piersici era pierdut din cauza
omizilor, el mi-a răspuns liniştit: "Fă aşa cum crezi, dar în ziua
când îmi vor lipsi piersicile, te voi spânzura de acel piersic
care va fi cel mai atacat".
- Văd că Sfinţia Sa nu glumeşte... dar te voi
salva, maestre! Să nu te îndoieşti; am un secret infailibil pen-tru păstrarea piersicilor.
-Ah! tinere, strigă bătrânul grădinar apucând mâi-
nile lui Ragastens, cerul a avut milă de mine trimiţându-te în
ajutorul meu. Spune-mi secretul şi recunoştinţa mea...
- Imposibil! făcu Ragastens scuturând din cap.
Trebuie să operez chiar eu.
- Dar, se bâlbâi grădinarul, pentru a putea să



operaţi trebuie să intraţi în grădină?
-Asta mi se pare indispensabil.
- Dar, atunci, eu tot voi fi pierdut! Sau ceva şi mai
rău!
- Cum aşa?
- Ascultaţi. Doar eu pot să intru în grădina parti-
culară a Papei. Singur, cu ajutoarele mele, pe care trebuie să
le supraveghez îndeaproape. Sfinţia Sa are atâţia duşmani...
înţelegeţi?
- Nu! Nu înţeleg, spuse Ragastens cu figura cea
mai naivă din lume.
- Bine, tinere! oftă grădinarul. Dumneata nu crezi
în rău, de aceea nu înţelegi. Dar există oameni răi, care ar fi
capabili să otrăvească fructele pe care trebuie să le mănânce
Sfântul Părinte.
- Este oribil!
- Da... Sfinţia Sa îşi ia măsuri de siguranţă. Şi-a
pus în mine toată încrederea. Dar, m-a prevenit, că dacă vre-
odată, pentru nu ştiu ce motiv, chiar şi pentru un moment, un
străin intră în grădină, voi fi jupuit de viu... pierdut...
- Drace! Pierdut pentru că ai lăsat piersicile să se
găurească, pierdut pentru că îl introduci în grădină pe acela
care, singurul, poate să salveze piersicile... alternativa este
dură.
- Vai! Mie îmi spui?...
- Să nu mai vorbim despre asta maestre. Poate,
până la urmă, vei ajunge şi fără ajutorul meu să salvezi ulti-mul piersic...
- Hei, mă îndoiesc...
- Este adevărat că doar dumneata ai şti că am
intrat; este adevărat că m-aş ascunde perfect şi că Sfântul
Părinte nu ar fi aflat niciodată de această mică infracţiune...
-Tinere, mă tentezi!
- Este adevărat că, nu numai că v-aş salva de la
spânzurătoare, salvând piersicile ameninţate, dar v-aş face
pe vecie glorios încredinţându-vă secretul altoirii pe care am
inventat-o.
-Ah! domnule Petrus, tăceţi, tăceţi...
- Este adevărat în sfârşit, că aţi deveni posesorul
unor inestimabile secrete, dar pentru că este imposibil, să nu
mai vorbim!
- Tinere domn! M-am decis: veţi intra!
- De ce să vă expuneţi la o mustrare? Căci eu nu
cred că Sfântul Părinte este capabil să vă spânzure pentru
atât de puţin...
- Pentru că nimeni nu va afla!
- Este adevărat! Mă voi ascunde atât de bine
încât nimeni, în afară de dumneavoastră, nu mă va vedea!
Dar conştiinţa dumneavoastră? Nu vă va reproşa ea această
abatere de la datorii? Vedeţi, hai să nu mai vorbim despre
asta!
- Dumnezeule, ce naiv eşti, tinere! Nu te neli-
nişteşti din cauza conştiinţei mele. Trebuie să vii!
- Pe legea mea, dacă asta vreţi!... Dar, ar fi mai
bine pentru dumneavoastră dacă aţi asculta...
-Ascultă, eu locuiesc într-un mic pavilion în gră-
dină... Seara, la ora opt, ajutoarele mele pleacă; ele locuiesc
în dependinţe. Atunci, închid toate intrările grădinii şi nimeni
nu mai poate intra, cu excepţia Sfinţiei Sale care, câteodată,
vine să se relaxeze printre flori. în seara asta, la ora zece, să
vii la portiţa pe care o vezi acolo jos... vezi?... Eu te voi lăsa să intri şi vei lucra noaptea... 
Ziua, trebuie să rămâi ascuns



în locuinţa mea...
-Accept, ca să vă întorc serviciul, maestre!
- în schimb, te voi lăsa să vizitezi grădina şi voi
aranja o ocazie să-l vezi pe Sfântul Părinte, fără ca el să te
vadă...
-Ah! îmi îndepliniţi toate visele, strigă Ragastens.
Este mai mult decât îndrăzneam să sper.
- Aşadar, în seara asta, la portiţă.
Bătrânul strânse cu entuziasm mâinile lui
Ragastens şi începu să coboare către vila episcopală, în timp
ce cavalerul urca înapoi spre Tivoli, forţându-se să-şi
păstreze o aparenţă calmă, pentru a nu-şi trăda bucuria.
- îl avem pe Borgia! spuse el sosind la han.
Atenţie la manevră, prieteni. în seara asta intrăm în cam-panie.
Capitolul XXXI
PRĂPASTIA ANIO
Nu departe de ruinele templului Sibillei, se află
Anio, râul care curge în torente şi coboară vijelios din munţi,
prăbuşindu-se într-o văgăună adâncă. Marginile acestei
văgăuni erau abrupte. Erau pereţi înalţi din granit, blocuri
enorme suprapuse, în găurile cărora creşteau plante sălba-
tice. La fund, se auzea mugetul surd al râului care se izbea
de rocile verzui, formând un mic heleşteu, apoi îşi relua cur-
sul în meandre capricioase, croindu-şi un drum printre bucăţi de granit. Aceasta era prăpastia
lui Anio. Deasupra văgăunii,
sub heleşteul format de căderea lui Anio, stâncile scobite formau o peşteră naturală despre 
care umblau zvonuri ciudate.
Pentru cei mai mulţi, era una din porţile Infernului. Şi cea mai
bună dovadă, dovadă de necontestat, era fumul cu un miros
ciudat, care se împrăştia din când în când din această
peşteră. Pe scurt, locul era foarte suspect şi nici un om cu
judecată nu se aventura aici, după căderea nopţii.
Sperăm totuşi că cititorii noştri nu vor ezita să
intre aici cu noi, chiar dacă este aproape miezul nopţii în
momentul când ne apropiem de intrare. în fund arde o torţă
de răşină care luminează interiorul peşterii. într-un colţ, se
află un morman de frunze uscate servind drept pat unei
bătrâne care, la ora aceasta, se ocupă de o singură treabă.
Această bătrână este Maga sau mai exact, pentru a-i da
numele adevărat, Rosa Vanozza. Ea tocmai împingea un
bloc de granit într-un fel de scobitură săpată în fundul
peşterii.
- Bine, murmură ea, funcţionează... fuga mea, la
nevoie, este asigurată...
Peste stâncă, ea aruncă frunze, bucăţi de
pământ. Satisfăcută de munca sa, ea ieşi, străbătu îngusta
cărare care separa prăpastia de intrarea în peşteră şi, ajun-
să pe un mic platou care domina împrejurimile, aruncă în
noapte o privire pătrunzătoare şi-şi ciuli urechile.
- Va veni, spuse ea încet, vine... în câteva
minute, cel care a fost iubitul meu va fi un cadavru pe care
torentele lui Anio îl vor transporta către adâncimile de
nepătruns ale prăpastiei... El vine plin de încredere şi nu ştie
că eu sunt cea care îl aşteaptă! Vine să caute iubire, aşa cum
mi-a spus la Roma, şi va găsi răzbunare... Oh! de data asta,
inima mea nu se va mai înmuia... Totul s-a sfârşit, acum...
Rosita, singura care mă lega de viaţă, a plecat... La ora asta
ea este în siguranţă, trebuie să fi ajuns la Florenţa... Este sfârşitul... astăzi Rodrigo... apoi 
Cezar... apoi eu... va
începe distrugerea familiei blestemate.
Deodată, ea se aplecă. Urechea sa auzise un



zgomot de paşi îndepărtat şi uşor.
- iată-l. în câteva minute, va şti cine sunt! Şi
apoi, un brânci!... Şi apoi, nimic din acela care a fost iubitul
Rosei!...
Fără să se grăbească, calmă, ea se întoarse în
peşteră şi se aşeză nu departe de torţă, cu bărbia pe ge-
nunchi, în poziţia sa obişnuită. Maga nu se înşelase. Venea
cineva. Şi acest cineva, era bătrânul Borgia. Curând, apăru,
înconjură cu grijă stâncile, aruncă o privire pe fundul pră-
pastiei şi se prezentă la intrarea în peşteră. Intră fără ca
Maga să-şi ridice capul şi se aşeză pe una din cele două mari
pietre care serveau drept scaune primitive în această
locuinţă rudimentară. Maga aştepta, nemişcată, îngheţată.
- Ei bine, Maga, spuse deodată Papa, ai părăsit
Roma?
- Am venit să vă aştept aici...
- Cum de ştiai că voi veni aici? spuse Borgia care
tresări. Chiar să ai darul presimţirii?
Maga ridică din umeri.
- Nu veniţi la Tivoli în fiecare an? Nu este aproape
vremea când petreceaţi aici câteva săptămâni?
- Este adevărat. Vrăjitoria ta nu este, în fond,
decât observaţie, spuse în batjocură Papa. Totuşi, tu ştii
lucruri pe care alţii nu le ştiu...
- Am studiat însuşirile plantelor, asta este tot.
- Unde? în Egipt?
- Nu, în Spania...
- în Spania! exclamă Borgia. Tu ai locuit în
Spania?
- Da... Dar, continuă bătrâna cu un fel de indife-
renţă care calmă neliniştea subită a Papei, mai ales în Italia, la Tivoli chiar, am studiat... 
Cunosc ierburile binefăcătoare,
ştiu să extrag sucuri care vindecă şi care omoară, care dau
moarte sau dau iubire...
-Iubire!...
- Iubire... moarte: amândouă au aceeaşi valoare
şi sunt la fel de îngrozitoare.
- Cu câtă amărăciune vorbeşti!
- Pentru că am suferit foarte mult.
- Şi acum?
- în curând nu voi mai suferi...
- Ciudată femeie!... Dar, spune-mi, de ce ai stu-
diat atât? Ce gând te-a condus către afurisita ştiinţă a
magiei? 
- Un gând care m-a ajutat să trăiesc până aici:
răzbunarea!
Papa tresări încă o dată. începuse să vadă în
Maga o fiinţă formidabilă şi i se părea că misterul cu care se
înconjura, ascundea secretul propriului său destin! Dar, ime-
diat îşi reveni scuturând din cap şi continuă:
- Maga, îţi aminteşti de promisiunea pe care
mi-ai făcut-o la Roma? Trebuia să-mi pregăteşti o băutură
magică, capabilă să mă facă să o iubesc şi să fiu iubit de
femeia căreia îi voi da să bea... Mi-ai cerut o lună, dar poate
că deja ai reuşit?
- Băutura este gata! răspunse mecanic bătrâna,
ca să spună ceva, ca să câştige timp de gândire.
Ceea ce gândea era îngrozitor. Decisese şi pu-
sese la cale moartea lui Rodrigo Borgia, iubitul său, tatăl
copiilor săi, cel care făcuse mii de morţi... în momentul când
se va retrage către intrare, ea se va năpusti asupra lui şi, îl



va împinge în prăpastia care, niciodată nu înapoia
cadavrele... Da... Se va ridica în faţa lui, strălucitoare ca un
geniu al răzbunării înspăimântătoare, ca un arhanghel al
morţii; îi va arunca în faţă numele său, numele de Rosa Vanozzo, la auzul căruia, Rodrigo, 
înnebunit de spaimă îşi va
pleca fruntea, iată ce gândea Rosa. Şi pentru a câştiga timp,
pentru a-şi găsi cuvintele potrivite, ea adăugă:
- Băutura este gata... Deci vă veţi întoarce la
Roma?
- La Roma? De ce? întrebă Papa în culmea
bucuriei.
- N-aţi spus că băutura este destinată unei tinere
fete pe care aţi văzut-o, căreia pictorul i-a făcut portretul...
fata de la cuptorul de pâine, spuneaţi...
- Da... Ei bine, spuse liniştit Papa, nu este nevoie
să mă duc să o caut la Roma. Ea este aici...
Să ne imaginăm stupoarea, năucirea, groaza şi
spaima realizată prin aceeaşi zdruncinătură frenetică a unei
fiinţe care vede căzând la picioarele sale un trăsnet. Această
zdruncinătură, această senzaţie, era resimţită de Maga. Dar
atât de puternice erau stăpânirea de sine şi obişnuinţa me-
ditaţiei şi tăcerii, încât nu scoase nici un strigăt, nu pronunţă
nici un cuvânt. Toată gândirea sa, toată voinţa sa, toată forţa
de calcul, erau îndreptate către un scop unic: să afle dacă
putea să o smulgă pe Rosita din mâinile monstrului şi cum să
facă asta... Numai că, se ridică dintr-o dată, dreaptă...
Tremura convulsiv, datorită efortului intens pe care trebuia
să-l facă ca să nu se trădeze; dinţii îi clănţăneau şi ochii hol-
baţi peste măsură de groază, aruncau în penumbră străluciri
de animal sălbatic căruia i s-au smuls puii. Borgia se ridicase
şi el, cu mâna pe apărătoarea spadei sale.
- Stai! strigă el, ce te-a apucat, bătrână nebună?
Maga avu forţa şi curajul să pronunţe câteva
cuvinte pentru a-l linişti pe Papă:
- Nu-mi daţi atenţie, nici o atenţie... o criză ner-
voasă... care câteodată, mă surprinde... o să-mi treacă... nu
vă temeţi...
Explicaţia era atât de logică la această bătrână pe jumătate nebună, probabil smintită 
datorită otrăvurilor pe
care le mânuise, încât Borgia îşi băgă spada la loc în teacă
şi se reaşeză, plin de siguranţă, decis, de altfel, să ia
preţioasa băutură după care venise. Aşteptă cu răbdare
sfârşitul crizei.
Rosa se gândea:
- Dacă îl ucid pe Rodrigo, Rosita probabil este
pierdută... Ea este în mâinile lui Cezar şi ale Lucreţiei... Cu
siguranţă. Lucreţia are un suflet demonic. De ce ar cruţa-o?
Ştie că Rodrigo este aici... Va ghici totul dacă nu-l vede
revenind... Da, dacă îl omor pe Rodrigo, Rosita va fi ucisă...
Gândurile i se succedau în minte ca fulgerele
care brăzdează un cer învineţit de furtună. Avea în faţă o
alternativă care îi strângea creierul ca un cleşte. Sau să-l lase
pe Borgia să scape. Şi atunci, nu numai că pierdea, poate,
pentru totdeauna ocazia răzbunării pândite timp de atâţia ani,
dar o lăsa şi pe Rosita în mâinile lui. Sau să-l omoare pe
Borgia. Şi atunci, în convingerea sa că Lucreţia şi Cezar se
găseau în vila Papei, o omora mai mult ca sigur pe fată...
Deodată un surâs îi lumină faţa torturată. Ea se reaşeză, îşi
şterse sudoarea de pe frunte şi, cu o voce extraordinar de
calmă, spuse:
- Cum aşa, tânăra fată este la Tivoli?... Bine,



bine... foarte bine, asta rezolvă totul.
- Este adevărat, Maga. Cu atât mai mult că dacă
o lăsam la Roma, nu o mai regăseam la întoarcere...
-Ah! Ah! Vedeţi!
- Puţin a mai trebuit să-mi scape... Dar nu mai
contează... Această băutură magică, Maga, pe care mi-ai
promis-o... spui că este gata?
- Este gata stăpâne...
- Ei bine, dă-mi-o! spuse cu lăcomie Borgia.
Maga scotoci într-un fel de buzunar agăţat cen-turii sale. Mâinile îi tremurau. Ea privi cu 
atenţie ciudată micul flacon pe care îl apucă.
- Iată-l!
Borgia apucă flaconul cu o scurtă exclamaţie de
bucurie.
- Cum se administrează?
- în apă sau vin.
- Toată?
- Nu. Trei picături. Patru omoară.
- Trei. Bine.
- Am spus trei.
- Şi efectele?
- Veţi vedea!...
Aceste întrebări şi răspunsuri se încrucişară
rapid. Apoi, se aşternu liniştea. Borgia se înfăşură în mantia
sa. El lăsă să cadă pe pământ o pungă plină, pe care Maga
nici măcar nu o văzu. Apoi, fără un cuvânt, el ieşi, se înde-
părtă... Maga, ascultă un moment zgomotul paşilor săi
înăbuşit de urletul lui Anio care se rostogolea în fundul pră-
pastiei şi atunci, căzu pe spate gemând, epuizată şi leşină.
Capitolul XXXII
UN GLAS ÎN NOAPTE
Bonifaciu Bonifazi, grădinar şef la vila din Tivoli
era un personaj special. Alexandru al Vl-lea  stima mult'
Lucreţia era prietena lui. Papa, care otrăvise atâţia oameni
se temea continuu să nu fie şi el otrăvit. De aceea, Bonifaciu
primise indicaţiile cele mai riguroase în ceea ce priveşte supravegherea grădinii. De altfel, 
pentru mai multă securi-
tate, Papa îl punea chiar pe Bonifaciu să-i aducă la începutul
fiecărei mese, fructele pe care trebuia să le mănânce la
sfârşit. Papa lua la întâmplare două sau trei din aceste fructe
şi Bonifaciu le mânca în faţa lui. Tot timpul mesei, grădinarul
rămânea acolo, în faţa lui şi, după o oră, când Papa ajungea
la fructe, le mânca liniştit, pentru că Bonifaciu nu fusese
otrăvit. Bătrânul Borgia proceda la fel cu pivnicerul şi bucă-
tarul său.
Bonifaciu Bonifazi, apreciat, stimat, pentru
meritele sale, având la ordinele sale o mică armată de aju-
toare de grădinar însărcinate cu treburile cele mai grele,
locuia într-o mică căsuţă izolată, care se găsea în grădina
personală a Papei: doar el trebuia să intre aici. Noaptea, aju-
toarele o ştergeau repede. Era de înţeles inflexibila rigoare
cu care Bonifaciu executa indicaţiile primite: era vorba
despre spânzurare! Acest bătrânel iubea cu pasiune fructele
şi florile din grădina sa, aşa cum adevăraţii artişti îşi iubesc
operele. Această pasiune trebuia să-l conducă pe Bonifaciu
la nesupunere.
Speranţa de a salva piersicile găurite, speranţa,
şi mai atrăgătoare, de a cunoaşte noua varietate de piersici
descoperită de Petru fură, în inima sa mai puternice decât
teama de moarte. Totuşi, introducerea lui Ragastens în gră-
dina Papei, chiar în seara întâlnirii lor, nu se făcu fără o teri-



bilă spaimă. Şi Ragastens se trezi instalat în căsuţa grădi-
narului.
Afară, Machiavelli şi Raphael aşteptau eveni-
mentele, la o sută de paşi de portiţă, ascunşi în umbra deasă
a câtorva chiparoşi bătrâni, decişi să petreacă noaptea sub
cerul liber, şi chiar ziua şi noaptea următoare, dacă trebuia.
Spadacapa trebuia să facă naveta între hanul "Coşul cu flori"
şi chiparoşi, pentru a aduce proviziile de care era nevoie.
Caii, cu şaua pe ei, erau legaţi de trunchiuri de copaci, gata de a fi încălecaţi. Toate fiind 
astfel pregătite şi stabilite,
Ragastens se prezentase noaptea la portiţă şi intrase în
grădină. Când ajunse în căsuţa unde îl condusese grădinarul
şi când, la lumina unei lumânări văzu figura palidă şi răvăşită
a grădinarului, atunci înţelese ce sacrificiu făcuse acesta. Se
grăbi să-l consoleze pe bietul iubitor de flori:
- Uite maestre, strigă el, sunt atât de fericit să fiu
în mijlocul acestor celebre grădini, încât m-am decis să vă
destăinui toate secretele mele.
- Chiar şi pe cea referitoare la noua varietate de
piersici, pe care nimeni nu o cunoaşte?
- Chiar şi pe aceea!
- Ah! tinere, strigă Bonifaciu entuziasmat, vă
datorez mai mult decât viaţa.
în acest timp Ragastens pândea grădina.
- Şi metoda de a salva piersicile atacate de
viermi? continuă grădinarul.
- Ah! Asta este mai complicat. Vă voi da mâine o
listă de plante pe care va trebui să le procuraţi şi care îmi vor
fi necesare pentru a fabrica leacul protector. Nu există insec-
tă, nici vierme care să-i reziste.
- Pe mâine, deci...
- Dar, spune-mi, nu spuneaţi că Sfinţia Sa vine
câteodată să se plimbe prin grădină?
- Da, noaptea; aproape în fiecare seară, Sfântului
Părinte îi place să se plimbe singur printre brazde. Dar, în
seara asta nu este nici un pericol, a trecut ora... Papa se
odihneşte în acest moment.
- Bun! Şi eu care speram să-l zăresc pe augustul
părinte!
- Asta se va întâmpla mâine seară, tinere. De la
această fereastră, din spatele jaluzelelor, veţi putea să-l
vedeţi... atât cât se poate vedea în noapte.
- Deoarece în seara asta nu va mai avea loc plim-barea Sfântului Părinte, ce-ar fi să 
profităm şi să mergem să
vizităm arborii bolnavi? Astfel, voi putea mâine noapte, să
încep treaba mai repede, cunoscând deja terenul.
-Aveţi dreptate... Veniţi...
Cu lumina stinsă, amândoi se strecurară în grădi-
nă. Era într-adevăr o grădină demnă de laudele pe care
Ragastens i le acordase puţin la întâmplare. Şi dacă ca-
valerul n-ar fi fost preocupat de probleme mai interesante, în
mod sigur ar fi admirat splendoarea rondurilor, ordinea
impecabilă a plantelor, curăţenia desăvârşită a copacilor.
Piersicii bolnavi fură inspectaţi de către Ragastens care
declară că este în stare să-i vindece. Se întoarseră în sfârşit,
amândoi fiind mulţumiţi: Ragastens pentru că studiase la faţa
locului câmpul de luptă, Bonifaciu pentru că obţinuse atât de
uşor reţetele minunate.
Noaptea fu liniştită. Toată ziua următoare,
Ragastens rămase închis în locuinţa grădinarului, unde se
ocupă cu măcinatul şi pisatul plantelor pe care Bonifaciu i le



aducea, fiind foarte atent la tot ceea ce făcea tânărul Petrus.
Ragastens cunoştea acum cu desăvârşire locuinţa acestuia.
Pusese deoparte două gheme de sfoară şi două căluşe pe
care le făcuse din cârpe.
- Unul pentru maestrul Bonifaciu, unul pentru ilus-
trul Sfânt Părinte, murmură el.
Un singur lucru îi lipsea; în ciuda investigaţiilor
sale, nu descoperise unde ascundea grădinarul cheia portiţei
ascunse. Ziua se scurgea încet. Chinuit de nerăbdare,
Ragastens era obligat să continue să discute despre flori şi
fructe şi să răspundă la miile de întrebări pe care i le punea
Bonifaciu despre arta grădinăritului în Germania. în sfârşit,
veni seara. Grădinarul închise cu grijă jaluzelele din căsuţă şi
aprinse o lumânare.
- Poate că Sfinţia Sa îşi va face în seara asta
plimbarea.
- La ce oră coboară de obicei Sfântul Părinte?
- în jurul orei nouă. Se plimbă aproape o jumătate
de oră. La ora zece, toţi dorm în vilă... cu excepţia nenoro-
citelor de insecte de noapte care fac ravagii printre piersicile
mele, adăugă oftând grădinarul.
Ragastens nu răspunse. Sună ora nouă. îşi
ocupă locul în spatele jaluzelelor. Treceau minutele... apoi
sferturile de oră.
- iată ora zece! spuse deodată Bonifaciu...
Sfântul Părinte nu va coborî în seara asta în grădină... Va
coborî mâine, fără îndoială. Căci, foarte rar trec două zile fără
să vină să respire aerul curat şi să mediteze în singurătate.
Ragastens îşi ascunse un gest de nerăbdare.
Bătrânul grădinar, deja revenea la tema sa favorită,
povestind despre problemele pe care le avusese cu nişte
pruni... în acest timp, noaptea avansa.
- Haide, spuse el în sfârşit, este timpul să
mergem să ne odihnim, tinere domn.
Poate era ora unsprezece în acel moment.
Deodată, răsună trist dangătul lugubru al unui clopot.
Bonifaciu îşi scoase cu gravitate boneta.
- Ce este asta? întrebă Ragastens tresărind.
- Asta? Este clopotul de la capelă care sună fune-
bru. Există un mort în vilă... şi e cineva important... Altfel nu
ar suna în plină noapte.
Ceva, ca un groaznic presentiment, traversă
mintea lui Ragastens. Bătrânul grădinar se apropiase de fe-
reastră. Clopotul, din când în când, continua să arunce în
noapte apelul său sinistru.
- Este pentru o femeie! adăugă bătrânul.
- O femeie! strigă Ragastens înspăimântat.
- Da, dacă era un bărbat, clopotul ar fi bătut cu o
lovitură dublă... Ascultaţi... Ah! exclamă el deodată.
- Ce aveţi?
- Papa!
Ragastens se repezi la fereastră. Bonifaciu îi
arătă cu degetul o umbră care se plimba agitată.
- Ce se petrece oare? murmură bătrânul grădinar.
Pentru ca Sfântul Părinte să fie treaz la ora asta şi să lase să
se vadă neliniştea din mersul său, chiar trebuie...
Bonifaciu nu mai avu timp să termine fraza sa. I
se aplică cu putere la gură un căluş, care apoi fu înnodat în
spatele capului. Vru să se întoarcă, uimit, dar se împiedică şi
căzu pe spate, palid de spaimă. Atunci, îl văzu pe Ragastens
care, cu multă agilitate îi lega picioarele. Cât ai clipi, grădi-



narul se trezi legat cu sfori, în imposibilitatea de a face un
gest sau de a scoate un strigăt. Ragastens se aplecă asupra
lui:
- Dacă încerci să te mişti, eşti mort!... Unde este
cheia de la portiţa grădinii? Repede!... Un semn cu ochii îmi
ajunge...
Bonifaciu închise eroic ochii ca să arate că nu
răspunde. Ragastens îşi scoase pumnalul şi aşezându-i vâr-
ful pe gâtul bătrânelului, îi strigă;
- Spune repede!
Grădinarul îi aruncă o privire încărcată de repro-
şuri disperate, apoi, învins de teamă, îşi lăsă ochii asupra
propriului piept. Ragastens se grăbi să scotocească.
Degetele sale se loviră de ceva din fier: era cheia... O stre-
cură în centura sa. Apoi, luând al doilea căluş şi celălalt ghem
de sfoară pe care-l aruncase pe masă în momentul când se
repezise la grădinar, el se strecură afară... Noaptea era
întunecoasă, cu toate că milioane de stele străluceau pe cer,
răspândind acea lumină vagă specifică nopţilor meridionale.
Din copac în copac, mai mult târându-se decât mergând, ajunse pe aleea unde se plimba 
Papa.
Un rând dublu de tei arunca pe această alee o
umbră deasă. Ragastens, totuşi, îl recunoscu imediat pe
Borgia: mergea cu pas neregulat, cu mâinile încrucişate la
spate, cu capul aplecat şi rostea cuvinte confuze... Deodată,
Ragastens se repezi asupra lui şi-l trânti la pământ. Năucit de
stupoare, Borgia rămase o secundă fără voce: această
secundă îi fu suficientă lui Ragastens. Când Papa vru să ţipe,
era prea târziu: avea căluşul pus.
în câteva momente, Ragastens îl legă fedeleş,
aşa cum făcuse şi cu grădinarul. Atunci, îl ridică, îl puse pe
umăr şi, îndoit sub greutate, se întoarse în locuinţa grădi-
narului şi-l depuse pe bătrânul Borgia pe un pat. Ochii Papei
scânteiau de ameninţări. Dar Ragastens nu-i văzu.
După ce-şi depuse greutatea, se înapoie în gră-
dină şi fugi la portiţa pe care o deschise. Raphael şi
Machiavelli erau acolo. Spadacapa păzea caii sub chiparoşi.
- Repede! murmură Ragastens. îl avem...
Toţi trei intrară şi porniră repede către locuinţa
grădinarului. Raphael îşi simţea inima bătând să-i spargă
pieptul. Machiavelli era rece şi hotărât, ca de obicei.
Ragastens simţea acea gravă mândrie pe care trebuie să o
simţi atunci când ai în mână destinele unui stăpân al lumii. Şi
ce stăpân! Cel mai puternic... cel mai desăvârşit, cel care
comanda nu numai oamenilor, dar şi stăpânilor oamenilor,
conştiinţei oamenilor. Şi în timp ce se strecurau astfel în gră-
dină, fiecare dintre ei evocând în acest moment o lume de
gânduri care se învârteau în capul lor, glasul clopotului
capelei continua să lase să cadă, din minut în minut, vibraţii
lugubre în imensa linişte a nopţii.
Capitolul XXXIII
BĂUTURA MAGICĂ DE DRAGOSTE
După nocturna sa întâlnire cu Maga, în peştera
de la prăpastia râului Anio, Rodrigo Borgia se întorsese în
apartamentele sale din vilă. Nimeni nu-l remarcase. La Tivoli
ca şi la Vatican, ca în toate palatele sau vilele în care
obişnuia să locuiască, existau ieşiri secrete pe care numai el
le cunoştea. Ajuns în camera sa, el examina minusculul fla-
con pe care i-l dăduse vrăjitoarea. îl învârti între degetele
sale cu o bucurie ascunsă.
- Mâine! murmură el oftând. Mâine, va fi a mea...



Niciodată nu m-a chinuit mai mult dorinţa... dacă această
fată îmi va rezista, nu ştiu ce nebunie...
îşi strânse pumnii. Gura îi deveni aspră şi privirea
avu străluciri sumbre. Dar se calmă.
- Cu asta, este în mâna mea!
Ştiinţa afrodisiacelor s-a stins: ea încă mai trăia
pe vremea lui Borgia. De mai multe ori el recursese la ea. îi
cunoştea efectele. Era deci foarte convins că, datorită aces-
tui mic flacon de la Maga, fecioara la care poftea se va trans-
forma într-o fată iubitoare. Tot restul nopţii, bătrânul Borgia, în
tăcere, visă la aceste lucruri şi încercă să-şi imagineze rafi-
namente unde pasiunea se mărginea cu limitele cruzimii.
Ziua care urmă se scurse atât de încet încât îl exaspera.
Porunci să fie lăsat singur. Către seară, o chemă pe Pierina,
matroana supraveghetoare a bietei fete, la care poftea cu
atâta pasiune.
- Doamnă Pierina, unde este fata? întrebă el.
- în grădină.
- Se apropie momentul când trebuie să revină în
apartamentul său?
- în câteva minute...
Tăcere.
- Spune-mi, doamnă Pierina, obişnuieşte să bea
seara, înainte de culcare?
- Ea bea mult: febra, fără îndoială.
- Ce bea?
- Apă. Apă dintr-o carafă aşezată pe o masă,
lângă pat.
Vorbind astfel, matroana îl privea fix pe Papă.
Acesta tăcea. Nu pentru că ezita: dorinţa sa, pur şi simplu, îl
purta departe de realitatea prezentă. Visă astfel câteva
minute, cu ochii pe jumătate închişi. Deodată, făcu un efort
pentru a reveni la realitate. Constată că Pierina dispăruse.
Lovi din picior cu nerăbdare şi apucă deja ciocănelul pentru
a suna clopotul. în acel moment intră Pierina. Ea ţinea în
mână o carafă. Bătrânul Borgia zâmbi. Era în acest zâmbet,
un fel de orgoliu de a avea servitori atât de bine dresaţi, încât
să-i înţeleagă gândurile, fără să fie nevoie să le rostească în
întregime.
- M-am gândit, spuse Pierina, că ar trebui să vă
arăt carafa. Am fost să o aduc. Este pe jumătate plină cu apă
proaspătă şi limpede. Ea puse carafa pe masă, fără ca
Borgia să aibă vreun gest de aprobare sau de împotrivire.
Spuse doar atât:
- Pierina, du-te şi spune-i preotului Angelo că nu
am nevoie de el în seara asta. îmi este somn şi lectura m-ar
obosi. Apoi revino.
Matroana dispăru. Borgia se apropie cu vioiciune
de carafă. Cu o mână care nu tremura, lăsă să cadă în apă
trei picături din licoarea conţinută de flacon. Apa nu-şi schim-
bă culoarea. O mirosi: nici un parfum special. Atunci, se aşeză înapoi pe fotoliu. Când 
matroana reapăru, prima sa
privire fu asupra carafei. Ea aşteptă în tăcere, să i se spună
ce trebuie să facă acum.
- Puteţi să vă retrageţi, doamnă Pierina, îi spuse
liniştit Papa. Nu am nevoie de dumneata... Apropo, duceţi
înapoi această carafă de unde aţi luat-o. Ce dracu vreţi să fac
eu cu ea?...
Matroana apucă carafa, pe care o acoperi osten-
tativ cu o bucată din eşarfa sa, ca pentru a-şi arăta intenţia
să o ascundă şi apoi se retrase.



Afundat în fotoliul său, Papa începu să mediteze
asupra a ceea ce urma să se întâmple. Nerăbdător, se ridică
şi făcu câţiva paşi aşteptând momentul pe care-l alesese. în
jurul orei nouă şi jumătate, el ieşi din camera sa şi se îndrep-
tă către cea a Rositei, mergând cu pas îndrăzneţ. Pe un
culoar întunecat, deodată, Pierina apăru în faţa lui.
- A băut, murmură ea. Apoi a adormit repede. Am
încuiat uşa; iată cheia...
Borgia luă cheia. Matroana dispăru ca o fantomă
după ce-şi îndeplineşte vrăjitoria. Papa ajunse la uşă. O
deschise încet, păli puţin şi mâinile îi tremurară uşor, gâtul i
se uscă şi respira greu. Intră. O lumină slabă lumina camera.
Patul era la stânga, acoperit cu cearşafuri din mătase bro-
dată. Lângă capul patului, pe o elegantă măsuţă, se găsea
un platou de cristal; pe platou, se găsea fatala carafă şi un
pahar aproape gol. La picioarele patului se afla o altă
măsuţă, pe care ardea o lumânare de ceară, împrăştiind o lumină blândă. Datorită acestui 
aranjament, fata adormită se
găsea în umbră.
Borgia o zări cu greutate. Mai degrabă ghicea
decât vedea, părul bogat care-i încadra faţa, conturul corpu-
lui sub cuvertură şi un braţ care se odihnea gol, peste cuver-
tură, un braţ strălucitor de alb în obscuritate. Tremura... Apoi,
închise uşa şi avansa în vârful picioarelor. Se aplecă... Cum să o trezească, dacă nu printr-
un sărut de foc care să o facă
să se ridice palpitând de voluptatea pe care i-a transmis-o
băutura? Atunci, el căută gura tinerei fete şi-şi puse mâna,
fierbinte, pe braţul de un alb imaculat. Dar, se ridică, uimit,
trăgându-şi violent mâna... buzele sale neavând timp să le
atingă pe cele ale fecioarei... se ridică înspăimântat,
sudoarea îi curgea pe frunte, o teroare inexprimabilă i se
întipărise în ochi. Braţul pe care-l atinsese era rece, acea
răceală glacială pe care o au cadavrele. Din gura pe care o
căutase, nu ieşea nici o suflare.
Se retrase şi o privi. Imobilitatea tinerei fete era
absolută. Conturul corpului bănuit sub cuvertură avea o rigi-
ditate asupra căreia era imposibil să te înşeli... Năucit de
uimire şi spaimă, se retrase până ajunse la picioarele patului
şi apucă lumânarea. Dar nu îndrăzni imediat să-i lumineze
faţa. Aşteptă un minut, încercând să-şi stăpânească nervo-
zitatea care-l făcea să-i clănţăne dinţii... în sfârşit, sigur pe el,
înainta. Lumina căzu pe faţa Rositei... Borgia îşi înăbuşi o
exclamaţie de groază care i se urcase până în gât: tânăra
fată era moartă! Ochii săi întredeschişi erau deja sticloşi; o
paloare de ceară îi albise carnea şi buzele sale uşor ridicate
de rictusul morţii, lăsau să i se vadă dinţii sidefii.
Deodată, brusc, ca şi cum s-ar fi temut să nu fie
surprins într-un asasinat, Borgia stinse lumânarea. Dar, ime-
diat umbrele îl înspăimântară. Lumânarea îi scăpă din
mână... Se retrase până la uşă, respirând cu greutate şi,
abia după ce o traversă îşi recăpătă stăpânirea de sine. O
bucată de vreme, care i se păru că a durat o oră, dar care în
realitate dură câteva minute, el rămase acolo, lângă această
uşă, zdrobit mai ales de uimire. în sfârşit, îşi reveni. Cu grijă,
încuie uşa şi puse cheia în buzunarul său. Apoi plecă,
crezând că merge foarte repede şi încercând să gândească
logic:
- Ea este moartă... Cum? Ea este moartă! Totuşi este adevărat... Băutura magică! Atunci, eu 
am ucis-o... Oi fi
avut mâna grea... Bătrâna mi-a spus trei picături... Moartă!...
Este posibil? Cine ştie dacă nu există un antidot? Cine ştie



dacă nu mai este încă timp... Moartă! Dacă există un antidot,
Maga este singura care-l cunoaşte...
Un minut mai târziu, el alerga către prăpastia
Anio. Aerul de afară îl calmă puţin. Când ajunse la peşteră,
îşi recăpătase deja acea răceală calculată care-i dădea
marea forţă. Poate că Maga îl aştepta, căci ea era la intrarea
în grota sa, privind fix în noapte.
- Maga, spuse bătrânul Borgia, s-a întâmplat un
lucru grav. Poate că am turnat mai mult decât mi-ai indicat...
poate, chiar tu, te-ai înşelat când ai dozat băutura... Orice ar
fi, tânăra fată este bolnavă, foarte bolnavă... Tu trebuie să ai
un antidot?...
- Ah! Este bolnavă? Suferă mult?...
- Nu ştiu, Maga: ea moare... Ai antidotul?
- Moare? sau a murit?
- Maga! Antidotul băuturii tale infernale! îl ai?
-Adeseori aceste băuturi magice joacă feste celui
care le foloseşte... Se apleacă asupra femeii iubite, prinde cu
braţele sale această carne adorată şi observă cu spaimă că
îmbrăţişează un cadavru.
- Maga! urlă bătrânul Borgia scuturând braţul
vrăjitoarei care, în faţa catastrofei, păstra un calm neobişnuit,
Maga! Tu nu auzi? Eu îţi spun că moare! îţi spun că am
lăsat-o ca moartă! Ai antidotul?... Antidotul băuturii tale?
- Atunci, nu spune că este pe moarte, spune că
este moartă!
- Şi antidotul?
- l-aţi văzut ochii? Cum sunt? Răspunde stăpâne!
- Sticloşi... fără vedere.
- Şi gura sa? Aţi observat gura?
- Ridicată în sus... buzele palide, strâmbe...
- încă o întrebare... mâinile? Aţi fost atent la
unghii?
- Unghiile sunt învineţite... Antidotul, Maga! Sunt
sigur că mai este timp să o salvăm. Bătrâna scutură din cap
şi spuse hotărât:
- Da.
-Ah! Şi antidotul? îl ai? Este imposibil să nu-l ai...
îl ai nu-i aşa?
-Da.
Bătrânul Borgia scoase un oftat adânc de
uşurare.
- Repede! Dă-mi-l!
- Nu! răspunse Maga.
Papa rămase un moment fără voce. Şocul pe
care-l primi, fu poate mai neprevăzut, mai teribil decât cel de
mai înainte. El nu înţelegea. Tânăra fată otrăvită murea: bine!
dar bătrâna avea antidotul care încă mai putea să reînvie
cadavrul. Şi ea spunea: "Nu!" Ce însemna asta?
- Haide, Maga, spuse el crezând că a găsit expli-
caţia, revino-ţi! Eşti într-un moment de nebunie... dar trebuie
să salvăm acest copil!
Ea scutură din cap şi spuse:
- Niciodată nu am fost mai puţin nebună, Borgia!
Papa tremura. Era prima dată când Maga îi
spunea pe nume. Avea sentimentul că o nenorocire urma să
se abată asupra sa.
- Şi nu vrei să-mi dai antidotul? De ce?...
- Pentru că vreau să suferi, Rodrigo!
De data aceasta Borgia se înspăimântă. Vocea
lui Maga se transformase... Această voce, i se părea că o



cunoaşte... Unde? Când o auzise? Se retrase doi sau trei
paşi, ca şi când ar fi văzut o fantomă.
- Nu vrei să o salvezi pe această nefericită? se
bâlbâi el, gâfâind sub strânsoarea unei terori necunoscute.
- Nu, Rodrigo, răspunse Maga care, la rândul
său, se retrăsese către fundul peşterii, în aşa fel încât, Borgia
aproape nu o mai vedea. Nu! nu vreau să salvez copila...
pentru că te cunosc!
- Tu mă cunoşti? repetă el năucit.
- Şi o cunosc şi pe ea! Ascultă Rodrigo! Acum
şaisprezece ani, această tânără fată a fost aruncată pe
treptele bisericii îngerilor... Mama ei, laşă şi criminală... Şi
putea să nu fie criminală, dacă era a ta! Mama ei o aban-
donase... înţelegi?
- Biserica îngerilor! se bâlbâi Papa... Oh! îmi
amintesc! îmi amintesc! Mama... era...
- Mama, era contesa Alma, amanta... şi copilul
abandonat, copilul pe care eu l-am cules... copilul pe care
răsuflarea spurcată a dorinţei tale a fost cât pe ce să-l
pângărească, copilul pe care l-ai asasinat, Borgia, este fata
ta!
Papa se împiedică... picioarele i se înmuiară...
Vocea sinistră a lui Maga îi pătrunsese în minte ca un burghiu
încins.
- Fata mea! murmură el.
- Şi acum, vrei să ştii, Rodrigo de ce, putând să o
salvez, nu o salvez?... Vrei să ştii?
Dar Borgia nu mai asculta, nu mai auzea...
Ameţit de spaimă şi groază, el se strecurase afară din
peşteră şi plecase, la întâmplare, cocoşat, şovăitor, repetând
cu obstinaţie ajunse până la nebunie, cuvintele:
- Fata mea!... Fata mea!
- Este începutul pedepsei! murmură Rosa
Vanozzo.
Capitolul XXXIV
TATĂL
Rodrigo Borgia umblă timp de aproape o oră pe
munte, sfâşiindu-şi mâinile în tufişuri, călcând peste blocuri
de piatră. Această cursă în noapte făcu să-i dispară agitaţia
nervoasă. Impresia de groază se risipi, încet, încet.
Raţionamentul şi calculul nu întârziară să înlocuiască în
mintea sa excitaţiile pe care le suferise. Nu era omul care să
se vaite prea mult şi, destul de repede, se potoli şi strigătul
pe care i-l smulsese natura. Din toată această emoţie care
aproape îl dărâmase, nu rămânea mai mult decât o mirare,
un fel de stupoare bolnăvicioasă.
- Să nu ne mai gândim la asta! murmură el
îndreptându-se către vilă.
Totuşi, în ciuda lui, încă se gândea: lovitura fu-
sese prea puternică. Ideea că în acel moment, doi dintre
oamenii săi încercau să-l aducă pe contele Alma, îi veni deo-
dată în minte. Apoi, imediat îşi aminti că Cezar pregătea o
armată contra Monteforte-lui, apărat de Beatrix... sora
moartei! cealaltă fiică a contesei Alma!
- Fatalitate! Fatalitate! Două familii importante!
Trebuie ca una din două să o ucidă pe cealaltă!
Când reveni la vilă, fără să se mai chinuie să se
ascundă de data asta, din toate aceste evenimente îi rămă-
sese doar o surdă agitaţie pe care se forţa să o calmeze fără
să reuşească în întregime. Se îndreptă către camera unde
tânăra fată îşi dormea somnul cel de veci. Vroia să vadă cum era fata sa; să o privească 



acum cu ochi de tată, nu cu ochi
de amant. Dar, deodată, se întoarse din drum, cuprins de o
spaimă superstiţioasă, care era rară la el. Ideea de a se afla
în faţa cadavrului îl făcea să tremure... Trebuia neapărat să
vadă pe cineva, să vorbească cu cineva viu... Cum reflecta
la aceste lucruri, trecu prin faţa camerei lui Angelo şi bătu
puternic. Preotul deschise imediat şi scoase un strigăt de
mirare.
- Dumnezeule, Sfinte Părinte... Sfinţia Voastră,
sunteţi bolnav?
- Nu, nu, Angelo...
- Sculat la o asemenea oră... aproape de miezul
nopţii... Ce imprudenţă!
- Am vrut să te văd, bolborosi Papa.
Preotul, stupefiat, foarte neliniştit, asculta.
- Ah! da, iată ce vroiam... Te vei duce să baţi
clopotul...
- Clopotul!... în plină noapte!
- Aşa vreau...
- Cine a murit, Sfinte Părinte! strigă preotul.
- O tânără fată... Acel copil... Ştii?... pe care l-a
adus Pierina de la Roma?... Du-te, Angelo, să sune clopotul
pentru acest biet suflet... Asta îmi va face bine, mie!
- Mă supun, Sfinte Părinte! Ah! ce nenorocire!
Atât de tânără, atât de frumoasă... După aceea trebuie să
revin la Sfinţia Voastră?
- Nu, Angelo... mă duc să mă odihnesc... am
nevoie de asta, du-te...
Angelo se îndreptă alergând către capelă. Borgia
rămase pe loc, cu capul aplecat, într-o meditaţie adâncă.
Primul sunet îl făcu să tresară. Atunci, el nu mai îndrăzni să
se întoarcă în camera sa... Se strecură în grădină şi ajunse
acolo fără să fie văzut de servitorii încă treji sau de cei pe
care clopotul îi trezise. Acolo, respiră adânc şi simţi că-şi revine, că ideile sinistre dispar. 
Brusc, în întuneric, simţi că
este apucat, prins. Un căluş mare îi astupă gura; în acelaşi
timp, el se împiedică şi căzu pe spate. într-o secundă îşi simţi
mâinile şi picioarele legate. Omul care-l trântise la pământ, îl
legase şi-i pusese căluşul, se aplecă asupra lui, murmurând
cu voce batjocoritoare:
- Staţi liniştit, vă rog, sau voi fi obligat să vă strâng
de gât, spre marele meu regret, să vă strâng de gât un pic
prea tare. Este o operaţie care-mi este familiară... Fiul dum-
neavoastră, monseniorul Cezar, ştie câte ceva despre asta,
Sfinte Părinte...
Ragastens îl depuse pe Rodrigo pe un pat în
casa grădinarului, apoi alergă la portiţa grădinii pe unde îi
introduse pe cei doi prieteni. Adunaţi în prezenţa Papei, se
aşezară pe nişte scaune de lemn. Raphael era foarte
emoţionat şi agitat, Ragastens foarte rece, cât despre
Machiavelli, el parcă asista curios la această scenă ciudată.
Ragastens luă cuvântul primul:
- Atenţie, Sfinte Părinte, spuse el. Vă voi scoate
căluşul şi vă jur că nu vi se va face nici un rău. Suntem aici
trei bărbaţi decişi să obţinem dreptatea, dar noi nu suntem
asasini.
Modul în care Ragastens pronunţă cuvântul noi,
îl făcu pe Papă să tresară, ca la o acuzaţie sângeroasă.
- Totuşi, continuă cavalerul, chiar dacă suntem
decişi să respectăm viaţa unui bătrân şi oricât de mare ne-ar
fi respectul pentru Suveranul Pontif, vă previn foarte serios



că la primul strigăt pe care-l veţi scoate, vă voi aplica trei lovi-
turi cu această lamă în gât.
Papa aruncă o privire asupra lui Ragastens şi
văzu că era hotărât să-şi ţină cuvântul. Făcu un semn că se
supune. Ragastens îi scoase căluşul şi-l aşeză pe pat astfel
încât să stea comod. Bătrânul Borgia se linişti, încet, încet şi
trebuie spus că prezenţa lui Raphael Sanzio îi dădea un oarecare curaj. încercă să-şi ia o 
mină nepăsătoare şi diplo-
maţia sa intră în acţiune.
- Şi tu, bietul meu Bonifaciu, spuse el zărindu-l pe
grădinar tot întins şi cu căluşul în gură. Linişteşte-te, dragul
meu, aceşti domni sunt prea creştini ca să abuzeze de
această situaţie. Oricum, sper ca furia lor, dacă eu le-am
provocat-o, să nu se răsfrângă decât asupra mea şi să cruţe
un servitor credincios şi inofensiv.
în realitate, el încerca să afle care era contribuţia
nefericitului grădinar la această aventură. Ragastens îl înţe-
lese şi hotărî să-l salveze pe bietul om:
- Pe legea mea, Sfinte Părinte, spuse el, nu este
sigur că vreau să-l Iert pe acest bătrân câine credincios...
Doamne, ce câine turbat! Puţin a mai lipsit până să dea scu-
larea cu rezistenţa lui disperată... Voia să muşte, striga că
vrea să moară pentru Sfinţia Sa, ce ştiu eu! Dar netrebnicul
va avea de-a face cu mine!
- Bonifaciu, spuse Papa, îţi promit, că dacă scap,
îţi măresc simbria la o sută de ecu de aur pe an şi-ţi dau şi
binecuvântarea mea. Acum, aştept să-mi spuneţi domnilor,
ce vreţi de la mine. Nu voi ţipa. Nu voi încerca să mă apăr.
Dar situaţia asta nu trebuie să se mai prelungească. Dacă
vreţi viaţa mea, omorâţi-mă!
- Sfinte Părinte, zise Ragastens, v-am spus deja
că nici unul din aceşti domni nu vă vrea viaţa.
- Atunci, ce vreţi?
- Dreptate! strigă Raphael. Dreptate, Sfinte Părin-
te!
- Copilul meu, eu nu cer decât să se facă drep-
tate... Caracterul meu şi titlul meu îţi sunt un bun garant.
- Sfinte Părinte, spuse energic Ragastens, în
momentul când Raphael voia să vorbească din nou, să nu
mai vorbim, vă rog, nici de caracterul vostru, nici de titlul
vostru. Aici nu e vorba despre asta... Lasă-mă să vorbesc, dragul meu Raphael, şi permite-
mi să mă îndoiesc de bunele
dumneavoastră intenţii în această împrejurare... Suntem
hotărâţi să facem dreptate într-un caz de crimă.
- Cine este criminalul? întrebă Papa.
- Dumneata, Sfinte Părinte.
- îl insultaţi pe Suveranul Pontif, domnule!
- Permiteţi-mi. în acest moment nu mai sunteţi
Papă. V-am eliberat din funcţie!
Borgia păli şi începu să se teamă din nou de un
sfârşit fatal al acestei aventuri.
- Da, continuă Ragastens, în prezent nu sunteţi
decât un prizonier după luptă...
- Frumoasă luptă! Trei bărbaţi contra unui bătrân
de şaptezeci de ani!
- Vă înşelaţi: trei bărbaţi contra unui suveran
înconjurat de gărzi, soldaţi, servitori, şi care cu o încruntare
din sprânceană, face lumea să tremure.
- în sfârşit... pentru că sunt criminalul, care este
crima mea? Fiţi atenţi domnilor, să nu faceţi o judecată pri-
pită...



- Veţi vedea... Aş putea să vă reproşez moartea
contesei Alma, recent otrăvită prin grija dumneavoastră...
- Nu am nici o legătură cu moartea acestei
nefericite, pentru care am plâns în adâncul inimii mele...
Familia Alma are la Roma duşmani nemiloşi...
- Aş putea, continuă Ragastens, să vă reproşez
arestarea mea şi cinica condamnare al cărui obiect am fost.
- Arestarea dumneavoastră! Dar cine eşti dum-
neata, domnule? întrebă Papa afişând o mirare care îi
smulse un strigăt de admiraţie lui Machiavelli.
într-adevăr, chiar de la începutul întâlnirii, el îl
recunoscuse pe Ragastens.
- Eu sunt cavalerul de Ragastens, cel împotriva
căruia aţi organizat o adevărată cursă... Pentru că n-am vrut să particip la complotul 
dumneavoastră, i-aţi pus pe zbirii
dumneavoastră să mă prindă chiar pe drumul pe care mi-aţi
indicat să plec...
- Ah! fiul meu! Cât am regretat excesul de zel şi
stângăcia călugărului care, singur a hotărât să te prindă!
N-am ştiut nimic; nu ştiţi cât sunt de supravegheat, de înde-
părtat de la gestionarea reală a problemelor! N-am ştiut
nimic, nici măcar de condamnare... N-am aflat despre aces-
te evenimente decât în momentul când s-a pus preţ pe capul
dumitale, fără ordinul meu... Şi atunci, am anulat imediat
această măsură nedreaptă... Poţi să verifici trimiţând la
Roma...
Ragastens rămase stupefiat. Bătrânul Borgia
avea răspuns la orice.
- Dacă spune adevărul, gândi cavalerul, înseam-
nă că m-am înşelat asupra lui. Dacă minte, înseamnă că este
un mare comediant...
într-adevăr, Papa avea o faţă tristă, este ade-
vărat, dar de o uimitoare seninătate. în privirea sa, nu era nici
furie nici reproş, ci o dureroasă blândeţe, resemnarea unui
venerabil om ale cărui intenţii sunt subestimate.
- Să trecem mai departe, continuă Ragastens. îmi
rămâne să vă vorbesc despre motivul special pentru care
suntem' aici... O tânără fată a fost răpită la Roma, într-o
noapte, şi condusă aici cu forţa. Brutala, odioasa şi de neîn-
ţeles răpire, s-a efectuat din ordinul dumneavoastră, Sfinte
Părinte, am o dovadă de netăgăduit...
- Vorbiţi, spuse liniştit Papa, despre tânăra fată
care a fost răpită imediat după ce s-a căsătorit, la biserica
îngerilor, cu prietenul meu Raphael Sanzio, prezent aici.
- Da, Sfinte Părinte! strigă Raphael gâfâind... Pe
ea o reclam, cu dreptul meu de soţ, drept sacru, împotriva
căruia vă este imposibil să ridicaţi vreo obiecţie...
- Vai! Vai! murmură Papa.
O lacrimă curse din ochii săi.
- Negaţi această răpire? întrebă dur Ragastens.
- Nu o neg... O declar...
- Asta întrece orice măsură... Această fată, dom-
nule, aţi silit-o... Cu ce intenţie ticăloasă? Vorbiţi!... Sau, nu
o să mai am nici o urmă de milă pentru părul vostru alb.
- Vorbiţi despre o intenţie ticăloasă! Ah! domnule,
vedeţi să nu regretaţi amarnic ruşinoasele gânduri cu care
pângăriţi un copil pur!
- iată pe cineva tare de tot!... De ce aţi răpit-o?
- Pentru că era dreptul meu!
- Dreptul dumneavoastră! Dispuneţi de viaţă şi de
moarte?



- Dreptul meu, vă spun, nesăbuiţilor! Dreptul meu
patern, şi pentru că mă forţaţi să fac această mărturisire!...
Acest copil este fata mea!...
Capitolul XXXV
MOARTA
Ragastens, Machiavelli şi Sanzio se priviră cu o
uimire de nedescris.
- Fiica sa!...
Le scăpă acest strigăt, în timp ce Papa îi exami-
na de sus, cu o privire plină de şiretenie. Raphael era cel mai
tulburat din cei trei. Mii de gânduri incoerente se învârteau în
capul său. Acest cuvânt simplu al Papei, îl tulburase profund.
Venise înfierbântat de furie şi durere, iar acum simţea cum îi pătrunde în suflet un nou 
sentiment. Omul pe care venise
să-l pedepsească, era tatăl Rositei!... Ah! Cum se explică
acum totul! Un fel de respect înduioşat lua locul furiei lui şi
acum, îi era ruşine că se ridicase contra Papei.
- Sfinte Părinte, se bâlbâi el, îmi sunteţi de două
ori sfânt, dacă sunteţi tatăl celei pe care o ador.
Cu o mişcare spontană, el se ridică şi desfăcu
legăturile Papei. Ragastens ridică din umeri şi se retrase, ca
şi cum, de acum înainte, intervenţia sa era inutilă. Machiavelli
aştepta rezervat sfârşitul.
- Fiul meu, spuse blând Papa, dragul meu copil...
cunoşteam iubirea ta pentru fata mea... şi am fost obligat să
aprob acea măsură violentă, în aparenţă...
- Mă veţi conduce la ea, nu-i aşa, Sfinte
Părinte?... Oh! spuneţi, nu sunteţi împotriva fericirii ei şi a
mea!
- O să vă conduc lângă ea!... strigă Papa. iată!
Nu ştiţi totul!... Domnilor, apropiaţi-vă... Aveţi dreptul să ştiţi
totul! Cuvântul vostru că nu veţi dezvălui nimic niciodată, îmi
este suficient... Apropie-te, domnule cavaler...
- Sfinţia voastră poate vorbi. Aud foarte bine de
aici!
Papa se ridicase din momentul când Raphael îl
dezlegase. Cu o privire rapidă, el cercetase dacă putea să se
apropie de uşă. Dar, Ragastens se sprijinise de această uşă
cu spatele, cu braţele încrucişate şi, în acelaşi timp supra-
veghea şi fereastra.
Deoarece Papa făcuse un pas în această
direcţie, cavalerul îi spuse cu o voce foarte calmă:
- Sfinte Părinte, rămâneţi acolo, vă rog!
Apropiindu-vă prea mult de fereastră, vă expuneţi umidităţii
nopţii...
Papa ridică ochii spre cer şi se aşeză.
- Părinte, murmură Raphael... lăsaţi-mă să vă spun aşa... vorbiţi-mi de Rosita... spuneţi-mi, 
pot să o văd
curând?
- Ea se numea Rosita! spuse Papa cu un fel de
extaz dureros.
- Este numele pe care i l-a dat cea care a cules-o
de pe...
- Biata Maga, nu-i aşa? Da, ştiu, biata femeie,
atât de miloasă şi atât de bună! De câte ori am vrut să o
smulg din acea viaţă mizerabilă în care se complăcea... Dar,
iată! judecata sa zdruncinată o făcea să vadă duşmani peste
tot.
Ultimile cuvinte ale Papei îl convinseră pe
Raphael.
- Domnilor, reluă Papa, trebuie să ştiţi totul...



Destăinuirea pe care trebuie să vi-o fac îmi este foarte neplă-
cută.
- Sfinte Părinte, ar fi nedemn pentru noi să vă
obligăm să vă încovoiaţi sub povara amintirilor pe care nu
avem dreptul să le judecăm...
- Lasă-I să vorbească pe Sfinţia Sa, prietene,
interveni Ragastens.
- Şi asta este cu atât mai necesar, continuă Papa
muşcându-şi buzele, cu cât acum aveţi unele drepturi
asupra... fetei mele... Pe lângă asta, dragul meu copil, ceea
ce îţi voi spune este atât de îngrozitor încât, dacă nu-ţi voi
spune tot adevărul, vei refuza să mă crezi.
- Atât de îngrozitor?... Ce urmează să mă
anunţaţi?... M-a apucat tremuratul... Oh! acel clopot!
Clopotul!... încheie Sanzio printr-un strigăt sfâşietor.
Papa se ridicase. Faţa sa, încadrată de păr alb,
părea în acel moment cu adevărat maiestuoasă. Vocea sa
răsunătoare, impregnată de durere, îl făcea să se cutremure
chiar şi pe Machiavelli.
- Raphael, spuse el solemn, dragul meu copil, ştii cât de mult te-am iubit, pe tine, dintre 
atâţia artişti adunaţi la
Roma... Dacă vreodată, ai avut vreun pic de afecţiune pen-
tru mine, fac acum apel la inima ta... Ascultă-mă cu liniştea
unui bun creştin, a unui bărbat puternic...
- Vorbiţi, murmură Sanzio cu vocea stinsă,
devenind palid.
- Trebuie să reiau fapte cu mult timp în urmă
petrecute... Da, domnilor, sunt vinovat... Da, diavolul m-a
pus într-o zi la încercare... Da, am fost învins... Cu câte la-
crimi şi rugăciuni mi-am ispăşit apoi greşeala, doar
Dumnezeu ştie, căci nici eu nu-mi mai amintesc, atât am
plâns şi m-am rugat! Când contesa Alma a devenit mamă,
nenorocirea a copleşit-o pe această nefericită; soţul ei, con-
tele Alma, a fost informat despre adulter. Atunci, înnebunită,
ea şi-a lepădat copilul! Cât am suferit atunci! Oh! n-aş vrea
să mai trăiesc asemenea momente!
Papa se opri un moment, ca şi cum s-ar fi sufo-
cat. Apoi continuă:
- Am vegheat de departe asupra copilului pe care
buna Maga îl găsise... Dar, vai! mai era cineva care veghea
şi se gândea din umbră la o groaznică răzbunare; era contele
Alma!
Toată ura sa contra mea era concentrată pe
capul micuţei nevinovate... Ah! am tremurat când am aflat!
M-am asigurat că Alma nu ştia unde se găseşte fata. Pentru
a o feri de orice răzbunare, am hotărât să o las să fie cres-
cută de Maga, ca o biată fată din popor. De-a lungul anilor,
mi-am păstrat speranţa că va putea fi salvată...
- Draga mea Rosita! murmură Sanzio cu
înflăcărare.
- într-o zi, - zi de bucurie şi de fericire - am aflat
că este iubită... adorată de un tânăr bărbat demn şi el de a fi
iubit. L-am căutat pe acest tânăr şi i-am arătat o prietenie
fierbinte pe care am pus-o pe seama iubirii mele pentru tablouri frumoase... este adevărat, 
Raphael?
- Este adevărat, Sfinte Părinte...
- Timpul se scurgea şi eu speram ca domnul
conte Alma să-şi uite ura... Dar cerul nu a permis acest mira-
col... Deodată, o adevărată lovitură de trăsnet mă lovi... Am
aflat că Alma dăduse de urmele copilului... Imediat am
anunţat-o pe Maga...



- Ah! acum înţeleg! strigă Raphael. Asta s-a
întâmplat atunci când Maga m-a implorat să grăbesc căsăto-
ria şi să fug la Florenţa...
- Da! făcu Papa, care închise ochii pentru a nu-şi
trăda bucuria. Eu am prevenit-o , am sfătuit-o... am rugat-o...
Vai! vai!... în seara când a avut loc căsătoria despre care
Maga m-a informat, am ştiut că Alma pusese oameni de pază
ca să o răpească pe nefericita fată. Atunci am hotărât să
acţionez... Era nevoie să se păstreze secretul absolut... Nu
puteam să-l previn pe Sanzio fără să fiu obligat să-i măr-
turisesc greşeala mea, al cărei secret speram să-l duc cu
mine în mormânt... Mi-am răpit fata!... Intenţia mea era să o
aduc aici... apoi, să o conduc până la Florenţa şi, în sfârşit să
te anunţ, Raphael, prin şeful meu de poliţie, ca şi cum eu nu
aş fi fost implicat în asta. Şi, trebuie să-ţi aminteşti, când ai
venit să mă vezi, că marchizul de Rocasanta ţi-a promis
că-ţi va găsi soţia?
- Este adevărat, Sfinte Părinte!...
- El era la curent cu toate! Unui şef de poliţie, i se
pot încredinţa astfel de secrete! Deci, Rocasanta, care pu-
sese la cale răpirea Rositei, Rocasanta care mi-a condus
copilul aici, punându-l sub supravegherea unei credincioase
şi demne femei, Rocasanta trebuia să te anunţe imediat ce
biata fată era în siguranţă la Florenţa... Aici, Raphael, am
nevoie de tot curajul meu pentru a continua...
- Oh! mă faceţi să mă cutremur... Mi-e frică,
Sfinte Părinte, mi-e frică!
- M-am grăbit să vin la Tivoli, continuă Papa sus-pinând. Am ajuns şi am încercat să o 
liniştesc pe fată, fără să
îndrăznesc să-i spun adevărul... Ceea ce a fost groaznic! O
vedeam pălind şi disperând de la o oră la alta... Ce s-a
întâmplat? O nenorocire îngrozitoare, copilul meu! sau mai
curând o crimă abominabilă!
Raphael se albi ca un mort. Scoase un urlet săl-
batic:
- Rosita!... Rosita!... striga el.
Nu putu spune mai mult. Căzu pe spate, leşinat.
Machiaveli îl prinse în braţe, în timp ce Ragastens încerca
să-l reanimeze udându-i tâmplele cu apă rece.
- Ce dracu, domnule! exclamă el, îl torturaţi pe
acest copil! O să-l omorâţi!...
Nu îndrăzni să adauge: "Cum i-aţi omorât şi
soţia!"
Papa, cu ochii spre cer, părea un martir decis să
bea până la fund cupa cu amărăciune.
- Nu voi mai spune nimic, dacă asta trebuie, mur-
mură el copleşit.
Raphael îşi revenea. Suspinele sale răsunară
timp de câteva minute în liniştea nopţii.
- Oh! exclamă nefericitul tânăr, vreau să ştiu totul!
Tot adevărul, Sfinte Părinte!
- Tu vrei, Raphael... copilul meu... Ei bine!
Adevărul, cumplitul adevăr: cu câteva ore înainte de căsăto-
ria ta, i s-a dat să bea otravă fetei mele!...
- Ce grozăvie! Oh! Asta nu este posibil!
- O femeie... un monstru, plătit de contele Alma!
Rosita a spus totul doctorilor! Ea şi-a amintit totul, biata
fetiţă!... Era prea târziu! Ah! nefericit părinte! Sunt blestemat,
dacă Dumnezeu a permis o asemenea nenorocire!... Toate
remediile au fost inutile! Toate antidoturile ineficace!... Era
prea târziu, ţi-am spus! Oh! fata mea!...



Şi Papa se aruncă pe pat, cu capul ascuns în
mâini, hohotind ca şi cum durerea adunată până acum ar fi fost prea puternică. Raphael nu 
mai plângea acum... Ochii
săi rătăceau de la Papă la Machiavelli, fără să şi-i poată fixa.
Doar, murmura:
- Clopotul! Groaznicul clopot care sună! Auziţi,
este pentru Rosita!...
Deodată, se ridică şi, cu o voce de nebun spuse:
- Vreau să o văd!
Borgia îşi ridică capul. Se sculă şi-l apucă pe
Sanzio de mână:
- Vino, copilul meu... O vom plânge împreună...
Veniţi şi dumneavoastră, domnilor...
Conducându-I pe Raphael, el se îndreptă rapid
către uşă:
- Un moment! spuse rece Ragastens aşezându-se
în faţa uşii.
- Ce vreţi,domnule? Vreţi să-l împiedicaţi pe acest
copil să-şi vadă pentru ultima dată îngerul pe care l-a iubit...
înainte să se ridice la ceruri?
-Vreau, spuse Ragastens, pur şi simplu vreau să
nu mă întorc în temniţele din San Angelo! Şi am intenţia să-l
împiedic şi pe acest copil, cum spuneţi dumneavoastră, să
ajungă şi el acolo.
- Sunt în totalitate de acord cu dumneata, adăugă
rece Machiavelli.
- Domnilor... bănuielile dumneavoastră... după
aceste mărturisiri...
- Acestea nu sunt bănuieli, domnule, ci precauţii,
asta e tot!
- Prieteni! murmură Sanzio... este tatăl Rositei!
Ragastens îşi răsucea nervos mustaţa. îi făcu un
semn lui Machiavelli care-l aprobă tacit.
- Raphael, spuse atunci Ragastens, înţelegem şi
respectăm uriaşa ta durere, o împărtăşim chiar... Vrem să
credem că este adevărat tot ceea ce a povestit Sfinţia Sa...
Dar mai credem şi că Sfinţia Sa nu dispreţuieşte răzbunarea.
Am venit aici pentru a-l obliga pe Sfântul Părinte să ne-o
restitue pe Rosita... Şi aflăm că este fata lui! Se întâmplă că
ne-am înşelat asupra intenţiilor Sfinţiei Sale. Se întâmplă, în
sfârşit, că intervenţia noastră a fost inutilă... pentru că a avut
loc o nenorocire groaznică ... Dar nu este mai puţin adevărat
că noi l-am jignit grav pe Sfântul Părinte şi că, în cinci minute,
vom fi toţi trei într-un fund de groapă... Deci, aşa cum
spuneam, îmi iau măsuri de siguranţă... Să mergem,
Machiavelli!
Machiavelli apucă braţul lui Sanzio:
- Vino, prietene!...
- Oh! lasă-mă... Du-te, dacă vrei! bolborosi tână-
rul pictor.
- Raphael! Vrei să fim omorâţi?
Sanzio îi privi cu ochi rătăciţi pe Ragastens şi pe
Machiavelli. Datorită durerii, devenise slab ca un copil,
nehotărât, cu o singură idee fixă: aceea de a o revedea pe
Rosita.
Ultimele cuvinte ale lui Machiavelli îl făcură să
tresară violent: dădu drumul mâinii bătrânului Borgia.
Machiavelli profită de acest moment de nehotărâre. între-
deschise uşa şi se strecură afară trăgându-l repede şi pe pri-
etenul său, care se lăsă condus fără să opună rezistenţă.
Ragastens se întoarse atunci către Papă:



- Domnule, spuse el, nu vă pasă...
- Domnule, spuse Borgia, când veţi ieşi afară de
aici, fugiţi! Să nu-mi cădeţi niciodată în mână! Pe Dumnezeul
meu, veţi fi mort!
- Ah! Ah! Vă plac mai mult aşa! Drace! aţi reuşit
să mă emoţionaţi, să ştiţi!
în acelaşi timp, Ragastens înnoda la loc sfoara în
jurul braţelor Papei căruia, trist, "nu-i păsa", aşa cum spuse-
se cavalerul.
- Adio, domnule! spuse acesta. Voi profita de sfa-
tul dumneavoastră. Nu vă mai pun căluşul: vedeţi ce generos
sunt şi că joc cinstit... Strigaţi! Strigaţi!... Nu va trece mult
până când veţi fi auzit.
După aceasta, Ragastens salută cu seriozitate şi
alergă în grădină. Nici nu ajunse bine afară că şi auzi ţipetele
lui Borgia strigând după ajutor.
- Zece minute până să-l audă, murmură el
alergând, cinci minute să-l găsească, tot atât să înşeueze
caii... vom fi departe!
În acel moment se alătură lui Machiavelli şi lui
Sanzio:
- Repede! să alergăm la Spadacapa şi să fugim!
într-un sfert de oră, vom avea pe urmele noastre toţi cavalerii
din jurul Papei... Din fericire noaptea este întunecoasă... Să
fugim!
- Fugiţi! spuse Raphael cu calm.
Ragastens îşi ridică mâinile spre cer şi apoi le
lăsă să cadă.
- Ei bine, să mergem! spuse el.
Machiavelli îl privi cu o expresie care vroia să
spună:
- Ce vreţi! Nu mai este nimic de făcut...
- Fugiţi! repetă Raphael. Numai voi sunteţi în
pericol. Vă asigur prieteni, că Papa nu-mi va face nici un
rău... Fugiţi, dar fugiţi odată... Doar nu vreţi să înnebunesc
de durere! Ce se întâmplă dacă o mai văd o dată? Şi apoi,
dacă mă omoară, cu atât mai bine! Cum vreţi să mai trăiesc
acum?
- într-adevăr, spuse Ragastens cu răceală, să
mori aici sau în altă parte!...
Şi se aşeză pe o piatră.
- Fugiţi! continuă Raphael frângându-şi mâinile...
- Ascultă! spuse deodată Machiavelli, vino cu noi!
Te vei duce, mâine, în zori, la vilă...
Raphael scutură din cap ca un copil neascultător.
- îţi jur că nu ne îndepărtăm... Haide vino, este la
cincizeci de paşi de aici... Ştiu un loc unde vom sta ascunşi
pe timpul nopţii... Mâine dimineaţă vei face ce vei dori!
- îmi juri?
- îţi jur!
Toţi trei porniră repede la drum.
- Era şi timpul! spuse Ragastens arătând spre
vilă, de unde se vedeau alergând lumini...
- Oh! Rosita! hohoti înfundat Raphael.
Ei continuară să meargă, Machiavelli arătându-le
drumul.
- Aici este! spuse acesta deodată. Locul este
bun... Ei se aflau în peştera lui Maga. Machiavelli cunoştea
această peşteră. El o vizitase din curiozitate şi cunoştea
zvonurile care circulau în legătură cu ea.
- Nu cred că se vor gândi să vină aici să ne caute.



Această peşteră este protejată de un dragon în faţa căruia se
vor opri, cel puţin noaptea, chiar şi cei mai curajoşi.
- Şi cum se numeşte acest dragon? întrebă
Ragastens.
- Superstiţia! în toată regiunea, se crede că
diavolul intră şi iese prin această scobitură naturală.
în acel moment, în depărtare se auziră zgomote
confuze. Ragastens ieşi grăbit, se urcă pe o piatră, examina
un moment câmpul, apoi reveni spunând:
- Dragul meu, dragonul tău nu face doi bani: vin
direct aici şi, după numărul de torţe, vom fi asediaţi de o mică
armată...
Abia terminase Ragastens de vorbit, când, un soi
de umbră se ridică tăcută în fundul peşterii. Această umbră
avansa către cei trei bărbaţi. Machiavelli şi Ragastens o
vedeau, stupefiaţi, venind spre ei. De afară, zgomotele se auzeau tot mai aproape.
- Trebuie să fugim! strigă Machiavelli fără să-şi
facă griji de fiinţa necunoscută care apăruse.
- Să fugim! Bine zis... Dar unde? Suntem încon-
juraţi... Să ne gândim la apărare. înainte de a fi prinşi vom
arunca vreo duzină dintre ei în fundul acestei prăpăstii...
Raphael!... Sus, Raphael! El puse mâna pe umărul lui
Sanzio care tresări ca un om trezit din somn.
- Raphael! murmură umbra misterioasă. Ea făcu
o săritură, îl apucă pe tânărul pictor de braţ, îl ridică, privin-
du-l intens... Şi avu un strigăt de bucurie.
- Eşti tu!... Eşti tu, dragul meu Raphael?
- Maga! exclamă Raphael fără surprindere, ca şi
cum după suprema distrugere a iubirii sale, nimic n-ar mai
putea să-l surprindă.
- Haide! haide! urlau voci în noapte. Să-i prindem
vii! La vrăjitoare şi la diavoli!
- Oh! Şi nici măcar nu avem arme!
- Veniţi! veniţi! strigă atunci Maga, neînţelegând
decât un lucru: Raphael era urmărit şi trebuia să-l salveze. îl
împinse pe Raphael către fundul peşterii. Acolo, ea îndepărtă
repede un braţ de ramuri. Apăru o gaură circulară, largă şi
neagră.
- Repede!... Coborâţi!... spuse Maga lui
Machiavelli şi lui Ragastens, fără să o neliniştească faptul că
nu-i cunoştea pe cei doi străini... prieteni, cu siguranţă pen-
tru că erau cu Raphael!
Bolovanul care ascundea această gaură fusese
tras din alveola sa şi rămânea aplecat deasupra deschiză-
turii, menţinut în echilibru de două beţe scurte şi noduroase.
Aceasta forma o trapă destul de grosolan aranjată. Am văzut
că Maga, în momentul vizitei Papei, se ocupa cu mascarea
găurii cu ramuri şi frunze uscate.
- Salvaţi! strigă Ragastens care, dintr-o privire, înţelese mecanismul rudimentar al trapei.
Machiavelli deja dispăruse în deschizătură,
trăgându-l şi pe Raphael, pe care-l urmă Maga. Ragastens,
la rândul său, se afundă în gaură pe o pantă rapidă.
- Beţele! spuse Maga.
- Ştiu!... Am văzut şi am înţeles...
Cu o mişcare scurtă, el trase beţele şi stânca
recăzu cu greutate şi se înfipse în alveola sa.
- Haideţi, haideţi!... Opriţi-vă! Locul de întâlnire!
Aceste strigăte se auziră deodată în peştera inva-
dată de o trupă numeroasă. Ragastens aşteptă câteva
minute. Auzi strigăte de dezamăgire şi de furie... Atunci,
cobora cu precauţie. Drumul îngust şi lung pe care-l urma, se



înfunda sub munte, prin trepte săpate natural în stâncă. în
faţa lui, la câţiva paşi, Ragastens văzu deodată o lumină: era
torţa cu care Maga lumina drumul. Ea mergea înainte cu torţa
deasupra capului, ca un geniu fantastic al lumii subterane. în
sfârşit, culoarul îngust se transformă într-o galerie largă, ori-
zontală, în care Maga intră fără să ezite. Ragastens, auzi
deasupra capului său un urlet înfundat şi înţelese că erau
sub Anio... La capătul a o sută de paşi, galeria începu să
urce iarăşi cu pantă domoală şi ajunseră, în sfârşit într-o
uriaşă grotă fără vreo ieşire vizibilă. Maga se opri.
- Suntem pe partea cealaltă a prăpastiei, spuse
ea şi în fundul văgăunii... Prin această deschizătură ascun-
să de tufişuri, poate trece un om. Puteţi să fugiţi pe acolo...
Nu veţi mai avea decât să urmaţi valea.
- Este bine, spuse Machiavelli. Dar dumneata?
- Eu rămân... nu mă întrebaţi... este suficient că
v-am salvat.
- Vino, Raphael! spuse atunci Machiavelli întor-
cându-se către tânărul pictor.
- Raphael rămâne aici, spuse energic bătrâna.
- Atunci rămânem şi noi!
Maga apucă mâna lui Sanzio care, în acel
moment păru că se trezeşte din amorţeală.
- Raphael, întrebă bătrâna, cine sunt aceşti doi
bărbaţi?
- Prieteni... buni prieteni... tot ceea ce mi-a mai
rămas pe lume...
Maga tremura. Ea observă atunci profunda tris-
teţe a lui Raphael pe care, în agitaţia cu fuga şi cu febra pro-
priilor sale gânduri, nu o observase până acum.
- Tot ce am mai scump pe lume, continuă tânărul,
în timp ce durerea sa devenea şi mai violentă pe măsură ce
se trezea din apatia morbidă. Totul!... Şi tu, buna mea
Rosa!... Tu... cea pe care ea o numea mama sa!... Oh!
mamă Rosa!... Tu nu ştii!... Nu, nu trebuie să ştii! Este
groaznic... voi muri... Se declanşa o criză violentă. Hohotele
de plâns care-i apăsau pieptul, îl scuturau ca frisoanele unei
febre mortale. După un îndelung tremurat, se lăsă să cadă în
braţele bătrânei.
- Pentru Dumnezeu! strigă aceasta, înspăimân-
tată în faţa acestei uriaşe tristeţi a cărei cauză nu o cunoştea.
Spune-mi ce te face să suferi, Raphael, copilul meu!...
Spune-i bătrânei şi bunei tale Rosa...
- Oh! dacă ai şti... Ea este moartă! moartă!...
moartă!
- Moartă! exclamă Rosa sărind în sus. Cine?
Vorbeşti de Rosita?
Sanzio făcu din cap semn că da, fără să mai aibă
puterea să spună vreun cuvânt. Maga scoase un ţipăt:
- Fatalitate! A trebuit ca Raphael să fie aici şi să
sufere această agonie! Vino, copilul meu... fiul meu...
Domnilor, rămâneţi pe loc...
Ea îl conduse pe Sanzio către fundul grotei şi se
aşezară pe o piatră, în timp ce Raphael în stare de criză, lăsă
să-i cadă capul şi şi-l ascunse pe genunchii bătrânei, bol-borosind cuvinte fără noimă. De 
departe, Ragastens şi
Machiavelli asistau nedumeriţi la această mare tristeţe pe
care nu aveau puterea să o aline. Dar, deodată, spectacolul
pe care-l contemplau se modifică într-un mod ciudat. Ei o
văzură pe Maga aplecându-se, apropiindu-se de capul lui
Raphael... Şi iată că plânsetul tânărului bărbat se opri!



Acesta îşi ridică capul şi părea că-i pune bătrânei întrebări,
mai întâi cu teamă, apoi... Ea, prin semne repetate şi ener-
gice, îi răspundea afirmativ... Atunci, Raphael se ridică
dintr-o săritură şi, alergând ca un nebun către prietenii săi, se
aruncă în braţele lor, cu un ţipăt sfâşietor:
-Vie!... Este vie!... Auziţi! Ea trăieşte, ea trăieşte!
Repeta acest cuvânt cu atâta frenezie şi bucurie,
încât Ragastens şi Machiavelli, consternaţi, se priviră clăti-
nând din cap.
- Nu, dragii şi bunii mei prieteni, nu sunt nebun!
Bucuria nu m-a înnebunit! Vă spun că Rosita este vie!
în acel moment, se apropie Maga.
- Mamă Rosa, strigă Sanzio, spune-le că prea-
iubita ta fiică este vie! Repetă-le ce mi-ai spus mie...
- Pentru că sunt prieteni... pot să le mărturi-
sesc... Da, domnilor, Rosita este vie!
- Deci Papa a minţit din nou? Clopotul, deci, nu
suna pentru ea! exclamă Ragastens. Şi totuşi, s-a oferit să ne
conducă lângă moartă!
- Papa nu a minţit... cel puţin în legătură cu asta!
Şi el a crezut că fata este moartă...
- Povestiţi! Povestiţi-ne totul! strigă Raphael beat
de bucurie, aşa cum fusese mai înainte ameţit de durere.
- Fie! zise Maga după o scurtă ezitare.
iată ce a povestit Rosa Vanozzo lui Machiavelli şi
Iul Ragastens, încremeniţi. Băutura magică pentru iubire pe
care i-o dăduse bătrânului Borgia, era un narcotic puternic
care dădea celui care-l folosea aparenţa exterioară a morţii.
în realitate, era un mort adevărat, cu corecţia că, un antidot
aplicat la timp putea să aducă la viaţă acest cadavru. Bătrâna
Maga, împinsă la această îngrozitoare alternativă, de situaţia
în care o pusese Borgia, luase această hotărâre supremă şi
sălbatică, de a servi morţii un redutabil joc. Acum, Rosita,
îngheţată, înţepenită, nu mai era decât un cadavru. Şi în
mintea lui Maga era această teribilă, înspăimântătoare,
ameţitoare întrebare: vor putea să pătrundă în mormântul
moartei? Vor ajunge la timp pentru a trezi cadavrul?
Capitolul XXXVI
ONORURI FUNEBRE
Când Rosa Vanozzo îşi termină povestea, se
aşternură în grotă câteva minute de adâncă şi penibilă tăcere
datorată neliniştii şi emoţiilor puternice, când cuvintele sunt
inutile şi lipsite de valoare.
Ragastens îşi reveni primul şi rezumă situaţia:
- Ne mai rămâne un lucru de făcut, concluziona
el. Acela de a ajunge la tânăra soţie a prietenului nostru şi de
a încheia, trezind-o, curajoasa operă de salvare întreprinsă
de doamna...
El arătă către Maga, apoi spuse întorcându-se:
- Cât timp va acţiona narcoticul fără să fie vreun
pericol? Puteţi să precizaţi?
- Două zile şi două nopţi, răspunse Maga, cu
aproximaţie de câteva minute.
- Bine!... Este mai mult decât ne trebuie... De fapt, înmormântarea va avea loc mâine... 
Curaj, Raphael...
Ce a fost mai rău a trecut, ce dracu!
La auzul cuvântului "înmormântare", Sanzio
tremurase şi se clătinase.
- Continuă, prietene, spuse el, revenindu-şi. Este
groaznic ceea ce discutăm noi acum... dar trebuie...
Continuă...



- Deci, ceremonia are loc mâine, pentru că, pen-
tru toată lumea, Rosita este moartă. Ea nu este vie decât
pentru noi... chiar vie, dormind un somn liniştit, până în
momentul când tu o vei trezi cu un sărut, fericitule soţ!
Raphael strânse mâna lui Ragastens, ca pentru
a-i mulţumi. Dar paloarea lui era înspăimântătoare.
- După aceea, continuă cavalerul, lucrurile devin
uşoare... Aşteptăm noaptea, pătrundem în micul cimitir din
Tivoli şi, în câteva minute, o trezim pe frumoasa adormită.
- La acelaşi plan mă gândisem şi eu, spuse
Maga. Aş fi reuşit şi singură! Cu atât mai sigură sunt acum de
reuşită, cu ajutorul vostru!
Vorbind astfel, ea îl privea pe Sanzio.
- Asta este! spuse Ragastens. Ei bine, prieteni,
pentru că nu avem ceva mai bun de făcut la ora asta şi, pen-
tru că avem cu toţii nevoie de forţe proaspete mâine, să
dormim, în timp ce stafiile lui Borgia cutreieră ţara... Sau mai
bine zis, culcaţi-vă, căci eu trebuie să vorbesc cu bietul
Spadacapa, care ne aşteaptă cu caii...
- Sfatul cavalerului este bun, spuse Machiavelli.
Să dormim Raphael...
Maga şi cei doi bărbaţi, se aşezară cum putură
mai comod pentru a încheia noaptea. Cât despre Ragastens,
el se strecură afară prin deschizătura din piatră pe care i-o
arătase Maga. Se găsea acum la baza văgăunii, aproape de
locul unde Anio cădea cu mare zgomot şi săpa un lac îngust,
înainte de a ajunge pe fundul trecătorii, către câmpie. în faţă, pe partea cealaltă a văgăunii şi 
mai sus, se găsea peştera pe
care, puţin mai înainte, o invadaseră zbirii Papei.
Ragastens ridică ochii spre acel loc... Totul era
învăluit în linişte şi întuneric. începu să urce marginile
abrupte ale văgăunii, ajunse în vârf şi examina cu grijă împre-
jurimile, dar nu văzu nimic. Probabil că oamenii trimişi în
urmărirea lor erau acum departe. Ragastens porni în direcţia
portiţei prin care pătrunsese în interiorul grădinii cu complici-
tatea lui Bonifaci Bonifazi. Nu întârzie mult şi ajunse la
păduricea unde Spadacapa primise ordin să păzească caii
înşeuaţi şi înhămaţi, gata pentru fugă.
- Numai să nu fi dat peste el! se gândi el.
înainta cu precauţie, când deodată, aproape de
el, auzi un nechezat.
- Este Căpitan! murmură el. El nu are nevoie să
mă vadă, ca să mă recunoască... Ah! bunul meu tovarăş!
Un moment mai târziu, Ragastens îl întâlni pe
Spadacapa.
- Dumneavoastră sunteţi, domnule cavaler?
întrebă acesta. Acum două minute, începusem să bănuiesc
că sunteţi prin apropiere... Căpitan al dumneavoastră vroia
cu orice chip să scape.
- Tu nu ai văzut nimic? întrebă Ragastens alin-
tându-şi calul cu mâna.
- Am văzut în depărtare torţe care alergau, am
auzit strigăte... apoi un grup de cavaleri a ieşit din vilă şi a
coborât muntele. Am înţeles că vă urmăreau şi dacă nu
mi-aţi fi dat ordin strict să nu mă mişc de aici, orice s-ar
întâmpla, m-aş fi dus după cavaleri în speranţa de a vă întâl-
ni... Ah! domnule cavaler... am crezut că nu vă voi mai vedea
niciodată!
- Spui că majoritatea cavalerilor au coborât mun-
tele?
- Sunt sigur... Nici unul nu a urcat către Tivoli.



- Putem aşadar presupune, că suntem căutaţi pe
drumul spre Florenţa. în această situaţie, Tivoli nu este
supravegheat. Totul este minunat... Tu, te duci cu caii înapoi
la han şi mă aştepţi acolo; dacă te întreabă de noi, le spui că
facem o excursie pe jos prin peisajul munţilor. Dacă s-a dat
de ştire în Tivoli, dacă se vorbeşte acolo despre ceea ce s-a
întâmplat la vilă, mă vei aştepta aici, ca să mă anunţi.
- Am înţeles.
- Apoi, de cum se luminează, vei procura o tră-
sură solidă, la care să fie înhămaţi doi cai buni... iată şi
banii... Va trebui ca trăsura să poată fugi foarte repede, pe
orice drum şi vei avea grijă să fie pregătită toată ziua... vei
inventa pentru asta un pretext, orice... în sfârşit, îmi vei
pregăti îmbrăcăminte completă, aşa cum poartă ţăranii din
Tivoli... Du-te, mâine dimineaţă, adică în trei sau patru ore,
mă vei vedea. Ai înţeles bine?
Spadacapa îi făcu semn că poate avea încredere
în el, şi se îndepărtă trăgând după el caii. Având încredere în
şiretenia şi curajul fostului bandit, Ragastens se întoarse mai
liniştit în grota unde, se lungi şi el pe o grămadă de frunze
moarte şi adormi cu pumnii strânşi. Când se trezi, o rază de
soare se strecura printre mărăcinii care ascundeau crăpătu-
ra pe unde intrase şi ieşise. îi văzu pe Machiavelli şi pe
Raphael care discutau într-un colţ cu Maga.
- Bună-dimineaţa! spuse el. Mâncăm ceva în
dimineaţa asta? Dar ce?
- Am prevăzut cazul când aş fi obligată să rămân
mai multe zile aici, răspunse Maga... Am vin ca să ne dea
putere şi pâine uscată cu câteva bucăţi de carne afumată.
Doar Machiavelli şi Ragastens se înfruptară din
această masă modestă. Cavalerul îi informă asupra dispo-
ziţiilor pe care i le dăduse lui Spadacapa şi-i anunţă că şi el
va pleca imediat.
- Vreţi să merg şi eu? întrebă Machiavelli.
- Nu, este mai bine să fiu singur; este chiar indis-
pensabil, în doi, riscăm să fim remarcaţi şi totul ar fi pierdut.
Să nu vă mişcaţi de aici şi, către sfârşitul zilei, voi veni să vă
indic momentul acţiunii.
- Dragă prietene! strigă Sanzio. Ce s-ar fi ales de
mine fără dumneata?
- Vă doresc să fiţi fericit într-o zi şi să vă vedeţi
dorinţele realizate! spuse Maga cu o ciudată solemnitate.
Meritaţi fericirea.
Ragastens tresări.
- După ce vedeţi că doresc ceva? întrebă el
încercând să râdă.
- Copile! Sunt foarte bătrână... şi am suferit mult.
Am învăţat să citesc pe figurile oamenilor. Văd, ghicesc, că în
fundul inimii tale se ascunde un secret chinuitor... îţi doresc
fierbinte să fii iubit aşa cum meriţi!
Ragastens, mai emoţionat decât ar fi vrut să
pară, strânse mâna prietenilor săi şi ieşi afară, gânditor. Porni
pe o cărare care ocolea stâncile înalte. Ajuns deasupra
văgăunii, constată că nu se petrecea nimic anormal pe
munte. Doar câţiva păstori de capre, apăruseră pe ici pe colo,
în lumina blândă a dimineţii. Vila Papei era tăcută şi miste-
rioasă, ca de obicei. Doar clopotul capelei suna din timp în
timp, trimiţând în aer dangătul său melancolic... Lui
Ragastens i se păru evident că, cercetările cavalerilor se
făceau acum departe de aici. Chiar nu se înşela!
Rodrigo Borgia, după plecarea lui Machiavelli,



Sanzio şi Ragastens, începuse să strige şi să ceară ajutor.
Până la urmă l-au auzit şi l-au eliberat. Papa, după întâlnirea
care avusese loc, bănuise că cei trei bărbaţi o cunoşteau pe
Maga, că ştiau locul unde locuieşte şi că se îndreptau, fără
îndoială, către peşteră. Deci, acolo îşi trimise gărzile, cu atât
mai mult cu cât vroia să pună mâna şi pe Maga. Dar peştera
fu găsită goală. Borgia bănui atunci, că toţi patru trebuie să fi fugit. Pentru a scăpa, trebuia 
să o apuce pe drumul spre
Florenţa... De aceea cavalerii săi băteau încă drumul
Florenţei, în timp ce Ragastens după un mare ocol, ajunse la
Tivoli. La intrarea în sat, îl întâlni pe Spadacapa, care-l
aştepta.
- Ce se vorbeşte în Tivoli? îl întrebă el.
- Nimic, doar că a murit o persoană în vila Papei
şi că o vor îngropa azi.
- Foarte bine. Şi trăsura?
- Gata. Cu caii înhămaţi în curtea hanului "Coşul
cu flori". O trăsură solidă; cai capabili să coboare muntele în
galop. îmbrăcămintea de ţăran este şi ea gata.
- Spadacapa, eşti un om preţios!
- V-am spus doar, domnule, răspunse cu mo-
destie Spadacapa.
Amândoi ajunseră apoi la hanul în care intrară pe
o uşă dosnică, care dădea spre câmpuri. Zece minute mai
târziu, Ragastens ieşea fără să fie remarcat, îmbrăcat ca un
ţăran care se duce la lucru, cu o sapă pe umăr.
Toată ziua colindă împrejurul vilei, fără să o
scape din vedere. în sfârşit, soarele coborî sub orizont. înce-
puse să se teamă că ceremonia funebră va fi amânată pen-
tru a doua zi, când, auzi clopotele de la capelă bătând din
toate puterile. Curând, poarta principală a vilei se deschise în
toată lărgimea ei. Apărură mai mulţi preoţi, precedaţi de cei
care purtau crucile şi cântând rugăciunile pentru morţi. Apoi
urmă coşciugul acoperit cu un giulgiu alb, purtat de opt servi-
tori în livrea episcopală.
Ragastens simţi inima bătându-i violent la gândul
tinerei fete întinse în coşciug... Era o persoană vie în acel
coşciug care era dusă la groapă. Tremură şi, în ciuda curaju-
lui său, nu putu să-şi stăpânească un moment de spaimă. în
spatele coşciugului veneau vreo douăzeci de soldaţi formând
escorta, apoi, locatarii vilei, urmărind procesiunea. Cortegiul trecu la cincizeci de paşi de 
Ragastens, ascuns în boscheţi.
începu să-i urmărească de departe. Când cortegiul funerar
intră în Tivoli, veniră şi se amestecară cu el mai mulţi
locuitori. Din acel moment, Ragastens putu să se alăture pro-
cesiunii, ascuns în mulţime.
La biserică, Ragastens intră şi el, ca toată lumea.
Se cântară rugăciunile. Apoi se făcu linişte. Preotul înconjură
coşciugul şi, după tradiţie, îl stropi cu apă sfinţită. Coşciugul
era aşezat în mijlocul bisericii pe nişte capre de lemn. Patru
soldaţi cu sabia în mână, erau imobilizaţi în cele patru colţuri,
lângă patru lumânări. în sfârşit, preotul se întoarse din altar şi
dispăru în sacristie, însoţit de copiii din cor, de cei care pur-
tau cruci şi de alţi preoţi care îi însoţeau. Ceremonia se
sfârşise. Mulţimea începu să iasă... în câteva minute biseri-
ca se goli. Lângă Ragastens nu mai rămăsese decât o
bătrână care, şi ea, se pregătea să iasă.
- Ei bine! spuse automat Ragastens, nu duc
odată coşciugul la cimitir?
- Cum! spuse bătrâna încântată că are cu cine
comunica, deci nu ştiţi?



- Nu! Nu ştiu! murmură Ragastens cuprins de un
teribil presentiment.
- Ei bine! Sfântul Părinte o iubea mult pe această
fată.
- Ei şi?
- De aceea, Sfântul Părinte a decis să ducă trupul
pentru a fi înmormântat, la Roma, unde va fi transportat
mâine cu o trăsură. Ragastens simţi cum îl apucă ameţeala
şi o transpiraţie rece îi inundă fruntea...
- O vor transporta la Roma? se bâlbâi el.
- Da! Deci nu ştiaţi?... Şi Sfinţia Sa, pentru a o
onora pe biata fată, a decis ca o gardă de onoare să vegheze
toată noaptea lângă coşciug... Uite, vedeţi soldaţii cu manti-
ile de ceremonie? îi vedeţi cum fac de gardă, nemişcaţi ca statuile? Ah! Este frumos!
Ragastens ieşi din biserică, palid, clătinându-se.
începu să cutreiere încet strada, în direcţia hanului "Coşul cu
flori", sucind şi răsucind în gând, îngrozitoarea întrebare:
- Cum să deschidă coşciugul pe care-l păzeau
soldaţii!
La cincizeci de paşi de biserică, văzu un hangar
alipit unui han: sub acest hangar, escorta pe care o văzuse
trecând se oprise. Soldaţii îşi lăsaseră deja armele şi man-
talele de ceremonie. Doi sau trei dintre ei, în tunici, căscau în
faţa porţii. Ragastens înţelese. Acest hangar servea drept
post de gardă pentru escorta care, în timpul staţionării
coşciugului în biserică din Tivoli, aproviziona garda de
onoare. Ragastens îi numără rapid; erau şaisprezece soldaţi.
- Şi cu patru care fac de gardă la catafalc, rezultă
douăzeci! murmură el.
în sala de jos a hanului, ofiţerul care comanda
acest detaşament, se aşezase deja la masă, făcându-i curte
unei frumoase servitoare care-i aducea de băut. Ragastens
observase toate aceste detalii dintr-o rapidă privire.
- Cum să deschid coşciugul?
întrebarea revenea fără încetare, în timp ce-i exa-
mina foarte atent pe soldaţi, ca un gură-cască care se minuna
de prezenţa lor în liniştitul lui sat. Apoi se îndepărtă.
- Patru! se gândi el. Schimbarea se va face la
flecare două ore... Patru! Este mult, dar nu peste puterile
mele. Esenţialul va fi să acţionez fără zgomot...
Să acţioneze... Ce plan avea cavalerul? Nu ştia.
Căuta, combina, fără să se poată opri la o soluţie practică,
întors la han, se grăbi să se schimbe de hainele de ţăran pe
care i le procurase Spadacapa şi-şi puse costumul de cava-
ler, îşi dădu seama atunci că-i era foarte foame. într-adevăr,
nu mâncase nimic de. dimineaţă, petrecându-şi ziua
supraveghind vila.
- Spune să aducă de mâncare, îi spuse lui
Spadacapa.
Acesta plecase deja... Dar Ragastens îl chemă
înapoi.
- Nu, nu mai trebuie; m-am răzgândit.
- Domnul cavaler are un aer chinuit... O masă
bună, dimpotrivă, n-ar strica de loc...
- Ştiu, ştiu... Nu renunţ la masă, doar că voi
mânca în altă parte, asta este tot!
- Ieşiţi, domnule?
- Da. Tu veghează şi aşteaptă aici.
- Şi trăsura? Trebuie să o păstrez?
- Mai mult ca oricând. Apropo, Spadacapa, te
angajezi, dacă va fi cazul, să ameţeşti un bărbat dintr-un



pumn, astfel încât să cadă fără să poată striga?
- Hei! exclamă acesta, asta mi s-a mai întâmplat,
domnule...
- Şi dacă ar trebui să ameţeşti doi bărbaţi?
- Putem încerca... da, cred că pot să răspund de
doi bărbaţi care n-ar fi preveniţi... Dar, domnule, dacă lovitu-
ra de pumn n-ar reuşi?
Ragastens tresări. Ideea de a-i omorî pe cei patru
soldaţi de strajă îi veni pentru prima dată în minte. Şi această
idee îi produse o spaimă de nesuportat. Moartea celor patru
nenorociţi, pe care poate se va decide să-i omoare, i se păru
incidentul cel mai groaznic din cariera sa de cavaler. Şi
totuşi!...
- Ce să fac? Ce să fac? se gândea el, palid de
atâta îngrijorare.
Plecă fără să răspundă teribilei întrebări a fostu-
lui bandit. Se îndreptă direct spre hanul al cărui hangar
servea drept post de gardă improvizat pentru soldaţi. Intră
intenţionat în sala comună. Ofiţerul era tot acolo. Ragastens
începu să strige astfel încât să-i atragă atenţia ofiţerului:
- Doamne! Pe toţi dracii!
- De dimineaţă! striga ofiţerul care stătea într-un
colţ, la masă, în faţa mâncării care tocmai i se servise.
- Dacă acest ofiţer vine de la Roma şi dacă m-a
văzut acolo, mă va recunoaşte, se gândea Ragastens. Să
vedem.
Şi continuă să strige furios, lovind cu mânerul
săbiei sale în masă.
Două sau trei servitoare alergară, înnebunite.
- Cu ce să-l servim pe domnul cavaler?
- Cu mâncare, ce dracu! Mor de foame! Mai
repede! Este destul că trebuie să mănânc singur... dacă tre-
buie să mai şi aştept!...
Ofiţerul se ridică şi veni direct la Ragastens.
- Atenţie! îşi spuse acesta.
- Domnule, spuse ofiţerul salutând, văd că sunteţi
spadasin...
- într-adevăr, domnule...
- Te deranjează să mănânci singur?
- Asta mă plictiseşte la culme! La Napoli, de unde
vin, nu avem obiceiul să ducem o viaţă atât de tristă... Unii
dintre noi iubim cheful tot atât de mult cât loviturile de sabie...
înţelegeţi supărarea mea...
- Ei bine, domnule, strigă ofiţerul impresionat,
închipuieţi că şi eu sunt în aceeaşi situaţie cu dumneata.
V-ar plăcea să ne unim plictiselile şi să împărţim cina mea?
- Pe legea mea, domnule, iată o invitaţie care mă
impresionează! Sunt al dumneavoastră! Cu o condiţie,
totuşi...
- Care, domnule?
- Să-mi permiteţi să vă tratez ca pe un prieten,
adică să plătesc cheltuiala.
- Nu văd nici un inconvenient în asta, dacă-mi
permiteţi să mă ocup eu de vinuri, spuse ofiţerul, din ce în ce mai încântat. La masă, dragul 
meu oaspete.
"Nu mă recunoaşte", îşi spuse Ragastens,
aşezându-se în faţa lui şi continuând:
-Aţi putea, dragul meu domn, să-mi explicaţi cum
se face că găsesc în acest han de ţară un ofiţer de hale-
bardieri episcopali? Poate veniţi de la Roma?
- Roma! spuse ofiţerul oftând. Sunt şase luni de



când n-am mai pus piciorul acolo. Vedeţi în mine un exilat...
- Exilat! Aţi căzut în dizgraţie?
- Nu, este un fel de a spune. Sfinţia Sa m-a numit
la comanda halebardierilor vilei sale din Tivoli. Şi gândiţi-vă
ce motive am să mă plictisesc aici...
De şase luni n-am mai făcut o partidă de zaruri cu
un partener serios!
- Vom face una imediat, dacă vreţi.
- Cu siguranţă sunteţi un cavaler adevărat şi chiar
unul încântător.
- Spuneaţi, domnule ofiţer, că sunteţi detaşat la
Tivoli?
- Da... Şi Sfinţia Sa tocmai a sosit. Sper să mă
întorc la Roma cu el. Domnule, beau în cinstea dumitale.
- în cinstea dumneavoastră, domnule! Acest
porto este minunat. Dar, dacă Sfântul Părinte este la vila lui,
de ce sunteţi aici?
- Este o adevărată istorie! în această noapte s-au
petrecut evenimente ciudate la vilă.
- Ei aş! Povesteşte-mi puţin...
- Mai întâi, Sfinţia Sa a fost răpit.
- Răpit! Sfântul Părinte!...
-Absolut sigur! De o trupă de bandiţi care sperau
să-l jefuiască.
- Asta este ceva ciudat...
- Chiar Sfântul Părinte ne-a spus, când am venit alergând la strigătele lui. L-am găsit în 
locuinţa grădinarului
său, cu mâinile şi picioarele legate... El ne-a explicat cum
s-au petrecut lucrurile... şi cum au pus bandiţii mâna pe el...
- Şi ce s-a întâmplat cu ei?
- Cine ştie? Au dispărut conduşi de diavol, poate!
Când spun diavol, nu spun din vreo superstiţie...
- Nu mă îndoiesc, dragă domnule, cu atât mai
mult cu cât nu este o superstiţie să crezi în diavol! spuse
Ragastens glumeţ.
- Foarte corect. Veţi vedea. Chiar la indicaţiile
Papei, s-a bănuit că bandiţii s-au refugiat într-o peşteră, care
se bucura de altfel, de o proastă reputaţie...
în acel moment, un soldat intră în sala hanului.
Ofiţerul îşi întrerupse povestea şi, se întoarse către acesta:
- Ce vrei tu? Nu se poate bea în linişte nici măcar
un minut?
- Locotenente, am venit să vă previn că este
momentul schimbării gărzii de onoare. Dumneavoastră mi-aţi
ordonat...
- Bine! Şterge-o...
Soldatul dispăru.
- iată plăcerile slujbei! Toată noaptea voi fi de-
ranjat din două în două ore!... Dar unde rămăsesem?
- La peştera blestemată...
-Ah, da! Ei bine, acolo se refugiaseră bandiţii, în
compania unei bătrâne vrăjitoare, complicea lor... Deci, am
ajuns la peşteră, dar nu mai era nimeni!
- Este uimitor!
- Aşa cum spuneţi, dragă domnule. Tot satul a
fost ocupat, peştera încercuită... Dacă nu credem că au sărit
în prăpastie, trebuie să credem că i-a scăpat diavolul. Şi asta
crede toată lumea! încheie ofiţerul golindu-şi paharul dintr-o
înghiţitură şi ridicându-se.
- iată, într-adevăr, evenimente foarte ciudate,
spuse Ragastens.



- Oh! asta nu este totul! reluă ofiţerul cu voce
groasă... Uite, vreţi să veniţi cu mine? Veţi vedea ceva
curios...
- Vă duceţi departe? întrebă Ragastens pe tonul
unui om care nu prea doreşte să-şi întrerupă masa.
De fapt, tresărise de bucurie, dar şi-o ascunsese
sub masca indiferenţei.
- Foarte aproape, spuse ofiţerul, la biserică!
- Dar nu este ora de mers nici la liturghie, nici la
vecernie! spuse Ragastens râzând.
- Nu, dar veniţi, veniţi...
- Ei bine, fie! ca să vă ţin companie...
- Sunteţi un bărbat amabil... La întoarcere, vom
face partida de zaruri.
- Gata, ne-am înţeles.
Urmat de Ragastens, ofiţerul ieşi din han. în faţa
hangarului aşteptau patru soldaţi cu halebarda în mână. Mica
trupă porni la drum. Se înnoptase şi casele din Tivoli se
închiseseră deja. Ragastens se strădui să meargă aproape
de ofiţer şi să-i vorbească prieteneşte, astfel încât soldaţii să
observe această intimitate. Ajunseră la biserică. Cei patru noi
soldaţi de strajă luară locul celor pe care veniseră să-i înlocu-
iască, apoi ofiţerul, grăbit să înceapă partida sa, se întoarse
repede la han aducându-i şi pe soldaţii a căror tură se
sfârşise.
- Aţi văzut? îl întrebă el pe Ragastens, când se
instalară, cu păhărelul cu zaruri în mână.
- într-adevăr. Este destul de jalnic, acest coşciug
păzit de soldaţi, ca şi cum mortul ar putea să fugă!
Ofiţerul izbucni în râs.
- Nici un pericol! Dar mortul este o moartă... iar
soldaţii mei nu fac de gardă pentru a o împiedica să fugă...
ci pentru a-i da onorul.
- O moartă spuneţi?
- Sst!... Se pare că este o rudă a Sfântului
Părinte... O rudă foarte apropiată... chiar fata sa!
- He! He! Se spune că Papa, în tinereţea sa...
- Aşa este! Chiar şi acum!
- în aşa fel că defuncta?...
- Este fructul uneia din acele iubiri trecătoare cu
care Papa sfinţea câteodată femeile romane... Biata fetiţă!
Avea aproape şaisprezece ani!
- Aţi văzut-o?
- Da, seara, în grădină. începusem chiar să mă
îndrăgostesc de ea!
- Drace! se gândi Ragastens, acest imbecil devi-
ne idilic! în aceste condiţii, continuă el cu voce tare, înţeleg
rostul gărzii de onoare. Dar, aşa cum spuneaţi, este o cor-
voadă pentru dumneavoastră!
- Corvoadă cu atât mai dură cu cât obligaţia de a
mă deplasa la fiecare două ore, mă face să pierd o ocazie
minunată...
- Ce ocazie? Povestiţi-mi...
- Vedeţi această mică servitoare, cu picioare de
marchiză, fustă scurtă şi ochi arzători?
- O văd şi o admir.
- Ei bine! Este înnebunită după mine... Ea mi-a
spus-o! Dar datoria înainte de toate! Dau doi de şase şi
câştig! exclamă ofiţerul cu un strigăt de bucurie.
Luă toată miza.
- Revanşa mea! strigă Ragastens cu un aer plin



de ciudă.
- Ah! Ţineţi-vă bine! Sunt imbatabil la zaruri.
- Drace! Şi eu care eram sigur că vă bat!
- Nu veţi reuşi asta!
- Vom mai vedea... cinci şi doi... rândul dum-
neavoastră!
Din minut în minut, Ragastens îi turna ofiţerului.
să bea, încât acesta sfârşi prin a juca anapoda; ceea ce,
însă, nu-l împiedica să câştige şi să se bucure zgomotos.
- Ah! suspină el aruncând o privire asupra servi-
toarei care se plimba prin sală, dacă nu era sarcina asta
blestemată!
- Cine vă împiedică să împăcaţi corvoada cu
iubirea? spuse Ragastens pe neaşteptate.
Ofiţerul îl privi cu un aer năucit.
- Ce vreţi să spuneţi? se bâlbâi el.
- Ei, ce dracu! între camarazi, se poate face ceva!
Vă voi înlocui!...
- Dumneata?
- Eu! De ce nu? Sunt de meserie, camarade!
- Datoria! spuse ofiţerul făcând efort pentru a-şi
recăpăta sângele rece. Nu vreau... sunteţi amabil, totuşi...
- Atunci, da-ţi dracului porunca! Uitaţi-vă la fru-
moasa fată care vă priveşte cu ochi languroşi... La dracu,
v-ar trebui ceva curaj!
- Curaj? Da... am... Să bem...
Ragastens făcu semn servitoarei care se grăbi să
vină şi să toarne în pahare. Nu mai era nimeni în han.
Stăpânii se culcaseră. Uşa principală era închisă. Deodată
Ragastens se ridică şi o sărută pe frumoasa servitoare pe cei
doi obraji.
- Dumnezeule! este proaspătă şi catifelată! Ah!
camarade, îţi iau eu locul, dacă nu poţi renunţa la datorie.
Servitoarea abia încerca să se apere. Ragastens o împinse
pe genunchii ofiţerului.
- Ah! drăcoasa, spuse el, nu mă vrea pe mine...
- Da, sughiţă celălalt, pe mine mă iubeşte...
- Du-te şi culcă-te... rămân eu la datorie!
Ofiţerul se ridică şi se sprijini de braţul lui
Ragastens.
- Eşti un prieten adevărat... Cum te numeşti?
- Ce te interesează, dragul meu! Profită de
ocazie... am eu grijă de toate.
- Nu!... Voi ajunge în dizgraţie, poate şi mai rău!
- Du-te odată, ce naiba! Te voi trezi din două în
două ore!
-Ah! iată o idee bună...
-Vezi bine!... Du-te prietene... Ah! fericitule!
Vorbind astfel, Ragastens tremura şi sudoarea îi
curgea pe frunte.
- Ei bine, ascultă, spuse deodată ofiţerul. Parola
este... Tibru şi Tivoli... Cu asta, voinicii mei vor face orice, ca
şi cum aş fi eu! Dar îmi juri... la fiecare două ore...
- La fiecare două ore, mă voi duce să schimb
garda şi, dacă intervine ceva, te voi trezi!
- îmbrăţişează-mă, camarade!
Ragastens îl încolăci cu braţele şi, jumătate îm-
pingându-l, jumătate susţinându-l, îl conduse la scara pe
care frumoasa servitoare deja o urcase. Câteva momente
mai târziu auzi o uşă deschizându-se şi apoi închizându-se.
Atunci, oftă adânc.



- în cinci minute va sforăi, se gândi el, şi va face
asta până mâine!
Imediat, trecu printr-o poartă laterală pe sub
hangar. Soldaţii îl văzuseră cinând cu superiorul lor şi erau
convinşi că Ragastens era un coleg al ofiţerului lor, venit
să-i ţină companie. Această convingere se întări în momen-
tul când Ragastens, chemându-l pe sergent, îi dădu parola
şi-i ordonă să-i desemneze pe cei patru soldaţi de gardă care
urmau să facă de pază la biserică. Sergentul execută ordinul
şi-l salută pe Ragastens. Acesta fremăta de bucurie.
Rezultatul strădaniei sale era nesperat. Lucrarea în sine, era
una din acele idei geniale care le vin spiritelor aventuroase în
împrejurări critice, atunci când totul este pierdut şi când se
riscă, aşa cum se spune, totul sau nimic.
Sosise ora schimbării gărzii. Ragastens îndeplini
această ceremonie exact cum îl văzuse făcând pe ofiţer. El
exagera rigoarea militară, iar tonul său arogant dădu sol-
daţilor o idee asupra capacităţilor sale. La întoarcere la
hangar, el făcu bombănind, inspecţia postului.
- Să doarmă! spuse el cu severitate sporită.
Sergent, răspunzi de păstrarea ordinii. Nu vreau să aud un
cuvânt.
Spunând acestea, el ieşi ca un om decis să-şi
îndeplinească meticulos datoria şi care nu vrea să se lase
surprins de somn. Pe stradă, un bărbat se apropie de el. Era
Spadacapa. Ragastens îl trase într-un colţ.
- Domnule, spuse atunci Spadacapa, cei doi pri-
eteni ai dumneavoastră sunt la "Coşul cu flori", împreună cu
o bătrână femeie, toţi trei disperaţi de moarte... M-au trimis
să încerc să vă găsesc...
- Bine! Ei bine, du-te şi spune-le că totul merge
bine, auzi? Totul merge bine.
-Alerg... Să-i anunţ şi întoarcerea dumneavoas-
tră?
- Nu. Ascultă. Poţi să aduci, fără zgomot, trăsura
până în faţa micii bisericuţe?
- Punând paie în jurul roţilor şi înfăşurând copitele
cailor, răspund de asigurarea liniştii.
- Poţi să fii acolo într-un sfert de oră?
- Da, dar...
- Bine, atunci fie, în douăzeci de minute, la bise-
rică. Prietenii mei şi bătrâna despre care mi-ai vorbit, trebuie
să fie în trăsură... Dar nu trebuie să se mişte până nu mă
văd.
Ragastens dorea să fie singur. Recunoscu prea
târziu că intrând în biserică, tremurase ca şi cum s-ar fi făcut
foarte frig, în ciuda căldurii apăsătoare a nopţii. De fapt situ-
aţia era, într-adevăr, îngrozitoare. Dacă unul dintre soldaţi ar fi fost cuprins de îndoială, dacă 
unul dintre cei care făcea de
gardă la coşciug ar fi bănuit ceva, totul ar fi fost pierdut...
Trebuia să dea o singură lovitură şi lovitura să producă...
Cei patru soldaţi îi apărură în penumbră.
Atitudinea lor apatică indica că îi cuprindea somnul. Unul din-
tre ei chiar dormea, în picioare, sprijinit în halebarda sa şi
somnul său era aproape la fel de profund ca şi cum ar fi fost
în pat, aşa cum li se întâmplă soldaţilor obişnuiţi să rămână
în picioare, imobilizaţi, mult timp.
Din fundul bisericii, Ragastens examina un
moment situaţia, cu sprâncenele încruntate datorită efortului
de gândire; şi, cu siguranţă, nici un general exminând bătălia
şi căutând rapid mişcarea decisivă, nu simţise o asemenea



spaimă... Deodată, se puse în mişcare: găsise soluţia! Merse
direct spre cel care dormea şi-i puse mâna pe umăr. Bărbatul
tresări. Ceilalţi trei luară imediat poziţia de statui.
- Ei bine, camarade, spuse Ragastens, mi se
pare că dormeai! în post! Este grav...
- Domnule ofiţer, se bâlbâi adormitul, oboseala...
- Nu există oboseală la un bun soldat...
Omul aplecă capul, bănuind deja ce pedeapsă va
primi...
- în compania mea, continuă Ragastens, dormi-
tul sub arme înseamnă două luni de temniţă! Şi aici, la hale-
bardieri?
Soldatul păli...
- îl voi informa pe ofiţerul vostru, care m-a însăr-
cinat să-l înlocuiesc... Cred că, ţinând cont de împrejurări,
cele două luni de temniţă riscă să crească...
- Domnule ofiţer, vă promit...
- Dar tu cazi din picioare de somn... Nu poţi să
promiţi nimic! Şi voi trei, de asemenea. Haide, haide, nu sunt
un diavol chiar aşa de rău cum par... Dormiţi în post, tică-
loşilor!
k
Ragastens aşteptă cu o nelinişte soră cu moartea
rezultatul ultimelor sale cuvinte. Cine ar fi putut să ghicească
gândul său din acel moment şi să-l compare cu zâmbetul său
de băiat bun, nu ar fi putut să nu admire forţa sufletească a
cavalerului. Cei patru soldaţi aveau acea privire neliniştită şi
neîncrezătoare pe care o au copiii cărora li se propune, deo-
dată, o jucărie prea frumoasă.
- Duceţi-vă să vă culcaţi, vă zic! La dracu! nu
vreau ca trecerea mea printre halebardierii Sfinţiei Sale să
lase o amintire neplăcută unor bravi oameni ca voi... Dormiţi,
vă înlocuiesc eu!... Moarta va fi păzită ora aceasta, de un
locotenent de archebuzieri: asta face cât patru halebardieri...
Cei patru soldaţi încă ezitau. Ragastens simţea
cum îi picură sudoarea la rădăcina părului.
- Duceţi-vă să vă culcaţi... sau mă supăr! mârâi
el.
- Mulţumesc, domnule ofiţer! spuse deodată
adormitul, care se îndreptă imediat către uşă.
Ceilalţi trei îl urmară repetând:
- Mulţumim, domnule ofiţer!
Ragastens îşi muşcă buzele ca să nu strige de
bucurie. îşi trase ostentativ sabia, ca şi cum s-ar fi pregătit
să-şi înceapă garda. Cei patru soldaţi dispărură. Ragastens
alergă la poarta bisericii... şi-i văzu îndepărtându-se în
noapte... Atunci aşteptă câteva momente, mistuit de neli-
nişte, cu inima bătându-i să-i spargă pieptul...
în sfârşit, era sigur că nimic nu-l va împiedica
să-şi ducă lucrarea la bun sfârşit. în acel moment, un zgomot
foarte înfundat, abia perceptibil, se auzi nu departe de el...
rămase pe loc un minut, cu pumnalul în mână, decis să ucidă
- devenise inevitabil că va trebui să ucidă! Dar era trăsura
care apăruse!... Atunci intră şi alergă la catafalc. într-o
secundă smulse pânza mortuară: sicriul apăru luminat de
lumânări. Introduse vârful pumnalului său între capac şi sicriu. Cu o apăsare uşoară, ridică 
capacul, apoi continuă
lângă cuiul următor, apoi mai încolo... O ultimă apăsare des-
făcu suficient capacul încât să-şi poată strecura mâinile prin
deschizătură...
Ragastens se aşeză în genunchi... îşi introduse
amândouă mâinile în deschizătură. Muşchii i se întinseră,



auzi scârţâitul cuielor care se smulgeau. Brusc, capacul sări.
Moarta îi apăru atât de albă, atât de bine moartă în aparenţă,
încât o îndoială teribilă îi cuprinse sufletul. Se ridică, fără
să-şi poată lua ochii de la tânăra fată şi, timp de o secundă
fu dominat de grozăvia acestei operaţiuni macabre. Dar, se
scutură şi fu trezit la realitate de iminenţa unui pericol.
Tremurând, se aplecă pentru a apuca femeia şi a o lua cu
el... în acel moment, cineva puse o mână pe umărul său.
Capitolul XXXVII
SINGURĂTATEA LUI RAGASTENS
După plecarea lui Ragastens, în peştera lui Maga
se instala o lungă aşteptare plină de nelinişte. Ragastens nu
mai revenea! Veni şi seara şi toţi trei aşteptau, adunaţi într-o
tăcere adâncă. Se înnopta. Neliniştea lui Machiavelli sporea
din minut în minut. Fusese oare prins Ragastens? Ce eveni-
mente îl împiedicau să revină? Cât despre Raphael, el parcă
nu mai trăia.
- Să mergem! spuse el scurt.
- Să mai aşteptăm!...
- Nu mai pot.
Machiavelli înţelese că Sanzio era la capătul
forţelor.
- Să mergem! spuse el... Dar să acţionăm cu pru-
denţă şi metodic; să trecem pe la han, poate aflăm veşti.
- Tot ce vrei, numai să plecăm!... Nu-i aşa Maga?
Nu-i aşa că şi tu te temi de vreo groaznică catastrofă şi că nu
vrei să mai rămâi aici?
- Da, spuse cu tristeţe Maga.
Toţi trei porniră la drum. O jumătate de oră mai
târziu, ei ajunseră la hanul "Coşul cu flori".
- Spadacapa! exclamă Machiavelli arătând către
un bărbat care, în curtea hanului, părea că aşteaptă. Când îi
văzu, veni în întâmpinarea lor şi, imediat îi puse la curent cu
tot ceea ce-i spusese Ragastens.
- Dar unde este acum cavalerul?
- Cu siguranţă că dă târcoale prin Tivoli, dar mă
voi strădui să-l găsesc repede. Orice s-ar întâmpla, eu am
pregătit totul conform instrucţiunilor lui.
- Spadacapa, spuse Machiavelli grijuliu, trebuie
să-l găseşti neapărat, să-i spui că suntem aici, că murim de
grijă...
- Aşa o să fac, n-aveţi grijă!
Spadacapa plecă imediat în căutare. Am văzut
care a fost rezultatul cercetărilor lui, cum îl întâlnise pe
Ragastens şi ce urmase. Se întunecase bine când reapăru
Spadacapa.
- Cavalerul? întrebă Machiavelli înflăcărat.
f - Vă aşteaptă în faţa bisericii... Repede domnilor,
ajutaţi-mă!...
Spadacapa se grăbi spre trăsură şi începu să
înfăşoare roţile cu fân. Sanzio şi Machiavelli înţeleseră... Ei
se puseră la treabă cu o grabă febrilă.
- Ragastens are nevoie de trăsură, murmură
Machiavelli. Totul este pregătit...
Le revenise speranţa... în câteva minute, roţile
trăsurii şi copitele cailor erau înfăşurate... O urcară pe Maga
în trăsură.
- La drum! comandă Raphael.
Trăsura ieşi din han, condusă cu mâna de
Spadacapa. Machiavelli şl Sanzio mergeau grăbiţi înainte.
Ajunseră în curtea bisericii.



- Nimeni! spuse Machiavelli.
- Să intrăm! răspunse Sanzio.
îşi scoaseră săbiile din teacă şi cu ele în mână
împinseră uşa bisericii şi intrară prin faţă. Biserica părea
goală... Din câţiva paşi ajunseră în naosul luminat de
lumânări. Machiavelli apucă mâna lui Sanzio şi-i arătă în
lumina galbenă a lumânărilor grupul fantastic, imaginea de
vis pe care o forma Ragastens apucând coşciugul... Raphael
sări înainte, în momentul când Ragastens, sfârşindu-şi teribi-
la treabă, se apleca pentru a o apuca pe Rosita, şi-i puse
mâna sub umăr... Ragastens ridică capul urlând ca un leu
căruia vrei să-i smulgi prada şi, lăsând corpul fetei să cadă
înapoi, îşi scoase pumnalul... Dar îl recunoscu pe Raphael şi
un surâs de mândrie şi de bucurie îi lumină figura.
- Dragă prietene! spuse el, ai sosit la timp!...
ia-o!... De fapt, dumneata eşti soţul!
Raphael avusese mai întâi o privire plină de
extaz pentru Rosita. După ultimile cuvinte ale lui Ragastens,
se retrase un pas, apoi, prea emoţionat pentru a putea
vorbi, îi făcu semn lui Ragastens către fată... Acesta înţelese
gândul generos al artistului. Sanzio îi lăsa onoarea de a o
transporta pe soţia sa şi de a termina singur, ceea ce înce-
puse!...
Atunci, Ragastens se aplecă, o ridică pe tânără
în braţe şi o transportă până la trăsură unde o puse pe
genunchii lui Maga. Raphael voia să vorbească, să-şi arate
bucuria, recunoştinţa... Dar nu putu scoate decât un suspin care exprima mulţimea de 
gânduri care-l tulbura. Cei doi băr-
baţi se îmbrăţişară cimentând pentru totdeauna o prietenie
bazată pe încredere oarbă şi devotament fără limite... Apoi
Ragastens dădu ordine;
- Spadacapa, calul meu şi al tău! Caii celor doi
domni, lasă-i în grajd.
Spadacapa se îndepărtă.
- Machiavelli, pe capră, continuă cavalerul.
Presupun că ştiţi să conduceţi?
- Da, generale! spuse Machiavelli surâzând.
Cât despre Raphael, el era deja în trăsură, aple-
cat asupra feţei Roşitei şi aşteptând efectul poţiunii pe care
Maga i-o turnase fetei pe buze.
Spadacapa reapăru, iar Ragastens se aşeză
comod în şa. Trăsura porni, traversă Tivoli la pas, apoi porni
în galop... Urmă o cursă nebună în noapte, pe munte. Evitau
să întâlnească drumul spre Florenţa. Ragastens şi
Spadacapa galopau pe cele două laturi ale trăsurii. După o
oră de mers, Raphael strigă să oprească. Machiavelli ascultă
şi sări jos de pe locul său. Atunci, Sanzio cobora din trăsură,
în timp ce şi Ragastens descăleca.
- Prieteni... prietenii mei!... se bâlbâi Sanzio,
beat de bucurie.
El întinsese braţele spre trăsură... Apăru Rosita,
încă foarte albă, înspăimântată, dar adorabil de graţioasă, cu
ochii tulburi ca şi cum s-ar fi temut că ceea ce vede este un
vis...
- Rosita, îi spuse Raphael cu mare emoţie, iată-l
pe domnul cavaler de Ragastens şi iată-i şi pe Machiavelli,
aceşti doi prieteni despre care-ţi vorbeam adineauri... despre
al căror devotament ţi-am povestit...
- Fiţi binecuvântaţi, voi cei care m-aţi redat lui Raphael, spuse ea cu un zâmbet de o 
bunătate infinită, ţinân-
du-i mâinile. Datorită dumneavoastră sunt fericită... nu-mi voi



uita niciodată cei doi fraţi...
- Fraţi! strigă Raphael. Oh! ai găsit cuvântul, dul-
cea mea Rosita!
- în acest caz, spuse Ragastens cu gravitate, cer
îmbrăţişarea la care îmi dă dreptul acest titlu preţios! Rosita
îi întinse braţele. Cavalerul o îmbrăţişa, încercând în zadar
să-şi ascundă emoţia.
- Să fii fericită surioară! spuse el cu blândeţe.
Apoi fu rândul lui Machiavelli. Aceste personaje,
adunate sub frumosul cer înstelat, în noaptea înmiresmată,
trăiau unul din acele neuitate momente de fericire completă,
cum întâlneşti atât de rar în viaţa oamenilor! Când Raphael şi
Rosita reveniră în trăsură, scoaseră un strigăt: Maga dis-
păruse!
- iată! hotărârea ei a fost de neclintit. Nici măcar
lacrimile Rositei n-au reuşit să o oprească... Chiar şi la Roma
am încercat în zadar să o luăm cu noi... Biata mama Rosa!
Rosita plângea în tăcere.
- Haideţi! spuse Machiavelli, trebuie să plecăm!
- Să plecăm! răspunse Sanzio suspinând.
Trăsura porni din nou. Atunci Maga ieşi din
desişul unde se strecurase. Ochii săi rămaseră fixaţi pe tră-
sura care se îndepărta. Din aceşti ochi curgeau lacrimi
mari... în sfârşit, ea se întoarse şi porni cu pas grăbit în
direcţia Tivoli... în ochii ei nu mai strălucea emoţia ci voinţa
sălbatică, neîmblânzită.
Spre dimineaţă, după ce făcuse un mare ocol,
trăsura întâlni drumulspre Florenţa. Ragastens îi făcu atunci
semn lui Machiavelli să oprească.
- Prieteni, spuse el, ne vom despărţi. Drumul este liber... Voi mergeţi drept la Florenţa; eu 
mai am ceva de făcut
în aceste locuri.
- Să ne despărţim! strigară deodată Machiavelli şi
Sanzio.
Ei încercară să-l convingă pe cavaler să se răz-
gândească. Dar rugăminţile lor, raţionamentele lor, insis-
tenţele Rositei, toate se loveau de hotărârea lui Ragastens.
Sanzio şi Machiavelli trebuiră să se resemneze. îşi luară
rămas bun cu o profundă emoţie! îşi făcură promisiuni pe
care şi le repetară de sute de ori.
Trăsura, condusă de Machiavelli, porni la drum.
Rosita şi Raphael, aplecaţi peste portieră, schimbau semne
de afecţiune cu cavalerul rămas în mijlocul drumului... Apoi,
deodată, drumul făcu un cot, iar Ragastens se întoarse către
Spadacapa.
- Spadacapa, îi spuse el, nu vreau să te trădez.
Dar te previn că, această campanie pe care vreau să o încep,
ne va aduce multe lovituri.
- Cu dumneavoastră, domnule cavaler, nu mă
tem de nimic... Dar, domnule, aveţi de gând să vă bateţi?
- Da, Spadacapa. îţi convine?
- îmi convine. Doar că, aş vrea să-mi răspundeţi
la o întrebare.
- întreabă-mă!
- Ei bine... Până acum, n-aţi făcut decât să luptaţi
contra unei mulţimi de oameni, contra zbirilor, contra unor
seniori puternici ca Cezar, contra Papei chiar!... De data
aceasta contra cui veţi lupta?
- Contra unei armate! răspunse simplu Ragastens.
Capitolul XXXVIII
O BOLTĂ ÎNVERZITĂ LÂNGĂ O FEREASTRĂ



Timp de câteva zile, Ragastens hoinări pe munţi,
nehotărât, oscilând de la un gând la altul, fie făcând planuri
de întoarcere în Franţa, fie dorind să alerge la Florenţa. Şi
totuşi, oricât de ciudate au fost meandrele călătoriei sale,
fatalitatea a vrut ca el să se apropie din ce în ce mai mult de
Monteforte. Spunem fatalitate, în locul altui cuvânt. De fapt,
dacă cineva i-ar fi spus lui Ragastens că se îndreaptă încet,
fără să ştie, către Monteforte, acesta s-ar fi mirat. Cavalerul
credea mai degrabă, cu sinceritate, că se îndepărta de
Monteforte.
Trebuie să credem că magnetul iubirii îl atrăgea
către vechea fortăreaţă, fără ca el măcar să-şi dea seama.
Orice ar fi fost, se întâmplă că în a cincea seară a călătoriei
sale, Ragastens află deodată, că nu era la mai mult de două
zile de mers de Monteforte. în momentul când Ragastens
făcu această descoperire care trebuia să aibă o influenţă de-
cisivă asupra destinului său, se afla într-un mic han dintr-un
sat sărăcăcios unde sosise cu două ore mai înainte. Era
aşezat în faţa unei sticle de vin care se răcea într-o găleată
cu apă rece scoasă dintr-un puţ. Această relaxare a lui
Ragastens în faţa unei sticle de vin, avea loc în grădină, sub
o boltă deasă, înfrunzită şi înflorită, care era aproape lipită de
han, astfel încât între ea şi peretele hanului nu mai rămânea
decât un spaţiu foarte îngust.
Să ne imaginăm acum peretele hanului în care
era tăiată o fereastră la parter. Această fereastră dădea
într-o mică încăpere pe care bolta o apăra de căldura soare-lui şi de orice privire indiscretă. 
Să ne imaginăm, în sfârşit,
mai multe persoane adunate în acea încăpere, discutând
între ele. Vom ajunge la concluzia logică că aceste personaje
nu puteau spune nimic fără să fie auzite de Ragastens. Este
exact ceea ce se şi întâmplă.
Câteva cuvinte rostite cu voce mai ridicată, îl
făcură să-şi ascută atenţia. Din acel moment, nu mai pierdu
nici o silabă din ceea ce se spunea în acea încăpere. Şi ceea
ce se spunea, trebuie să fi fost de un imens interes pentru
Ragastens, căci, puţin câte puţin, el se ridicase, se apropiase
cât putuse de mult de perdeaua de frunze, cu urechile ciulite şi
cu ochii strălucitori...
în sfârşit, în momentul când conversaţia pe care
o surprinsese părea aproape de final, Ragastens se aplecă
uşor şi făcu semn unui bărbat care, în curte, lustruia hamurile
cailor. Bărbatul alergă.
- Spadacapa, îi şopti Ragastens la ureche, vezi
această cameră, nu-i aşa? Uşa dă pe culoarul care tra-
versează hanul. Du-te şi aşează-te în faţa uşii şi să nu te
mişti de acolo...
- Bine... mă duc...
- Aşteaptă. Să ai pumnalul în mână. Dacă se
deschide uşa şi cineva vrea să iasă...
- Va trebui să se lovească de acest vârf de oţel?
- Corect... Du-te, dragul meu... înţelegi de minu-
ne!
Ragastens aşteptă un moment. Apoi, când bănui
că Spadacapa era la post, ieşi de sub boltă, intră în locul
îngust pe care-l observase mai înainte, ajunse până la fe-
reastră şi, ridicându-se uşor, sări în încăpere spunând cu
vocea sa radioasă:
- Bună ziua, domnilor... încântat să vă reîntâl-
nesc!
Capitolul XXXIX



CĂSĂTORIA PRIMULEI
Suntem obligaţi să-l abandonăm pe Ragastens în
situaţia pe care tocmai am schiţat-o, situaţie mai critică şi mai
îngrozitoare decât ne-am putea închipui.
Evenimentele care se petreceau la Monteforte, în
timp ce Rosita era salvată şi Ragastens colinda pe munţi,
erau de o asemenea importanţă pentru ceea ce va urma,
încât este imposibil să le trecem sub tăcere. Intrăm în
Monteforte într-o frumoasă zi de vară, când pe străzile
oraşului era o agitaţie de nedescris. Oameni din popor, sol-
daţi, se îndreptau spre o mare piaţă, în fundul căreia se ridi-
ca eleganta arhitectură a palatului contelui Alma.
Faţada palatului strălucea de lumini. în marea
sală de festivităţi se găsea o mulţime de seniori înarmaţi de
război. Printre ei se găseau toate personajele pe care le-am
întâlnit în catacombele Romei. în fundul sălii se ridica un tron,
încă neocupat. Se aştepta cu nerăbdare sosirea contelui
Alma şi a fiicei sale Beatrix.
Un grup de cinci sau şase tineri înconjurau, la
câţiva paşi de tron pe un bătrân cu barbă albă: era prinţul
Manfredi care, în ciuda celor şaptezeci şi doi de ani, fusese
unul dintre primii care alergase la chemarea contelui Alma.
Reîncepea războiul... Contele Alma, vrând-nevrând, deve-
nise sufletul unei vaste conspiraţii căreia i se alăturaseră toţi
cei pe care jafurile lui Cezar îi deposedaseră. La această întâlnire, urma să se decidă 
ultimele măsuri care trebuiau
luate.
Un spion sosit după-amiază, adusese vestea că
Cezar părăsise Roma în fruntea a cincisprezece mii de
oameni, soldaţi şi cavaleri. în afară de asta mai avea zece
tunuri de artilerie capabile să lanseze la mai mult de două
sute de paşi mari, ghiulele din piatră.
în sala de festivităţi, sosise ora când contele
Alma trebuia să-şi ocupe locul pe tron şi să deschidă adu-
narea. Se auzeau deja murmure. în grupul care-l înconjura
pe prinţul Manfredi, cineva spunea cu voce tare:
- Contele Alma ne comandă ca şef, dar părerea
mea este că lui i se pare exagerată această onoare... Poate
că un regiment în armata lui Cezar i s-ar potrivi mai bine...
Aceste cuvinte care ascundeau neliniştile şi
acuzaţiile mai multor căpetenii, produseră o tăcere glacială,
în acel moment, uşa care se găsea aproape de tron, se
deschise brusc. Toţi ochii se îndreptară într-acolo; Beatrix
intră singură! Mulţimea fu străbătută de uimire şi nelinişte. Ce
făcea contele Alma? Această uimire se schimbă în curiozitate
când o văzură pe Beatrix îndreptându-se hotărâtă către tron
şi luând loc. Se instala o tăcere adâncă. înaltă, zveltă, în
rochia lungă din catifea gri, Beatrix îşi plimba peste adunare
o privire îndrăzneaţă.
- Domnilor, spuse ea cu o voce care nu tremura,
am să vă comunic o veste proastă: contele Alma a dispărut
din Monteforte. La auzul acestor cuvinte se iscă în sală o
mare zarvă.
- Trădare! strigară mai mulţi şefi.
Beatrix întinse mâna şi, atât era de mare puterea
ei asupra acestor seniori, aspri oameni de război, încât ges-
tul acestei mici mâini fu suficient să aducă liniştea.
- Cei care se tem pot pleca. Cât despre ceilalţi, ei
vor rămâne şi, oricât de puţini ar fi, am speranţa că vom apăra încă o dată oraşul nostru 
contra lui Borgia... Uşieri,
deschideţi poarta mare!



Nici unul nu ieşi... Beatrix îşi plimbă peste
adunare privirea hotărâtă şi mândră în care strălucea flacăra
unei bucurii orgolioase.
- Acum, strigă ea, pot să spun că Monteforte va fi 
salvat şi că poate, Italia va fi scăpată de despotism...
Domnilor, vă mulţumesc! Voi sunteţi cu adevărat viteji, bravi
cavaleri şi inima mea se bazează pe voi...
Toţi aceşti bărbaţi ascultau vocea mângâietoare
care trezea în ei idei de devotament absolut. Cu siguranţă,
nu exista nici unul care să nu fie mort de fericire dacă primea
din partea Primulei un zâmbet. Aceste sentimente se tra-
duceau prin lungi aclamaţii. Beatrix înţelese că ea era arbitrul
suveran şi incontestabil al deciziilor care urmau să fie luate,
în acel moment, un tânăr bărbat cu un aer mândru, se ridică
şi, cu voce puternică, spuse următoarele cuvinte:
- Eu, Jean Malatesta, fiul lui Guido Malatesta,
ucis la Rimini apărându-şi drepturile, prerogativele şi liber-
tatea, declar că Italia suferă de o ruşinoasă supunere şi că
noi, trebuie să recuperăm de la Borgia ceea ce ne-a furat.
După ce vom salva Monteforte, vom recâştiga Rimini, apoi
Imola, Bolognia, Piombino, Urbino, Pesaro, Faenza şi
Comerino. Sunteţi de acord ca liga sacră constituită
începând de azi, să urmeze acest scop măreţ? Şi ca după ce
îl vom goni pe Cezar din Monteforte, să începem eliberarea
Italiei?
Nu se auzi decât un strigăt fierbinte de entuzi-
asm...
- Deci, reluă Jean Malatesta, aveam un şef
suprem: contele Alma. El acceptase să conducă forţele noas-
tre aliate. Dar contele Alma a dispărut... Ce s-a întâmplat cu
el? Trebuie să ştim... Şi eu, cred că ştiu!
Primula făcu un gest de nelinişte. Liniştea rede-veni solemnă.
- Doi bărbaţi, doi pelerini au intrat în Monteforte,
acum câteva zile. Nimeni nu le-a dat atenţie. în mai multe
rânduri, l-am văzut pe contele Alma discutând cu aceşti doi
pelerini în grădina palatului... Ieri, am putut să mă apropii
destul, dacă nu ca să aud ce vorbeau, cel puţin pentru a zări
un moment figura unuia dintre ei, în ciuda grijii cu care se
ascundea sub glugă.
Adunarea asculta cu atenţie sporită; Jean
Malatesta continuă:
- L-am văzut, domnilor, l-am văzut pe bărbat şi
l-am recunoscut. Ştiţi cine era pelerinul? Ştiţi cu cine a avut
contele Alma întâlniri secrete, întâlniri despre al căror subiect
îmi propusesem să-i cer explicaţii în această seară, în faţa
voastră?... Ei bine, era sufletul blestemat al lui Cezar Borgia,
unul dintre spionii cei mai activi ai lui Alexandru al Vl-lea, un
călugăr care se numeşte la Garconio...
- Don Garconio! murmură Primula pălind. îngro-
zitorul călugăr!...
Ultimele cuvinte ale lui Jean Malatesta produseră
o adevărată furtună în rândul celor adunaţi acolo care stri-
gau: "Trădare!" Malatesta întinse mâna ca pentru a domoli
zarva. Se restabili liniştea.
- Este foarte simplu de înţeles adevărul, continuă
atunci tânărul. Cei doi pelerini, emisari ai Papei şi ai lui
Cezar, au venit să trateze cu contele Alma trădarea cauzei
noastre... Dacă contele nu mai este la Monteforte, înseamnă
că a trădat... contele a acceptat propunerile lui Alexandru al
Vl-lea... Contele Alma s-a vândut. Dacă nu dăm un teribil
exemplu, trebuie să ne temem de diplomaţia Papei mai mult



decât de armele fiului său.
- Este adevărat! strigară mai multe voci, jurând
pe Madona.
- Trebuie să-l pedepsim pe conte!
- Trebuie ca exemplul să fie răsunător!
- Domnilor, reluă Jean Malatesta, propun ca,
trădătorul conte Alma să fie astfel declarat în mod public şi să
fie decăzut din drepturi şi să se dea ordin să fie căutat şi
găsit.
-Da! Da!...
- Domnilor! Domnilor! strigă Primula, palidă de
disperare.
Vocea sa era acoperită de larma glasurilor care
urlau, de armele care se ciocneau... Ea căzu înapoi pe tron,
lipsită de putere... Şi cum ar fi putut, de altfel, să-l apere pe
tatăl său? în acel moment, un bătrân, se ridică de lângă Jean
Malatesta. Era prinţul Manfredi. El se bucura de o influenţă
incontestabilă asupra acestor dure căpetenii de oşti pe care
le comandase în multe bătălii, pe care le condusese cu pro-
funda sa înţelepciune în consilii. Când se ridică, liniştea se
restabili încet, treptat...
- Domnilor, spuse el cu o voce neafectată de
vârstă, mi-am văzut proprietăţile invadate; am văzut măcelul
acolo unde pacea făcea să rodească recolta... Nu vorbesc
de bogăţiile mele furate, de privilegiile mele călcate în
picioare... Eu sunt bătrân, dar este vorba despre mântuirea
Italiei şi umerii mei sunt încă destul de robuşti pentru a purta
platoşa. Domnilor, sunt unul dintre primii care a aderat la
eliberare... M-aţi auzit la reuniuni, m-aţi văzut la treabă pe
câmpul de luptă... Cred că-mi este permis să vă spun sincer
părerea mea...
- Vorbiţi! Vorbiţi! se striga din toate părţile.
- Ei bine! eu cred că pasiunea tinereţii l-a condus
prea departe pe valorosul Jean Malatesta... Eu cred că, în
ceea ce-l priveşte pe contele Alma, nu trebuie să luăm decizii
pripite... Domnilor, uitaţi că fiica sa, mult-iubita noastră
Beatrix, ocupă acest tron... Priviţi acest plăpând copil care
ne-a dat nouă, oameni de arme ce suntem, exemplu de curaj... Vedeţi faţa ei palidă.
Toate privirile erau fixate asupra Primulei. Un
sentiment de milă străbătu reuniunea. Aproape toţi se gân-
deau că nefericita copilă era singură! Mama tocmai fusese
asasinată... Tatăl dispăruse! Manfredi încheie:
- Domnilor, propun să amânăm orice decizie con-
tra tatălui lui Beatrix.
Jean Malatesta o privise şi el pe Primula. Pălise
şi el văzând-o atât de palidă. Cu o voce schimbată de pro-
funda emoţie a unor sentimente secrete de care era animat,
el spuse:
- Domnilor, la propunerea venerabilului Manfredi,
sunt pe deplin de acord să se amâne decizia... Fie! Dar pen-
tru câte zile?
Toţi se priviră surprinşi, şovăitori.
- Domnilor se grăbi să continue Jean Malatesta,
ca şi prinţul Manfredi, ca voi toţi, sunt mişcat de situaţia
tinerei contese... Şi adaug că propunerea mea de mai
înainte, se leagă strâns de o altă propunere pe care vreau să
o fac... Vă vorbesc ca unor fraţi... Nu vreau să vă ascund
nimic.
Spunând aceste cuvinte, Jean Malatesta păru şi
mai emoţionat. Din adunare mai mulţi tineri îşi fixară ochii
atenţi asupra lui, ca şi cum ar fi ghicit deja ce dorea să



anunţe. în ceea ce o priveşte pe Primula, neliniştea sa fu atât
de evidentă încât prinţul Manfredi se duse lângă ea, ca pen-
tru a o apăra. Totuşi, Jean Malatesta se întorsese către ea:
- Dragă Beatrix, spuse el cu nervozitate, dragă şi
iubită contesă, tu eşti căpetenia noastră, tu eşti sufletul tutu-
ror sufletelor noastre. Curajul tău tineresc ne-a înflăcărat,
cuvintele tale ne-au trezit speranţa... Şi puteţi să-mi daţi
limba la câini dacă am spus sau dacă spun cuvinte care să
te rănească.
- Nu mă răneşti, Jean Malatesta.
- Deci, spuse tânărul cu un plus de forţă, toţi cei
de aici suntem decişi să murim pentru tine, dacă trebuie...
Astea sunt cred, cele mai potrivite cuvinte pe care le pot găsi
prin care să-ţi arăt devotamentul tuturor acestor domni, şi al
meu! Contele Alma ne-a abandonat... Darte-a abandonat şi
pe tine, Beatrix... Propunând să-l decădem din toate titlurile,
înţeleg printre ele şi pe cel mai frumos... calitatea de tată!
Sunt de acord să amânăm această decizie... Dar trebuie ca
acţiunea noastră să aibă un conducător... un bărbat care să
poată să meargă la luptă. Trebuie să-l înlocuim pe contele
Alma. Domnilor şi tu, Beatrix, ascultaţi-mi propunerea.
Tânărul bărbat se opri pentru o secundă cuprins
de emoţie. Apoi, în tăcerea solemnă, spuse:
- Propun să aşteptăm trei zile. Dacă în trei zile,
contele Alma nu reapare, va fi decăzut... Sunteţi de acord?
- Sunt de acord! spuse prinţul Manfredi.
- Acceptăm! spuseră şi ceilalţi comandanţi adu-
naţi.
Beatrix făcu un semn care arăta că se resem-
nează cu această soluţie.
- Altfel, dacă în trei zile, continuă Malatesta, noi
nu vom avea conducător, iar contesa Beatrix va fi singură...
singură de tot, într-un oraş pe punctul de a fi asediat... Ne
trebuie un conducător pentru întreprinderea noastră... Ne
trebuie un protector pentru Beatrix.
Beatrix deveni şi mai palidă.
- Acest conducător, acest protector, va fi desem-
nat de către contesa Beatrix... în trei zile, dacă Alma nu se
întoarce printre noi, bărbatul care va fi desemnat, dintre toţi
comandanţii, să devină conducător suprem al acţiunii noas-
tre şi soţul prinţesei Beatrix... Am zis!
Un murmur neînţeles se ridică din toate părţile.
Mulţi dintre cei adunaţi acolo o iubeau pe tânăra fată în
secret. Mai multe mâini agitară cu nervozitate pumnalul de ceremonie pe care-l strângeau, 
mai multe priviri grave şi neli-
niştite se fixară asupra lui Malatesta care părea desemnat să
devină conducător şi soţ. Frământată de mii de sentimente,
tânăra fată îşi plimbă privirea pierdută asupra adunării... Se
ridică şi spuse cu voce slabă:
- Dragi seniori, propunerea lui Jean Malatesta mă
sperie şi mă surprinde...
- Ea este totuşi rezonabilă! spuseră mai multe
voci.
O lacrimă îi tremura sub pleoape... Prin faţa
ochilor îi trecu rapid o viziune... Se vedea într-o pădure de
măslini înmiresmată, lângă un pârâu pe care un tânăr cavaler
îl traversa dintr-un salt, pentru a veni să-i sărute mâna... Dar,
deodată se însenină; privirea sa îşi reluă acea expresie
indefinită, amestec de curaj şi blândeţe, care o făcea atât de
seducătoare.
- Ei bine, spuse ea, accept!



Se produse rumoare, apoi tăcere deplină.
- Dragi şi iubiţi seniori, cel pe care-l aleg, pentru
că mi se oferă onoarea acestei alegeri, ca să ne fie con-
ducător tuturor şi soţ mie, este cel care ne inspiră tuturor
încredere, stimă şi afecţiune, cel care poate cu adevărat să
strângă voturile atâtor oameni de valoare... este prinţul
Manfredi...
Un ropot de urale îi acoperi cuvintele. Unani-
mitatea participanţilor recunoştea în prinţul Manfredi un con-
ducător demn de a fi ascultat atât în consilii cât şi pe câmpul
de luptă. Doar doi sau trei păliră, fără a protesta, totuşi.
Dintre aceştia făcea parte şi Jean Malatesta.
Prinţul Manfredi, după un prim moment de sur-
prindere, nu-şi putu ascunde plăcerea pe care i-o provoca
alegerea Primulei. Avansând către contesa Beatrix, îşi înclină
corpul înalt, potrivit pentru armuri puternice, apucă mâna
celei pe care o putea considera logodnica sa şi i-o sărută.
Acest sărut o făcu să tresară pe Beatrix... Un nor îi traversă
frumoasa frunte... Ce spera oare tânăra fată? Şi de ce un fel
de spaimă pusese stăpânire pe inima ei în momentul când
bătrânul, aplecat în faţa ei, murmurase:
- Fii binecuvântată, dragă Beatrix, pentru că ai
rezervat bătrâneţii mele o asemenea bucurie. Te consideram
ca şi fiica mea... vrei să fiu soţul tău... Este o mândrie pen-
tru mine şi, dacă am părul alb, jur pe Madona că nimeni nu
şi-a dat seama acum că tu l-ai încununat cu iubire!
Bătrânul se ridică. întors către adunare, cu ochii
strălucitori, cu umerii săi laţi în poziţie verticală, cu pieptul
puternic şi plin de forţă, strigă:
-Accept dubla onoare care mi se face. Domnilor,
îl desemnez pe Valentin Ricardo comandant al cavaleriei şi
pe Trivulce de Piombino drept comandant al infanteriei. îl
desemnez pe Roderigo d'lmola, Jean Malatesta şi Giulio
d'Orsini să alcătuiască consiliul...
Mulţimea de conducători, în picioare, îşi dădu
acceptul pentru aceste alegeri prin urale şi salutând-o pe
Primula.
Cele trei zile trecură, prinţul Manfredi trimisese
cavaleri în toate direcţiile; împrejurimile de la Monteforte fură
cercetate pe o suprafaţă de mai multe leghe; toate cercetările
fură în zadar. Trădarea contelui Alma devenea evidentă. în a
patra zi, clopotele sunau din toate puterile. O mulţime uriaşă,
zgomotoasă, se înghesuia în piaţă şi pe străzile învecinate.
La prânz, contesa Beatrix apăru în capul scării
monumentale, înconjurată de doamnele de onoare şi urmată
de seniorii din palat. Prinţul Manfredi îi dădu mâna. Fură salu-
taţi cu aclamaţii. Prinţul şi Beatrix coborâră încet treptele
acoperite cu un covor bogat, el radios, ea foarte palidă în
rochia sa strălucitoare din brocart alb, cu coroana de aur pe
părul său blond, ca o suverană care urma să deschidă o mi-nunată sărbătoare populară... 
Sărbătoarea era căsătoria sa.
Capitolul XL
ÎNTÂLNIREA
Jean Malatesta nu se înşelase: cei doi pelerini pe
care-i surprinsese discutând cu contele Alma erau cei doi
emisari ai lui Alexandru al Vl-lea, baronul Astorre şi călugărul
Garconio.
în acea perioadă contele Alma era un bărbat de
cincizeci de ani, în general taciturn, cu sănătatea şubrezită
de o veche slăbiciune. Era un tip nehotărât, care fuge, care
nu are încredere în nimeni, bănuind tot timpul că se pune la



cale un atentat la viaţa sa, folosind viclenia în orice împreju-
rare. Iubea cu pasiune odihna. Când a văzut la fata sa
Beatrix atâta îndrăzneală care o împingea spre acţiuni pline
de curaj, a început să tremure.
Beatrix iubea vânătoarea şi călăria; pălea de furie
de fiecare dată când tatăl său primea cu toate onorurile un
trimis al Papei; într-o zi, ea l-a lovit cu cravaşa pe un senior
roman care-i spusese:
- Monteforte va fi într-o zi, încă un frumos orna-
ment în coroana papală.
Cezar voise să pună mâna pe oraş. Beatrix a
străbătut atunci ţara, îndemnând la război şi, chiar în
Monteforte produsese atâta entuziasm, încât învingătorul
romanilor trebuise să se retragă. Dar contele Alma ştia că,
mai devreme sau mai târziu, va trebui să se predea.
Când a aflat că Beatrix organiza o mare ligă a seniorilor care fuseseră deposedaţi de Borgia, 
el fu înspăi-
mântat. Se acceptă formal conducerea supremă a luptei, dar,
mai degrabă, Beatrix acceptă această conducere în numele
său. Cercetat deja de Papă, contele luase o hotărâre chiar
din acel moment... Când baronul Astorre şi don Garconio,
deghizaţi în pelerini îi aduseră propunerile Papei, contele
Alma nu se apără decât de formă. Chiar în dimineaţa zilei
când trebuia să aibă loc la palat o adunare generală a tutu-
ror comandanţilor, el îşi părăsi în secret locuinţa, ieşi din oraş
şi merse să se întâlnească la o oarecare distanţă cu baronul
şi cu călugărul care îl aşteptau. La un moment dat fu cuprins
de ruşine.
- Domnilor, spuse el, vă însoţesc la Roma, pentru
că vreau să-l văd pe Sfântul Părinte... doar pentru a împie-
dica un nou război... Să ne grăbim... vreau să mă întorc
repede la Monteforte.
- Oh! Dar nu aveţi nevoie să mergeţi până la
Roma, spuse Garconio zâmbind; Sfinţia Sa era pregătită să
plece la Tivoli când l-am părăsit noi, trebuie să fie acolo,
acum.
Cei trei oameni porniră la drum, contele între
Garconio şi Astorre, ca şi cum ar fi fost prizonier. De fapt,
chiar era: el se predase înainte de luptă.
- Cât despre propunerile pe care mi le-aţi făcut,
continuă el automat, şi mai degrabă ca să-şi dea importanţă,
nici măcar nu vreau să le discut...
- Totuşi sunt magnifice, spuse Astorre. Un palat şi
o rentă anuală de două mii de ducaţi de aur...
- Sarcina de mare purtător de steag, cu super-
bele foloase pe care le implică, adăugă Garconio.
- Dreptul de a ţine o gardă personală de două-
zeci de oameni înarmaţi...
- Comanda gărzilor nobile ale Sfinţiei Sale...
- Titlul de nobil consultant în consiliul personal al Sfântului Părinte...
- în sfârşit, concluziona Garconio, cea mai minu-
nată poziţie la Roma... după Sfinţia Sa şi monseniorul Cezar!
- Să nu mai discutăm despre asta! spuse contele
Alma care, în sinea lui, notase cu grijă diferitele avantaje pe
care Alexandru al Vl-lea i le oferea pentru trădarea Lui.
Mica trupă călătorea rapid şi nu se opri decât
noaptea. A doua zi dimineaţă, ei reporniră la drum şi spre
seară, se cazară la un mic han de sat, pe drumul de la
Monteforte către Tivoli. în acelaşi han l-am văzut oprindu-se
pe Ragastens, care mergea de la Tivoli la Monteforte.
Proviziile din han fură rechiziţionate şi duse la masa celor trei



bărbaţi instalaţi în sala cea mai bună. S-a discutat cu bună
dispoziţie şi la sfârşitul mesei, comesenii ajunseseră în
momentul când se dezleagă limbile.
- Când mă gândesc, striga Astorre, care după ce
. băuse nu mai avea simţul măsurii, când mă gândesc la figu-
ra pe care trebuie să o facă în acest moment Malatesta,
Manfredi, Orsini...
Contele avu un surâs forţat şi murmură:
- Să vorbim despre altceva, vă rog...
- Da, să vorbim despre altceva, spuse Garconio
care, şi el, băuse puţin peste măsură; baroane, ştii la ce mă
gândesc?
- Spune, dragul meu Garconio...
- Ei bine, mă gândeam la figura pe care trebuie
s-o fi făcut cineva cunoscut nouă, atunci când a fost aruncat
în puţul cu reptile...
-Ah! Ah!... şi eu...
- Şi când călăul i-a tăiat gâtul! Cu adevărat regret
că n-am putut asista la o asemenea sărbătoare!
- Din nefericire, aceste lucruri nu se pot repeta...
Domnul Ragastens este mort, mort de-a binelea şi îngropat!
în acel moment, o umbră se ridică în cadrul fe-restrei; această umbră sări uşor în sală şi cu o 
voce puter-
nică, strigă:
- Bună ziua, domnilor! încântaţi de revedere?
Astorre sări. Garconio rămase pe scaunul său,
împietrit.
- Ragastens! bolborosi el.
Contele Alma, stupefiat, asista mut la această
scenă neprevăzută.
- Zău aşa, dragul meu baron, continuă radios
Ragastens, morţii pe care-i îngropaţi se simt, mi se pare,
destul de bine.
- Cavalerul de Ragastens! repetă Astorre, prostit
de uimire.
- Ei, da, cavalerul de Ragastens în carne şi oase.
Este adevărat că nu este vina acestui demn călugăr dacă mă
revedeţi, dar în fine, mă revedeţi şi asta este esenţial. Dar
reveniţi-vă, vă rog. Mi se pare că am deranjat nişte destăinuiri
de familie? Dacă sunt în plus, spuneţi-mi, ce dracu! Şi întor-
cându-se către contele Alma:
- Domnule conte, permiteţi-mi să mă prezint: eu
sunt cavalerul de Ragastens şi vă căutam în mod special,
având să vă spun lucrurile cele mai interesante din lume.
- Du-te şi spune-le în iadul de unde vii! urlă
Garconio.
în acelaşi timp, călugărul se repezi cu pumnalul
ridicat, asupra lui Ragastens. Dar acesta nu-l pierduse nici o
clipă din vedere: el văzu lovitura venind. Rapid, sări în spate
către fereastră şi-şi scoase sabia. Pumnalul călugărului căzu
în gol.
-Astorre!... şi dumneata, conte... haideţi, acest
om trebuie să moară!
Baronul revenit din uimirea sa, îşi scosese sabia
din teacă.
- Se va salva pe fereastră, adăugă Garconio.
Haideţi! Haideţi!
- Nu vă temeţi, zbirilor! răspunse Ragastens
duelându-se cu baronul care-i aplica lovitură după lovitură.
- Ajutor! ajutor! urla Garconio.
Şi călugărul, disperat de duelul cu Ragastens, se



repezi la uşă.
în timpul acestor peripeţii, contele Alma nu se
mişcase. El nu ştia cine este acest nou venit. El nu ţinea
deloc să se expună unei încăierări care, până acum, i se
părea rezultatul unei dispute personale între călugăr şi
Ragastens.
Călugărul deschisese uşa.
- Groaznic! strigă el retrăgându-se din faţa pum-
nalului lui Spadacapa.
- Loveşte! striga Ragastens.
Spadacapa făcu o mişcare fulgerătoare; călu-
gărul căzu spunând:
- Blestem! Sunt mort!
în acelaşi moment, sabia lui Ragastens traversa
dintr-o parte în alta umărul baronului Astorre care se prăbuşi.
- Asta este a şaptea, dacă nu greşesc, spuse
Ragastens zâmbind.
- Chiar aşa, bombăni baronul, număraţi bine, în-
tr-adevăr. Dar fiţi liniştit, vă voi înapoia totul cu o singură lovi-
tură...
- Nu m-am îndoit niciodată, baroane... Aşteptând
să se întâmple asta, aveţi nevoie de ceva? Vreţi să vă
pansez puţin?
- Mulţumesc, n-am nevoie de nimic... în afară de
a-mi continua călătoria cât mai repede cu acest domn...
-Ah! Ah!... iată ceva care mă contrariază, dragul
meu... Tocmai aveam intenţia să-i propun domnului conte o
mică plimbare.
Călugărul întins la pământ, auzi aceste ultime cuvinte. Se ridică cu greutate şi urlă:
- Fugiţi, conte! Fugiţi!...
- Oh! Domnul conte n-are nici un motiv să fugă!
spuse Ragastens.
- Ce vreţi de la mine, domnule, întrebă cu răceală
contele Alma.
Ragastens se apropie de el.
- Să vă spun doar două cuvinte, îi şopti el la ure-
che. Eu vin de la Roma de unde am evadat chiar în zorii zilei
când trebuia să fiu executat pentru că am refuzat să vin şi să
vă răpesc de la Monteforte!
- Nu-l ascultaţi, conte!... Acest om minte! Este un
demon!...
Garconio, vorbind astfel, se târa în genunchi şi
încerca să ajungă la Ragastens. Spadacapa îi puse mâna pe
umăr şi cu o mişcare bruscă îl împinse înapoi. Cât despre
baron, el leşinase...
Cele câteva cuvinte ale lui Ragastens îl făcuseră
pe contele Alma să tresară. Nu se îndoia nici un moment că
erau adevărate. într-adevăr, nu numai aerul grav şi sincer al
lui Ragastens, îndepărtau orice bănuială de minciună, dar
ceea ce spunea era în perfectă concordanţă cu eveni-
mentele. Ragastens adăugă:
- Am refuzat propunerea Papei de a mă preta la
o asemenea infamie... A acceptat în schimb baronul Astorre!
- Şi după aceea? întrebă contele cu aceeaşi re-
zervă.
- După aceea?... în ziua când am fost arestat,
l-am auzit cu propriile mele urechi pe monseniorul Cezar
dând ordin să pregătească pentru dumneavoastră cea mai
secretă temniţă adâncă din castelul San Angelo...
Contele se gândea adânc... îşi amintea exem-
plele a mai multor seniori care, ca şi el, fuseseră atraşi la



Roma cu propuneri seducătoare şi care, au fost toţi, victime ale unor accidente mai mult sau 
mai puţin bizare. Ragastens
înţelese ce se petrecea în mintea contelui.
- Domnule, îi spuse el, pe capul meu s-a pus un
preţ; s-au trimis ştafete pe urmele mele; la ora aceasta
puteam să fiu departe şi în siguranţă; dacă m-am abătut din
drum ca să vin la Monteforte, este pentru că am vrut să
salvez de o moarte groaznică un brav şi demn nobil amăgit
de ticăloşia acestui călugăr, servitor al mişelului Borgia...
Acum, am conştiinţa împăcată. Dacă vreţi să vă duceţi la
Roma, sunteţi liber... Vino, Spadacapa, este vremea...
Şi Ragastens făcu un gest ca şi cum ar fi vrut să
iasă. Dar ultimele sale cuvinte, tonul său serios şi emoţionat,
evidenţa bunei sale credinţe, pentru că nu încerca să-l
oprească, mişcarea de retragere pe care o făcuse, totul sfârşi
prin a-l convinge pe contele Alma.
-Aşteptaţi, domnule! spuse el.
Ragastens aşteptă, neliniştit, decis de fapt să-l ia
pe contele Alma cu forţa, dacă nu reuşea să-l convingă.
Acesta aruncă o privire asupra baronului Astorre, încă
leşinat, apoi asupra călugărului pe care rana îl împiedica să
se mişte, dar care-i arunca priviri pline de ură. Şi chiar aces-
te priviri îl făcură să se decidă.
- Domnule, spuse el deodată lui Ragastens, vă
însoţesc puţin pentru că trebuie să vă vorbesc şi nu vreau să
vă întârzii fuga; dar, adăugă el privindu-l pe Garconio, voi
reveni aici... Vreau să merg la Roma... trebuie!
- Spadacapa, caii! spuse Ragastens stăpânindu-şi
bucuria.
Câteva minute mai târziu, contele Alma şi
Ragastens mergeau la trap pe drumul spre Monteforte.
- Domnule, întrebase Spadacapa,- îl" terminăm pe
călugăr?
- Ei aş! La ce bun? îi răspunsese fără grijă
Ragastens; într-o zi, o viclenie i se va întoarce împotrivă şi atunci va fi omorât; asta 
valorează mai mult decât lovitura ta
de pumnal.
Timp de un sfert de oră, contele Alma călări în
tăcere pe drumul spre Monteforte, pe care-l străbătuse mai
înainte în sens invers. Nu era deloc hotărât să se întoarcă la
Monteforte şi se decisese cu greu să nu mai meargă la
Roma, chiar şi după ceea ce-i spusese Ragastens. .Dar se
gândise că dacă se reîntorcea la Monteforte şi începea
războiul, i-ar fi fost uşor să-şi pregătească o dublă scăpare:
dacă liga baronilor biruia, rămânea stăpân pe situaţie, pentru
că el ar fi condus campania, cu numele, dacă nu cu fapta.
Dacă, dimpotrivă, armatele lui Cezar triumfau, putea să
spună că fusese adus cu forţa la Monteforte... Ragastens îl
examina cu coada ochiului şi încerca să-şi dea seama la ce
se gândea.
- iată-l deci, pe tatăl Primulei! se gândi el. Cum a
putut acest jalnic bărbat, care nu are nici măcar curajul
trădării sale, să aducă pe lume această minune de
îndrăzneală şi sinceritate care este Beatrix? Cum a putut
acest bărbat laş, fricos, bolnav, să dea viaţă acelei sfinte şi
pline de viaţă frumuseţi?
Pe de altă parte, contele Alma arunca pe furiş
priviri asupra cavalerului admirându-i supleţea bărbătească
şi mai ales hotărârea. El îl analiza, încercând să descopere
în atitudinea tânărului bărbat adevăratele sentimente pe care
le ascundea.



- Domnule, spuse el deodată, sunteţi sigur de
intenţiile pe care le avea Cezar Borgia în ceea ce mă
priveşte? Haideţi să discutăm acum că suntem singuri şi că
nu trebuie să vă mai temeţi nici de baronul Astorre şi nici de
călugărul Garconio...
- Domnule conte, spuse Ragastens, mi se pare
că inversaţi rolurile.
- Cum aşa, tinere?
- Mi se pare că baronul şi călugărul, nu trebuie să
se mai teamă de mine, acum, că le-am făcut favoarea să-i las
în viaţă...
- Deci nu vă temeţi că vor porni represalii împotri-
va dumneavoastră, din partea lui Cezar şi a Papei?
- Domnule conte, represaliile Papei şi ale familiei
sale, vă jur că nu mă interesează. Să ştiţi că toţi aceşti Borgia
au o reputaţie de forţă care de fapt este exagerată. Ei nu ştiu
decât să administreze binişor otrava... şi încă! Dar, când nu
pot să manipuleze flacoanele, când îndrăznesc să asasineze
altfel decât printr-o invitaţie la dejun, ei devin nişte bandiţi
ordinari.
- Vorbiţi despre asta aşa cum vă convine! strigă
contele.
- Adevărul este că i-am văzut de aproape...
Cezar Borgia m-a aruncat într-una din cele mai întunecoase
şi mai infecte temniţe din castelul San Angelo, şi l-am pus în
lanţuri pe el în locul meu. Lucreţia a vrut să mă omoare cu o
lovitură de pumnal otrăvit şi nu-şi datorează viaţa decât
repulsiei mele de a lovi o femeie. Cât despre Papă, l-am avut
în puterea mea; aş fi putut fie să-l omor, fie să-l iau cu mine,
dacă aş fi avut vreun interes. Credeţi-mă, domnule conte,
aceşti teribili membrii ai familiei Borgia sunt obişnuiţi să joace
comedie. Nu trebuie să tremuri în faţa lor.
Contele îl privea surprins pe cel care vorbea ast-
fel despre stăpânii în faţa cărora Italia îngenunchia tremu-
rând de spaimă.
- Revin la prima mea întrebare, spuse acesta
după câteva minute. Sunteţi sigur de intenţiile lui Borgia?
- L-am auzit pe Cezar ordonând să se pregă-
tească o temniţă pentru dumneavoastră...
Contele aplecă capul. Inutilitatea trădării sale îl
copleşea mai mult decât însăşi trădarea. Acum i se înfăţişa
clar adevărata grozăvie a situaţiei lui. Oricare ar fi fost slăbi-ciunea sa, decizia de a-şi 
abandona fiica, prietenii, aliaţii, nu
s-a făcut fără luptă; şi totul pentru a asigura un fel de pace
ruşinoasă şi de linişte mai mult fizică decât morală. Pierduse
această pace! A merge la Roma, însemna a fi aruncat în tem-
niţele lui Borgia. Nu se îndoia de asta. Atunci ce să facă?...
Să revină la Monteforte? Dar cum va fi primit? Cine ştie dacă
nu va fi prins şi întemniţat în capitala propriului său comitat?
Nu era posibil şi chiar probabil, ca adevăratul motiv al
absenţei sale, la ora când se adunau conducătorii, să apară
foarte clar? Astfel, oriunde s-ar fi întors, nu vedea decât
ruşine, ruină şi mizerie. Un moment, ideea sinuciderii îi trecu
prin minte. Dar sinuciderea presupunea forţă de hotărâre şi
un curaj psihic pe care contele Alma nu-l avea. Se mulţumi
să murmure:
- Sunt pierdut!
Apoi, reluând discuţia cu Ragastens:
- Nu-mi spuneaţi că s-a pus un preţ pe capul
dumneavoastră?
-Vai! da...



- Şi veţi părăsi Italia?
- Nu sunt sigur, domnule conte.
- în sfârşit, care este intenţia dumneavoastră ime-
diată? Sunteţi pe fugă; nu puteţi să vă opriţi şi nici să vă
abateţi prea mult de la drumul dumneavoastră.
- Nu vă temeţi pentru mine, se grăbi să răspundă
Ragastens. Să vorbim mai degrabă despre dumneavoastră,
domnule conte...
- Despre mine! Este foarte simplu, domnule,
spuse cu amărăciune contele Alma; voi cere ospitalitate vre-
unui senior care va vrea să-mi înţeleagă durerea...
- Dar de ce nu vă întoarceţi la Monteforte?
Contele îl privi pe Ragastens cu un fel de dispe-
rare. Ragastens fu cuprins de milă.
- Domnule conte, spuse el brusc, vreţi să vorbim deschis? Vreţi să încercăm să rezolvăm 
situaţia dumnea-
voastră cu un pic de curaj?
- Situaţia mea! exclamă contele cu trufie. Eu sunt
singurul meu judecător, domnule.
- Eroare, domnule conte! Eu sunt judecătorul
acestei situaţii!
- Dumneata! Şi de ce mă rog? Nici măcar nu vă
cunosc...
- Pentru că eu vă pot salva mai mult decât viaţa;
vă pot scăpa de acuzaţia trădării...
- Domnule!
- Cuvântul nu este mai oribil decât fapta! Nu mă
cunoaşteţi, domnule. Eu, abia vă cunosc... Dar puţinul pe
care l-am auzit despre dumneavoastră, în anumite împre-
jurări, m-au făcut să înţeleg ceea ce s-a întâmplat...
Conversaţia dintre Astorre şi Garconio m-a ajutat să aflu
restul: adică, v-aţi părăsit oraşul şi comitatul în momentul
când Cezar urmează să le atace... Aceasta se numeşte tră-
dare, cred...
- Şi apoi, domnule? spuse contele pălind.
- Vă întâlnesc, vă informez că Borgia sunt nemi-
loşi şi, după obicei, îşi trădează promisiunile şi vă pregătesc
o carceră... Atunci se produce în mintea dumneavoastră o
schimbare radicală. Priviţi în urmă şi, sunteţi îngrozit de dru-
mul pe care l-aţi făcut. Vi se pare că s-a surpat un abis între
dumneavoastră şi prietenii dumneavoastră, soldaţii dum-
neavoastră, propria dumneavoastră familie... şi că nu veţi
putea niciodată să traversaţi acest abis.
Ragastens vorbea cu emoţie împărtăşită.
Sinceritatea strălucea în ochii săi. Contele Alma îl asculta cu
uimire. El tresări pentru că, deodată Ragastens adăugă:
- Ei bine, acest abis, dacă eu v-aş ajuta să-l tra-
versaţi?
- Imposibil!
De fapt, contele Alma admitea discuţia cu
Ragastens.
- Imposibil? strigă acesta. O să vedem. Esenţialul
este să vrei. Cine vrea, poate.
- Dar, în sfârşit, domnule de ce vă interesează ce
vreau să fac sau ce aş putea să devin?
Fu rândul lui Ragastens să rămână surprins. Nu
prevăzuse întrebarea asta. De fapt nu-i putea răspunde
direct contelui Alma:
- Dacă vreau să vă duc la Monteforte, dacă vreau
să vă împiedic să trădaţi, este pentru că o iubesc pe fiica
dumneavoastră!



Totuşi, îşi reveni repede şi răspunse:»
- Domnule, mă interesez de dumneavoastră aşa
cum mă interesez de toţi cei cărora Borgia le-a făcut rău. Am
suferit din cauza lor şi e normal să-i simpatizez pe cei care
au suferit la fel.
- Şi credeţi că există o modalitate onorabilă pen-
tru mine de a ieşi din această situaţie? întrebă atunci contele
Alma.
- Nu cred, sunt sigur de asta. Modalitatea nu
depinde, de altfel, decât de dumneavoastră.
- Explicaţi-mi domnule şi vă jur că dacă mă ajutaţi
cu adevărat, recunoştinţa mea nu vă va lipsi.
-Ah! Domnule conte, iată un cuvânt pe care sunt
convins că vi-l voi aminti într-o zi!
- Şi veţi fi bine-venit când veţi veni să mi-l amintiţi.
Atunci, vorbiţi.
- Totul depinde de voinţa dumneavoastră, dom-
nule conte. Dacă îmi permiteţi să vă vorbesc cu sinceritate
brutală, vă voi spune că actuala dumneavoastră poziţie este
una din cele mai groaznice care se pot concepe. Dacă mi
s-ar fi întâmplat să fiu în această situaţie, cred că doar
moartea ar fi fost singura scăpare pentru mine...
- îmi propuneţi, deci, să mă sinucid?
- Nu!... Vreau doar să vă arăt că moartea nu tre-
buie să vă sperie în asemenea împrejurări şi că ea poate,
mai degrabă să vă apară ca eliberatoare.
- Ei! domnule, moartea nu mă sperie mai mult
decât... dezonoarea şi complicaţiile, astea pur şi simplu mă
îngrozesc.
- Dacă moartea nu vă sperie, nu trebuie să vă
temeţi, ci să vă aşezaţi în fruntea bravilor oameni care vă
aşteaptă, care au încredere în dumneavoastră. Atunci, din
două lucruri, se va întâmpla una: ori veţi fi ucis pe câmpul de
luptă şi veţi muri cu folos, pentru că veţi muri apărându-vă
bunurile şi privilegiile; ori nu veţi fi ucis şi vă veţi păstra toate
avantajele pe care vi le conferă titlul de conte al unuia din
cele mai frumoase comitate...
- Totul este foarte corect, domnule, nu neg nimic.
Dar adevărata problemă n-are rezolvare, iat-o: eu am aban-
donat Monteforte, am făcut asta din motive pe care le-am
considerat bune. Asta contează mai puţin; contează ceea ce
am făcut. Or, acum nu mă mai pot duce la Roma, nu mă mai
pot întoarce la Monteforte, unde probabil că plecarea mea a
fost judecată...
- Foarte aspru, să spunem lucrurilor pe nume, îl întrerupse Ragastens. Dar nu puteaţi, de 
exemplu, să fi vrut
să spionaţi ce se întâmplă la Roma?
- Poate că au fost văzuţi cei doi emisari ai Papei.
- Tocmai! Au vrut să vă atragă într-o cursă. Aţi fost
luat cu forţa; din fericire v-am întâlnit eu, v-am ajutat şi
v-am eliberat şi vă întoarceţi la Monteforte, fericit să vă puneţi
numele şi devotamentul în serviciul celor care, probabil că
deja vă consideră pierdut pentru cauza lor!
- Zău, domnule, mă îmbărbătezi!
- Şi dacă, din întâmplare, se îndoieşte cineva, voi
fi acolo pentru a confirma povestea dumneavoastră, punct cu punct.
- Mă veţi însoţi la Monteforte?
- Nu numai că vă însoţesc, dar nu vă cer mai mult
decât să rămân cu dumneavoastră şi să vă ajut în lupta cu
Cezar, care mi se pare că are nevoie de o lecţie bună.
- Ah! cavalere, strigă contele Alma, pot cu ade-



vărat să spun că-mi salvaţi în acelaşi timp şi viaţa, şi
onoarea... Daţi-mi mâna, vă rog!
Ragastens îi întinse mâna pe care contele i-o
strânse cu efuziune; efuziune de care, Ragastens nu fu decât
în mică măsură flatat. Dar era hotărât să meargă la
Monteforte. Iar împrejurarea era mult prea favorabilă ca s-o
lase să-i scape. Conveniră să plece spre Monteforte cu cea
mai mare viteză posibilă. Petrecură noaptea într-un han
retras. Apoi, în zorii zilei, porniră la trap şi călăriră toată ziua.
Când se însera, contele anunţă că se găseau la numai câte-
va ore de Monteforte.
- Grăbindu-ne caii, vom ajunge acolo la o oră
după miezul nopţii, adăugă el.
Ragastens îi ghici gândul.
- Vreţi să ajungeţi noaptea?
- Este cel mai bine... Asta îmi va permite să intru
în palat pe ascuns...
- Ei bine, domnule conte, eu cred că este mai
bine să soseşti în plină zi, ca un conducător care se întoarce
la el, acoperit de praful călătoriei făcute în interes comun...
Vă asigur că revenirea în plină zi va avea un mare efect.
- Aveţi dreptate, cavalere... De ce nu v-am
cunoscut mai demult!
Rămase deci stabilit să lase caii să se odih-
nească toată noaptea. A doua zi îşi reluară drumul pe la ora
opt dimineaţă. Regiunea era accidentată, muntoasă; drumul
îngust urca între două râpe granitice. Deodată, drumul ieşi
din strânsoare pe un platou. Contele Alma se opri şi, întinzând braţul către o grămadă de 
case albe care se zăreau
la o leghe de acolo, spuse:
- Monteforte!
Capitolul XLI
PRINŢESA MANFREDI
Văzând Monteforte, Ragastens pălise. Un mo-
ment mai înainte nici nu se gândea la asta. El ştia bine că
acolo merge, dar evita cu multă grijă să calculeze ora exactă
când va ajunge acolo. Dar, odată ajuns la Monteforte, sigur
că o va revedea pe Primula; înţelese locul important pe
care-l ocupa tânăra fată în inima şi imaginaţia sa. Tremura la
gândul că se va găsi în faţa ei, aşa cum nu tremurase nicio-
dată în viaţa sa. Lui Ragastens îi era frică.
- Existenţa mea se va decide astăzi! se gândea el
într-unul din acele momente de sfâşietoare emoţie când băr-
batul cel mai puternic se simte slab ca un copil. Prima sa
privire va fi pentru mine zorii speranţei la care nu îndrăznesc
să mă gândesc, sau o condamnare mai groaznică decât cea
pe care mi-au pregătit-o cei din familia Borgia.
Şi totuşi, agitaţia sa se mai domoli, fizionomia sa
îşi recapătă aerul de îndrăzneală lipsită de griji, ceea ce era
de fapt aspectul său obişnuit şi, când contele Alma se
întoarse către el, putu să răspundă pe un ton foarte natural:
-Ah! iată cetatea voastră, domnule conte... fru-
mos oraş! Vă felicit...
- Ce spuneţi de fortificaţii?
- Zic, că putem rezista cu asemenea metereze,
un an, contra a douăzeci de mii de oameni.
- Există totuşi un punct slab...
- îl văd: defileul pe care mergem acum, permite
apropierea duşmanului şi luarea prin surprindere...
- Da! Pe aici a încercat Cezar să ne atace.
- Şi a fost respins?



- Cu mare greutate! răspunse contele suspi-
nând... Haide cavalere, mai avem puţin şi intrăm în
Monteforte.
- Unde veţi fi aclamat, vă asigur.
Contele Alma clătină din cap şi, cu graba celor
slabi care iau o decizie, se avântă în galop. Ragastens îl
urmă notându-şi în minte locurile cele mai periculoase ale
defileului mărginit la dreapta şi la stânga de enormi pereţi de
stâncă... Acum, auzea clar rumoarea ciudată care venea din-
spre oraş, dangătul clopotelor, zgomotul făcut de trompetele
fanfarei.
- Ce înseamnă asta? murmură contele pălind.
- Vom vedea... Curaj, zău aşa! Prezentaţi-vă ca
un conducător de armată care se întoarce dintr-o expediţie şi
nu ca un fugar care se căieşte!
Natura molatică a contelui primi, prin aceste
cuvinte violente şi brutale, o lovitură ca de bici.
- La naiba, mormăi el, aveţi dreptate!
Un minut mai târziu, contele se prezenta la poar-
ta oraşului Monteforte. Soldaţii de gardă îl priveau surprinşi.
Ofiţerul postului părea năucit. Ragastens merse drept spre
acest ofiţer.
- Ei bine, domnule, spuse el, v-aţi pierdut capul?
Stăpânul vostru, Alteţa Sa contele Alma, se întoarce după o
periculoasă misiune de recunoaştere unde putea să-şi piardă
viaţa. Ce aşteptaţi să-i daţi onorul?
Aceste cuvinte care explicau absenţa contelui şi erau un violent reproş faţă de atitudinea 
ofiţerului, avură efec-
tul aşteptat de Ragastens. Convins, ca toată lumea, că Alma
abandonase oraşul Monteforte şi fugise la Roma, ofiţerul nu
înţelesese la început nimic din întoarcerea neprevăzută a
contelui. Explicaţia furnizată cu multă abilitate de Ragastens,
produse în mintea sa o înviorare instantanee.
-Alteţă, se bâlbâi el, scuzaţi-ne!... surpriza, bu-
curia... eram aşa de îngrijoraţi!
Şi dădu imediat ordin să se alinieze cei douăzeci
de bărbaţi pe care-i comanda.
- Spuneţi-le un cuvânt! îi suflă Ragastens con-
telui.
- Domnule, spuse contele ofiţerului, vă iert nesu-
punerea, având în vedere veştile bune pe care le aduc.
Soldaţi, am văzut forţele inamicului, n-am vrut să las această
grijă nimănui. Curaj şi încredere! Suntem cei mai puternici,
vom învinge!
- Trăiască contele! strigară într-un glas soldaţii.
Contele Alma, recăpătându-şi speranţa la vede-
rea uşurinţei cu care rezolvase situaţia, atunci când credea
că nu mai este nimic de făcut, îi făcu un semn lui Ragastens.
- Domnule, spuse acesta ofiţerului, escortaţi-l pe
Alteţa Sa până la palat.
Şi, cum ofiţerul interpelat îl privea mirat pe acest
străin care-i dădea ordine, contele adăugă:
- Ascultaţi-l pe comandantul meu de trupă, dom-
nule!
Ofiţerul salută şi se grăbi să-şi aşeze oamenii în
rând.
- Camarade, îi spuse Ragastens aplecându-se
spre el, nu mişca până la palat şi urmează-mi întocmai
ordinele, eu sunt norocul dumitale!
Ofiţerul avu rapida intuiţie că se petrece ceva
anormal şi, că printr-o ascultare orbească putea, într-adevăr,  să-şi asigure fericirea. 



Hotărârea sa fu luată imediat. Se
aşeză în faţa oamenilor săi, cu sabia scoasă şi porni la drum
strigând:
- Trăiască Alteţa Sa! Cinste contelui Alma!...
Mica trupă avansa către palat, escortată deja de
soldaţi şi de oameni din popor în haine de sărbătoare, care
toţi, strigau: "Trăiască contele!" fără să ştie prea exact cum
de acum o oră strigau: "Moarte!" într-adevăr, oricât de rapide
au fost aceste peripeţii, zvonul întoarcerii contelui Alma se
răspândi cu o rapiditate uimitoare. Se transmiteau din gură în
gură cuvintele rostite de el. Contele tocmai se întâlnise'cu
duşmanul! Contele îşi riscase viaţa! Cu uşurinţa obişnuită
tuturor mulţimilor, întregul oraş Monteforte era pe străzi acla-
mându-l pe contele despre care dimineaţa se vorbea că va fi
spânzurat sau înjunghiat.
- Ce v-am spus? întrebă Ragastens radiind.
- Aţi avut dreptate, cavalere... Dar ce înseamnă
aceste fanfare şi aceste haine de sărbătoare?
în acel moment, cortegiul care se formase în jurul
contelui Alma se revărsă în marea piaţă a palatului... în
acelaşi moment, de pe o altă stradă se revărsa în piaţă un alt
cortegiu mai strălucitor, mai zgomotos şi, în timp ce primul
cortegiu striga "Onoare domnului conte!", dinspre cel de-al
doilea venea o lungă aclamaţie care ajunse acum la urechile
lui Ragastens şi ale contelui:
- Trăiască comandantul nostru, prinţul Manfredi!
Onoare tinerei prinţese Manfredi!
Ragastens se ridică din şa. La cincizeci de paşi,
dincolo de mulţimea furtunoasă, deasupra bonetelor şi
eşarfelor agitate frenetic, apăru o figură albă într-o străluci-
toare trăsură. Era Primula. El o văzu foarte clar. Lângă ea, îl
văzu pe prinţul Manfredi fericit, zâmbind, salutând...
Ragastens înţelese!... Era prinţesa Manfredi, cea pe care
mulţimea o saluta cu urale, era fiica contelui Alma!
Ragastens simţi un nor trecându-i prin faţa
ochilor şi trebui să facă un efort ca să nu cadă... Totul se
prăbuşea în jurul lui. Tot ceea ce făcuse devenise inutil.
Avusese, până în acest moment, senzaţia că se înnobilase
treptat, câte puţin în fiecare zi datorită curajului, inteligenţei şi
iscusinţei. Dintr-o singură şi grea lovitură, recădea acum la
loc. Se simţi slab, aproape ridicol în proprii săi ochi şi o
răceală ca de moarte îi cuprinse inima.
în acest timp inevitabilul se produse. Cele două
cortegii se întâlniră la piciorul scării monumentale a palatului.
Prinţul Manfredi văzuse uimirea, neîncrederea întipărită pe
toate feţele seniorilor care-l înconjurau. Şi, în momentul când
contele Alma punea piciorul pe pământul din faţa palatului, el
sărise din trăsură şi strigase:
- Evenimentul este prea grav pentru a fi discutat
în public. Să se reunească imediat Consiliul!
Apoi se îndreptă către contele Alma:
- Conte! îi spuse el cu răceală, am reunit
Consiliul.
- Sunt aici prinţe! răspunse contele cu o superio-
ritate care produse o vie emoţie în jurul lui.
Consiliul se reunise în sala deliberărilor. Afară,
mulţimea aştepta, aproape în linişte. în sala deliberărilor,
luaseră loc în jurul unei mese uriaşe: mai întâi prinţul
Manfredi, în continuare îmbrăcat în costum de ceremonie,
apoi contele Alma, prăfuit după lunga sa călătorie, palid şi
muşcându-şi nervos mustaţa; Valentin Ricardo, conducătorul



cavaleriei aliaţilor şi Trivulce de Piombino fuseseră de
asemenea chemaţi; Jean Malatesta, Giulio Orsini şi Roderigo
d'lmmola erau acolo. în momentul când contele Alma intră în
sala de şedinţe, Ragastens, care-l acompaniase până acolo,
făcu o mişcare să se retragă. Dar contele, cu un gest, îl
reţinu.
- N-aţi auzit adineauri că v-am numit comandan-tul meu de trupă? spuse el.
- Ba da, domnule conte! răspunse Ragastens cu
o tristă indiferenţă.
- Ei bine, domnule, comandanţii de trupă fac
parte de drept din Consiliu. Urmaţi-mă, vă rog.
Ragastens intră. în acel moment se opri în loc o
secundă, năucit, tremurător... Tocmai o văzuse pe Primula
care înainta către tatăl său. Ea era foarte palidă.
- Tată, spuse ea cu o voce înăbuşită de emoţie,
sunt fericită că te-ai întors, dincolo de ceea ce aş putea să
spun...
- Beatrix, spuse contele cu un fel de bucurie, căci
el reuşise să-şi ascundă astfel neliniştile, aflu despre căsăto-
ria ta din gura lumii... iată ceva neobişnuit pentru un părinte,
recunoaşte, copilul meu!
- Tată... când vei şti totul...
- O căsătorie foarte onorabilă pentru casa mea,
se grăbi să continue contele. Şi chiar dacă, s-a făcut fără
asentimentul meu, nu-mi este mai puţin pe placul inimii...
Prinţe, mâna dumneavoastră, vă rog!
Manevra contelui era pe cât de grăbită pe atât de
abilă. Prinţul Manfredi, primind încuvinţarea a ceea ce lui i se
părea că formează chiar fondul discuţiei de faţă, simţi cum îi
dispare toată răceala. în acest timp, Primula îşi fixase privirea
pe Ragastens. Ea stătea în faţa lui aşteptând, poate, ca el
să-i vorbească... Şi privirea sa părea că spune:
- Ştiam că vei reveni! Ştiam că destinele noastre
se vor ciocni din nou... Ce va ieşi din această întâlnire? Un
cuvânt al tău mă va face...
Dar Ragastens adânc înclinat nu-i văzu privirea.
El nu auzi nici uşorul suspin care-i scăpă acesteia. Şi, rece,
liniştit, ca şi cum n-ar fi văzut-o niciodată în viaţa lui pe fiica
contelui Alma, el trecu mai departe. Jean Malatesta se repezi
să-i ofere mâna tinerei fete şi să o conducă la fotoliul său. El văzuse privirea Primulei asupra 
lui Ragastens!
- Domnilor, spuse contele Alma, acum că putem
vorbi cu toată sinceritatea, aştept să-mi explicaţi ce se
petrece în cetatea mea... Chiar dacă sunt onorat de căsăto-
ria fiicei mele cu prinţul Manfredi, aştept prinţe şi tu, Beatrix,
să-mi spuneţi, cum o asemenea măsură a fost concepută şi
executată rapid în absenţa mea...
Tactica contelui era cea a tuturor fiinţelor slabe.
Având ceva să-şi reproşeze, începea prin a adresa altora
reproşuri. Jean Malatesta se ridică pentru a răspunde:
- Contele Alma nu ştie totul, spuse el cu vocea sa
aspră. Căsătoria tinerei contese nu este decât unul dintre
cele două incidente grave care s-au întâmplat în absenţa
dumneavoastră. Adunarea generală a comandanţilor a decis
această căsătorie, dar a mai decis şi altceva despre care
domnul conte va fi informat...
- Şi care este această altă decizie? întrebă con-
tele pălind.
- Decizia... Sentinţa a fost executată ieri.
- Sentinţă... Jean Malatesta, uitaţi unde vă aflaţi
şi cu cine vorbiţi!



- Spun sentinţă pentru că este singurul cuvânt
potrivit: contele Alma a fost ieri decăzut din drepturi şi pre-
rogative, i s-a luat titlul şi fiica sa a fost declarată moşteni-
toare imediată sub tutela Consiliului. Contele Alma a fost
declarat ieri trădător şi mişel. Contele Alma nu poate, deci,
pune întrebări Consiliului, el trebuie doar să răspundă...
Acest atac violent şi brutal, tonul nervos şi
ameninţător al lui Jean Malatesta produse printre ceilalţi
membri ai Consiliului o stare de nemulţumire. Contele se
ridică, ca pentru a răspunde, dar căzu înapoi înspăimântat...
Cât despre Primula, ea avansase până lângă conte.
- Domnilor, spuse ea cu o voce dureroasă, când
tatăl meu era absent şi teribile aparenţe îl acuzau, am impus tăcere iubirii mele filiale, mi-am 
stăpânit durerea, mi-am
ascuns sentimentele de tristeţe care-mi -sfâşiau inima.
Această atitudine de renunţare îmi dă dreptul să cer astăzi să
se facă dreptate, ceea ce a lipsit din cuvintele lui Jean
Malatesta.
- Ce vreţi să spuneţi, prinţesă? strigă Jean
Malatesta.
El deveni palid, căci în vocea lui Beatrix, citea
propria sa condamnare! Niciodată nu-l va iubi, dacă putea
să-i vorbească cu această voce care ascundea o furie
surdă... Şi de unde venea această furie? De unde acest
regret? Aproape fără voia lui, ochii lui Jean Malatesta se
îndreptară asupra cavalerului de Ragastens. Nemişcat, rece,
acesta aştepta sfârşitul scenei. De la Ragastens, ochii lui
Malatesta reveniră la Primula.
- Ce vreau să spun? strigă aceasta. Adevărul
care străluceşte în ochii tuturor... este că revenirea nepre-
văzută a contelui Alma, revenirea sa de bună voie, printre
noi, este o dovadă că bănuielile au fost greşite, că o îngrozi-
toare greşeală s-a comis!
- Cu siguranţă! strigă la rândul său prinţul
Manfredi şi cu siguranţă că, dacă domnul conte Alma ne
explică sincer motivele absenţei sale, va trebui să ne umilim
în faţa lui.
- Domnilor, spuse atunci contele Alma, adevărul
este foarte simplu: am fost atras în afara oraşului Monteforte,
într-o veritabilă capcană. Şi dacă mă revedeţi printre voi, este
pentru că-i datorez viaţa domnului cavaler de Ragastens.
Toate privirile se îndreptară către cavaler.
- Am făcut o greşeală. Am consimţit să primesc în
secret doi emisari ai Papei şi ai lui Cezar. Aceşti doi bărbaţi
au venit să-mi propună trădarea. Dacă nu i-am arestat, dacă
mi-am stăpânit indignarea, este pentru că speram, prefăcân-
du-mă că mă predau, să obţin informaţii preţioase ... Dar s-a întâmplat că aceşti mizerabili 
mi-au ghicit gândul şi tactica.
Au hotărât atunci să pună mâna pe mine... Mi-au dat întâl-
nire în afara oraşului: nu erau decât doi. M-am gândit că nu
aveam de ce să mă tem şi că era inutil să dau de veste şi
să-mi iau însoţitori... Dar vai, domnilor... n-am pus la soco-
teală forţa herculiană a unuia dintre cei doi trimişi, baronul
Astorre. Am fost prins, în ciuda apărării mele disperate; am
fost legat pe calul meu... Atunci a început în noapte o cursă
nebunească. în sfârşit, temnicerii mei s-au gândit că suntem
destul de departe de Monteforte pentru a se putea opri la un
han. O binecuvântată întâmplare a făcut ca domnul cavaler
de Ragastens să fie acolo. El a înţeles situaţia mea şi l-a ata-
cat pe baronul Astorre, pe care l-a pus la pământ, ca şi pe
însoţitorul său, un călugăr numit Garconio. După ce m-a eli-



berat, cavalerul a binevoit să mă urmeze până la Monteforte.
Iată domnilor ce s-a întâmplat.
Spusă cu o voce foarte calmă, cu un fel de dem-
nitate dureroasă, această poveste produse, asupra tuturor
celor care-l ascultau, efectul pe care trebuia să-l producă. El
părea chiar expresia adevărului. Impresia generală fu tradu-
să de prinţul Manfredi, care se înclină în faţa contelui spu-
nând:
-Alteţă, suntem vinovaţi...
- Ei nu! strigă contele, aparenţele erau împotriva
mea. Aţi acţionat aşa cum aş fi acţionat şi eu în locul vostru.
Domnilor, dacă vreţi să-mi faceţi pe plac, să nu mai vorbim
despre această odioasă aventură.
- Totuşi, conte, s-au luat nişte decizii în absenţa
dumneavoastră... s-au ales comandanţii...
- Fiecare să-şi păstreze atribuţiile care i-au fost
încredinţate, spuse cu veselie contele, încântat, în fond, că
găsise toată treaba făcută.
- Ne mai rămâne, spuse prinţul Manfredi, să
anunţăm public repunerea în drepturi şi putere a Alteţei Sale contele Alma, pe nedrept 
bănuit, aşa cum s-a văzut din expli-
caţiile pe care a binevoit să ni le dea...
în acel moment, vocea lui Jean Malatesta se auzi
din nou:
- Cred că este adevărat tot ceea ce Alteţa Sa
ne-a povestit. Toate întâmplările sunt într-o admirabilă con-
cordanţă care confirmă veridicitatea poveştii. Totuşi, dom-
nilor, există un singur aspect asupra căruia vreau să vă atrag
atenţia. Alteţa Sa, contele Alma a fost adus aici de domnul
cavaler de Ragastens.
Malatesta accentua cuvântul adus. Era aici o
intenţie atât de evidentă, încât contele tremură, iar
Ragastens, smuls din gândurile sale, îl privi fix pe cel care
vorbea.
Jean Malatesta reluă deodată şi, lucru ciudat, el
îşi fixă privirea asupra Primulei, încheind:
- Domnilor, este a doua oară când ne întâlnim cu
cavalerul de Ragastens... Prima dată, a fost în catacombele
Romei... şi cavalerul ne-a mărturisit atunci, ce spun eu! a
declarat, că-i aparţine lui Cezar Borgia!... Nu este ciudat că
Alma, ieşit din Monteforte pentru a se întâlni cu spioni ai lui
Borgia, se întoarce în cetatea sa cu un alt spion al aceloraşi
Borgia?
La auzul acestor cuvinte Primula deveni îngrozi-
tor de palidă. Contele, deja pregătit să-l abandoneze pe
Ragastens, murmură:
- Domnilor, jur că nu ştiam...
Ragastens, sub cumplita insultă, se concentrase
ca pentru a sări asupra insultătorului. Deodată, se linişti.
Trăsăturile sale încordate se destinseră; un zâmbet dis-
preţuitor i se ivi pe buze. Răspunse cu o voce tăioasă:
- Domnul Jean. Malatesta vrea fără îndoială
să câştige trei mii de ducati de aur cu efigia lui Alexandru al
Vl-lea!
Malatesta, cu o mişcare violentă, îşi duse mâna
la pumnal.
- Explicaţi-vă, urlă el cu o voce pe care furia o
făcea răguşită. Explicaţi-vă imediat sau jur că sunteţi mort!
- Greşiţi dacă juraţi, spuse Ragastens încruci-
şându-şi braţele cu dispreţ. Cât despre explicaţie, o dau pen-
tru că vreau eu, nu pentru că doriţi dumneavoastră atât de



mult. Domnilor, vă fac judecători! Sfântul Nostru Părinte
Alexandru al Vl-lea, de comun acord cu demnul său urmaş
Cezar, a pus preţ pe capul meu pentru că am refuzat să mă
pretez la o anumită combinaţie contra oraşului Monteforte.
Capul meu a fost estimat la trei mii de ducaţi, domnilor. Este
mult, ştiu, şi modestia mea suferă pentru acest preţ mare,
care s-a pus la Roma, pentru capturarea mea. Or, însoţindu-l
pe contele Alma la Monteforte, oraş liber, nesupus familiei
Borgia, oraş la a cărui aservire n-am vrut să contribui, spe-
ram să scap de ştafetele trimise pe urma mea. Domnul Jean
Malatesta, insultându-mă, mă obligă să plec din Monteforte,
care-mi refuză ospitalitatea, pe care orice gentilom italian
şi-ar face o onoare din a o oferi unui proscris ca mine. Spun
deci bine că domnul Malatesta mă poate preda lui Borgia şi
având dreptul la prima de trei mii de ducaţi. O va câştiga!
Micul discurs al lui Ragastens era foarte abil. Mai
întâi, o informa pe Primula, şi la asta ţinea cavalerul cel mai
mult. Apoi, îşi câştiga simpatia şi stima auditoriului. în sfârşit,
răspundea insultei lui Jean Malatesta printr-o insultă şi mai
cumplită.
O flacără de orgoliu traversă rapid şi împurpura
faţa Primulei. Ragastens nu o văzu. Dar Malatesta, el o văzu!
Avansa către cavaler, beat de furie, cu mâna ridicată. Dar
înainte ca această mână să coboare, înainte chiar ca vreunul
dintre seniorii prezenţi la această scenă să poată face vreun
gest pentru a interveni, Ragastens apucase mâna lui
Malatesta. El i-o răsuci la spate. De data aceasta înspăimân-tător şi cu figura cuprinsă de 
spasme, Ragastens se aplecă
asupra tânărului care încerca în zadar să scape din formida-
bila strânsoare, şi spuse:
- Când vreţi să vă omor? întrebă Ragastens cu o
voce înfricoşătoare.
- Spune mai degrabă că ţie îţi este frică să mori!
urlă Malatesta. Altfel, ai fi înţeles deja că mi-e sete de sân-
gele tău!
Ragastens îi lăsă mâna, sigur că Malatesta nu ar
putea să repete gestul de mai înainte.
- Domnule, îi spuse el cu răceală, unde vreţi să
vă aştept?
- în piaţa mare.
- Când?
- în seara asta.
Palid de furie, şovăitor, Jean Malatesta ieşi.
Altercaţia fusese rapidă. Nici unul dintre conducătorii prezenţi
în Consiliu nu putuse interveni. Când Malatesta ieşi,
Ragastens se întoarse către ei.
- Domnilor, spuse el cu o calmă demnitate, acum
că nici o suspiciune injustă sau injurioasă nu se mai ridică
împotriva mea, vreau, din proprie iniţiativă, să vă dau expli-
caţii... Am recunoscut printre dumneavoastră seniori pe care
i-am văzut în catacombe. M-aţi văzut refuzând să mă asociez
la orice acţiune contra familiei Borgia. Trebuie acum să vă
spun cum şi de ce sunt aici...
- Domnule, îl întrerupse Jiulio Orsini, unul dintre
membrii Consiliului, explicaţiile dumneavoastră vor fi bine-
venite, dacă veţi dori să ni le încredinţaţi. Dar trebuie să
declar că bănuiala lui Jean Malatesta a fost profund greşită,
într-adevăr, pot să certific că Borgia vă consideră unul dintre
cei mai periculoşi duşmani ai lor. Eram la Roma, în secret, în
ziua evadării voastre din castelul San Angelo. Am citit
anunţurile care fixau recompensa pe capul vostru. Şi, după efortul care s-a depus pentru a 



pune mâna pe dumneavoas-
tră, am înţeles teama pe care o inspiraţi familiei Borgia. Din
acel moment, mi-am dorit foarte mult să vă cunosc şi sunt
fericit că împrejurările îmi permit astăzi să vă întind o mână
prietenească...
Ragastens apucă cu bucurie mâna lut Orsini. Şi
ceilalţi membri ai Consiliului îl asigurară, rând pe rând, de
simpatia lor. Atunci, cavalerul îşi povesti toată istoria,
începând cu intrarea în Italia, istorie pe care cititorii noştri o
cunosc. El povesti această istorie în cuvinte simple şi nimic
nu era mai admirabil decât calmul cu care povestea cum îl
pusese pe Cezar Borgia în lanţuri în locul său şi cum, mai
târziu, îl avusese pe Papă în puterea sa. Ascultătorii săi
parcă auzeau o odisee minunată. Cât despre Primula, ea nu
lăsa să se vadă nimic din sentimentele sale. Doar atenţia cu
care asculta era atât de profundă, încât, în momentul când
cavalerul încetă să vorbească, ea avu o tresărire bruscă, ca
şi cum liniştea ar fi surprins-o.
Toate măsurile luate în absenţa contelui Alma
fură ratificate de acesta. Chiar îl rugă pe prinţul Manfredi să
păstreze funcţia de comandant general. Slăbiciunea sa gă-
sea în aceasta un avantaj preţios. Contele Alma dorea, ime-
diat, să-l confirme pe Ragastens în funcţia de comandant de trupă. Dar Ragastens refuză cu 
încăpăţânare.
- Prefer să acţionez voluntar, să fiu liber, spuse în
loc de orice răspuns.
- Vă gândiţi să ne părăsiţi?
- Până acum, domnule conte, am trăit un pic la
voia întâmplării. Această viaţă, care are pericolele sale şi
necazurile sale, are şi frumuseţea sa. Şi recunosc că mi-ar fi
dificil să renunţ la ea. îmi este deci imposibil să spun cu pre-
cizie unde voi fi mâine... De altfel, rezultatul duelului meu de
mâine cu domnul Malatesta...
- Acest duel nu va avea loc! spuse energic con-tele.
- Nu trebuie ca doi bravi gentilomi să-şi irosească
inutil sângele! adăugă prinţul Manfredi. Să vină Jean
Malatesta...
Jiulio Orsini plecă şi reveni curând cu Malatesta.
Acesta intră, foarte distant.
- Dragul meu Jean, spuse prinţul, aţi fost nedrept
cu cavalerul Ragastens. Avem proba sigură, evidentă, că
bănuielile dumneavoastră nu erau fondate... Iubitul nostru
conte, revenit printre noi după o încercare unde nu a păcătu-
it decât prin imprudenţă, îşi reia toate titlurile; el vrea, toto-
dată, să ne lase funcţiile de conducere care ne-au fost
desemnate în adunarea generală.
- Sunt fericit că domnul conte este mândru de
autoritatea noastră, spuse Malatesta.
- Bine, Jean!... Cât despre cavalerul de
Ragastens, dumneata ai o inimă prea nobilă şi ai înfăptuit
adevărate acte de vitejie, pentru a nu recunoaşte în faţa lui
că ai greşit.
- înainte de a vă răspunde, prinţe, vreau să-i spun
două cuvinte în particular domnului cavaler de Ragastens.
- Fie! spuse prinţul Manfredi mirat.
Jean Malatesta se retrase lângă pervazul unei
ferestre, unde Ragastens i se alătură. Primula, care stătea în
picioare în spatele tatălui său, se retrase pe nesimţite către
pervazul altei ferestre din apropiere.
- Domnule, spuse încet Jean Malatesta, din mo-
mentul când v-am văzut în catacombele Romei, am admirat



din toată inima sinceritatea cavalerească din atitudinea dum-
neavoastră şi curajul vostru... Această opinie pe care o am
despre dumneavoastră nu s-a schimbat de când l-aţi adus pe
Alma... sunt convins că vă datorează onoarea...
- Domnule, vă asigur...
- Lăsaţi-mă să termin, cavalere... Voiam să vă spun că insulta pe care aţi auzit-o adineauri 
de pe buzele
mele nu corespunde spiritului meu. în momentul când cău-
tam câteva cuvinte otrăvite contra dumneavoastră, vă admi-
ram şi, vai! vă invidiam!
Ragastens era năucit. Curajul lui Jean Malatesta
era incontestabil. Ce se petrecea în mintea acestui tânăr băr-
bat?
- Cavalere, reluă cu glas tare deodată Malatesta,
vreau, în faţa acestor domni, să vă cer scuze. Căci v-am
insultat, ştiind că nu meritaţi insulta.
- Şi eu, spuse Ragastens, eu nu voi permite ca un
asemenea demn gentilom să se umilească. Ceea ce tocmai
mi-aţi spus şterge orice insultă. Nu numai că sunt mulţumit,
dar nici n-aş fi pretins mai mult.
- Mulţumesc cavalere, spuse înfierbântat
Malatesta, dar lasă-mă să termin, vă voi cere scuze şi duelul
din seara aceasta nu va avea loc. Dar ne vom bate totuşi...
- Nu înţeleg...
- Vă spun că trebuie să ne batem! Trebuie ca unul
dintre noi doi să moară!
- Fie! Sunt de acord să mi se taie gâtul luptând cu
dumneata, cu toate că atitudinea dumneavoastră mi se
pare... derutantă
- Demnă de un nebun!... Puteţi să o spuneţi!
- Când vreţi să ne batem? întrebă Ragastens din
ce în ce mai mirat.
- Mâine, când se lasă noaptea...
- Bine. în ce loc?
- La Cap...
- Ce înţelegeţi prin Cap... Scuzaţi-mă, încă nu
cunosc Monteforte.
- în afara oraşului, pereţii din mijlocul defileului pe
care aţi sosit, mi s-a spus... Aţi remarcat două roci uriaşe?
Una dintre ele, cea din dreapta, seamănă puţin cu un cap de om. De aceea locul se 
numeşte: Capul...
- Bine... Mâine noapte, la piatra Capului. Voi fi
acolo, domnule.
- Mulţumesc, cavalere... spuse agitat Malatesta.
- O întrebare, totuşi! Ce dracu', un om cinstit ca
mine nu riscă să fie ucis de un gentilom ca dumneata, sau
să-l ucidă, fără să ştie măcar de ce?...
- Vreţi să ştiţi de ce v-am provocat? Vreţi să ştiţi
de ce, regretând vorbele nedemne de sinceritatea mea, pe
care vi le-am adresat, totuşi vreau să vă ucid sau să fiu ucis
de dumneavoastră?
- Chiar aşa! Sunt sigur că vreau să ştiu!
- Ei bine! Pentru că o iubesc pe Beatrix!...
înţelegeţi-mă... O iubesc atât încât mi-am pierdut raţiunea,
pentru că am comis laşitatea de a vă insulta pe nedrept. O
iubesc atât, încât prefer moartea certitudinii de a nu fi iubit!
Ragastens devenise foarte palid.
- O iubiţi pe prinţesa Manfredi, se bâlbâi el... Dar
ce legătură are această iubire...
Malatesta îl apucă de braţ şi îl întrerupse.
- O iubesc, murmură el stăpânindu-şi un suspin...



Ei bine, dacă trebuie ca unul dintre noi doi să moară, este
pentru că ea vă iubeşte pe dumneavoastră!
Ragastens rămase fără voce, fără putere, cu
picioarele paralizate. Vru să facă un gest pentru a-l reţine pe
Malatesta. Dar deja acesta se îndrepta către mijlocul sălii. O
atinse în treacăt pe Primula.
- Domnilor, spuse Jean Malatesta cu o voce pu-
ternică, seniori, camarazi, în faţa voastră care aţi auzit insul-
ta, îmi cer scuze cavalerului de Ragastens. Atitudinea mea,
sper, nu va mira pe nimeni...
- Nu, copilul meu, strigă prinţul Manfredi, toată
lumea te ştie destul de viteaz pentru a putea, la nevoie, să
repari o greşeală.
Toate mâinile se întinseră către Jean Malatesta.
Acesta, glumind, râzând ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic,
ieşi din sală cu ceilalţi membri ai Consiliului. Ragastens se
grăbi să-i urmeze. în acel moment tresări: o mână uşoară se
aşezase pe braţul său. Era mâna Primulei.
- în seara asta, murmură ea, în grădinile palatu-
lui, vreau să vă vorbesc...
Ragastens se înclină adânc, împovărat, cu pi-
cioarele încă nesigure. Când se îndreptă, o văzu pe prinţesa
Manfredi care ieşea. Contele Alma îi dădea mâna. Şi,
aproape de ea, aplecându-şi statura înaltă pentru a-i vorbi,
zâmbind fericit, mergea prinţul Manfredi.
- Malatesta spune că ea mă iubeşte! se gândea
Ragastens în continuare împietrit în acelaşi loc. Ea este însă
soţia prinţului Manfredi... pentru totdeauna pierdută pentru
mine! Pierdută!... Ah! Malatesta s-a înşelat. Gelozia l-a
orbit... Ea nu mă iubeşte... Ea nu poate să mă iubească...
Iluzie! Nebunie!... Jean Malatesta a spus că unul dintre noi
trebuie să moară... îl cunosc acum pe cel care va muri!...
Capitolul XLII
DUCESA DE BISAGLIA
Să ne întoarcem în urmă cu vreo cincisprezece
zile şi să intrăm în Palatul Riant, într-una din minunatele seri
care încheie apoteotic o strălucitoare zi al cărei privilegiu îl
păstrează liniştita şi radioasa Italie.
întinsă pe covoare în sala statuilor, pe care am cunoscut-o deja, cu capul sprijinit pe o 
grămadă de perne,
Lucreţia Borgia visează, cu ochii pe jumătate închişi,
ascultând distrată o orchestră de mandoline şi de flauturi. O
tânără servitoare, cu ajutorul unui mare evantai, întreţine în
jurul Lucreţiei o răcoare pe care apa care curge murmurând
într-un bazin de marmură o face şi mai plăcută. Este un
tablou minunat, în acest cadru feeric, această tânără femeie,
în toată strălucirea frumuseţii sale, visând la iubire şi poe-
zie... Lucreţia Borgia visează. Lucreţia Borgia se plictiseşte.
Ce crimă va săvârşi? Lucreţia visează. Ambiţii ascunse, înde-
părtate, se profilează vag, apoi, puţin câte puţin, se pre-
cizează pe ecranul imaginaţiei sale înfierbântate. Ce este ea
în Roma? Nimic! Mai puţin decât nimic!...
Sărbători! Tot timpul sărbători!... Pentru cine?
Pentru ea?... Ah! nu! Sărbători pentru seniorii care îi
invadează palatul, descoperiri geniale în arta distracţiei, ast-
fel încât nobleţea Romei să fie convinsă de măreţia familiei
Borgia... Sărbători! Şi mai multe sărbători!... Pentru ca marii
aristocraţi supuşi să-şi uite servitutea în ameţitoarea volup-
tate pe care le-o oferă frumuseţea Lucreţiei. Asta este viaţa
ei. Şi, contra acestei robii aurite, contra acestei distrugeri a
puternicei sale voinţe, tot sufletul său se răzvrăteşte, în timp



ce zâmbeşte arătându-şi dinţii albi. Ce? Ea nu va fi niciodată
decât un instrument în mâinile lui Alexandru al Vl-lea şi ale lui
Cezar! Oh! Să comande! Să domine! Să fie regină! Să devi-
nă suverană absolută, despotică, intangibilă, într-un regat pe
care l-ar supune la biruri grele! Dar pentru a realiza acest vis
fantastic, trebuie un bărbat. Un bărbat! O fiinţă puternică care
să nu se teamă de nimic, care să se joace cu toate cap-
canele, ale cărei vitejie şi viclenie să fie mai puternice decât
chiar puterea celor din familia Borgia!
Ah! Ea îl cunoaşte pe acest bărbat! El există! Ar
fi trebuit să-l păstreze! l-a scăpat, este adevărat. Dar nu se
dă bătută. îl va regăsi, îl va copleşi cu mângâierile ei, îl va zăpăci cu voluptăţi savante, apoi 
când va fi al ei, îi va da dru-
mul asupra Italiei spunându-i:
- Te fac rege! Fă-mă regină!
Şi pe acest bărbat, pe care ea îl admiră, îl
iubeşte, ea îl vede stăpân pe destinul ei. Batjocorită şi dis-
preţuită de el, ea îl admiră şi mai violent. Da! El va fi rege în
regatul în care ea va fi regină! Şi atunci ea va avea curtea sa!
Armata sa! Poeţii săi! Sculptorii, pictorii, muzicienii săi! O
întreagă lume a cărei suverană va fi ea: zeiţa dătătoare de
onoruri, de plăceri, de iubire, de glorie, de tot ceea ce înfier-
bântă imaginaţia bărbaţilor!
Şi iată că, de la primul pas pe care-l încearcă
spre realizarea visului, se ridică un obstacol! Obstacol ridicol,
odios, imbecil: un nume! o viaţă de om! Lucreţia nu este
liberă! Lucreţia se numeşte ducesă de Bisaglia.
Şi pentru că există undeva în Roma un bărbat al
cărui nume îl poartă şi căruia i-a jurat ascultare şi fidelitate în
faţa lui Dumnezeu pe care-L reprezintă tatăl său, ea se va
opri, ea se va retrage? Ei, asta e! Lucreţia Borgia nu este a
unui singur bărbat, fie el şi soţul ei.
Şi chiar a doua zi, în faţa Palatului Riant, ducele
de Bisaglia era asasinat cu o lovitură de pumnal între umeri
chiar de către Cezar Borgia însuşi, pe care îl convinsese că
soţul său făcuse apropouri calomnioase la adresa lui.
Lucreţia afişă un mare doliu. îi făcu ducelui de Bisaglia fune-
ralii magnifice. Romanii nu văzuseră ceva atât de frumos de
la funeraliile ducelui de Gandie: era acum un spectacol pe
care Borgia îl oferea poporului. Roma nu se amuza mai mult
decât atunci când Papa sau fiul său asasinau.
Lucreţia, devenită văduvă a soţului său pe care
nu-l deranjase niciodată, asistă atunci la un fenomen curios:
cea mai mare parte a seniorilor potriviţi căsătoriei, care până
atunci îi făcuseră curte, îi părăsiră casa şi nu se mai arătară
pe la Palatul Riant decât atât cât să nu atragă ura familiei
Borgia. Lucreţia nu observă vidul care se făcu în jurul său. De
altfel, această singurătate îi plăcea. Putea astfel să se dedice
gândurilor sale şi să mediteze după bunul său plac la
lucrarea de mare anvergură pe care o broda. Primul act,
după ce se debarasa de soţul său, fu să-i declare lui Cezar
că vrea să-l urmeze la Monteforte.
- Totuşi, obiectă Cezar, era stabilit ca tu să
supraveghezi Roma în timpul absenţei mele...
- Da, dar vreau să văd războiul de aproape. De
altfel, aici totul este liniştit. Niciodată romanii noştrii n-au ară-
tat atâta înţelegere.
Cezar ştia perfect că ceea ce Lucreţia hotăra
executa în ciuda tuturor obstacolelor. De aceea el nu insistă
deloc. Şi venind ziua când trupele strânse la Roma se puseră
în mişcare, Lucreţia plecă în acelaşi timp cu fratele ei. O tră-



sură de călătorie îi duse pe amândoi la Tivoli, unde se înche-
ia operaţia de concentrare a armatei. Lucreţia povesti Papei
despre moartea soţului său.
- Nu plânge, fata mea, se strădui să-i răspundă
Papa; acest biet om era de altfel ruinat!
Aceasta a fost toată rugăciunea funebră a
nefericitului duce de Bisaglia. Apoi, tatăl şi cei doi copii se
grăbiră să vorbească lucruri mai interesante. Primul lucru pe
care-l aflară fu bineînţeles răpirea Rositei de către
Ragastens. Bătrânul Borgia, glumind, povesti cum căzuse în
cursă el, vulpoi bătrân; cum o crezuse pe Rosita moartă şi
cum găsise coşciugul gol...
- Astfel, concluziona Cezar, acest bărbat ne-a
învins pe toţi trei, unul după altul!
- Da! spuse Papa devenit gânditor şi este păcat
că un asemenea om nu este al nostru!
- Este adevărat, tată, dar, deocamdată, el s-a
jucat cu noi şi ne-a batjocorit într-o manieră ciudată. Acest
bărbat va muri. Chiar dacă s-ar târî la picioarele mele pentru a implora milă, va muri de 
mâna mea.
Lucreţia avu un zâmbet discret... Papa continuă:
- Va muri... dacă îl găseşti! Cine ştie unde este
acum? Poate în Franţa!
în acel moment, un paj intră în camera unde avea
loc această conversaţie.
- Ce este? întrebă Cezar.
- Baronul Astorre şi călugărul Garconio tocmai au
sosit. Ei cer favoarea de a fi introduşi la Sfinţia Sa.
- Imediat! strigă Papa.
Baronul şi călugărul, care ascultau la uşă, se
grăbiră să intre.
- Singuri! exclamă violent bătrânul Borgia, care
păli de furie.
- Şi răniţi! adăugă Cezar.
într-adevăr, baronul avea braţul înfăşurat într-o
eşarfă şi călugărul avea un pansament lângă umăr. Amândoi
erau jalnici şi foarte palizi. Călugărul îşi îndoi genunchiul în
faţa Papei.
- Sfânt Părinte! strigă el, Dumnezeu îmi este mar-
tor că am făcut tot posibilul pentru a-l aduce pe contele
Alma...
-A refuzat!... Trebuia să-l aduci cu forţa! La ce-ţi
serveşte, baroane, să ai talie de Hercule? La ce-ţi serveşte,
Garconio, să fii şiret ca un diavol? Unisem aceste două forţe:
forţa brutală a unuia şi forţa inteligenţei la celălalt şi am ajuns
la un eşec jalnic... îmi veţi plăti scump!
- Sfinte Părinte! spuse călugărul copleşit de
spaimă, contele Alma nu ne-a refuzat; îl convinsesem, el ne
urmase...
-Atunci? Pentru Dumnezeu, vorbeşte!
-Atunci, Sfinte Părinte, există forţe contra cărora
toate previziunile omeneşti nu au efect. Eram deja departe de
Monteforte şi. totul mergea bine când am avut nefericirea de a cădea în plasa lui Satan în 
persoană!... Satan care s-a
năpustit asupra noastră! Satan care l-a luat pe contele Alma
şi l-a dus, fără îndoială, la Monteforte!
- Aşa! călugăre, ai înnebunit?... Ce înseamnă
discursul ăsta? Cine este acest Satan?
Lucreţia izbucni în râs.
- Ragastens! Tot Ragastens! strigă ea.
- Cum de ştie doamna? făcu călugărul stupefiat.



- Ghicesc. El este, nu-i aşa?
- Vai, doamnă! Vai, Sfinte Părinte! este foarte
adevărat!
Şi Garconio povesti exact scena de la han; inter-
venţia neaşteptată a lui Ragastens; lovitura de pumnal pe
care o primise atacându-l curajos pe demon; lupta dintre
Ragastens şi baronul Astorre şi în sfârşit, plecarea contelui
Alma împreună cu Ragastens.
Papa era alb de furie. Cât despre Cezar, el
simţea cum creşte în el unul din acele accese de mânie când
vede roşu în faţa ochilor şi are nevoie de sânge...
- Imbecililor! urlă el când povestea fu sfârşită.
Laşilor!...
El se repezi asupra călugărului şi, fără îndoială,
ar fi terminat ceea ce începuse Ragastens, dacă bătrânul
Borgia nu l-ar fi oprit:
- Nu vezi, murmură el, ura care îi animă pe amân-
doi contra lui Ragastens? Crede-mă, ei vor face, pentru a se
răzbuna, mai mult chiar decât noi.
Raţionamentul îl surprinse pe Cezar.
- Haideţi, continuă Papa, duceţi-vă să vă odihniţi;
baroane şi tu, Garconio contaţi pe gratitudinea mea pentru
ceea ce aţi făcut. N-aţi reuşit, dar nu s-a terminat încă.
Baronul şi călugărul, fericiţi că au fost iertaţi, se
grăbiră să iasă.
- La ce te gândeşti? întrebă atunci bătrânul Borgia.
- Mă gândesc că acest om este geniul rău al
casei noastre.
Capitolul XLIII
GLORIA LUI BORGIA
în timpul acestei scene, Lucreţia nu spusese
nimic. Ea zâmbea discret, gândindu-se la lucruri care l-ar fi
făcut pe Cezar să o înjunghie dacă acesta ar fi putut să-i
citească gândul. Cât despre bătrânul Borgia, după primul
moment de furie, el rămase trist şi abătut. Planul său eşuase.
Era sigur că Alma, întors acum la Monteforte, era în afara
oricărei tentaţii.
- Nimic nu mi-a reuşit în ultima vreme! murmură
el descurajat. Ah! copiii mei, simt că vine sfârşitul. Ambiţia
tinereţii mele, opera de maturitate, speranţele bătrâneţii, totul
s-a dizolvat, s-a stricat şi a dispărut.
- Ce spui, tată?... Noi suntem aici pentru a-ţi con-
tinua opera şi a o consolida...
- Cezar! Cezar! continuă Papa cu o exaltare pe
care o arăta foarte rar. Cezar, grăbeşte-te! înainte ca eu să
mor! Dacă nu eşti rege începând din acest an, dacă nu
ajungi să-ţi pui pe cap coroana regală, s-a terminat cu
Borgia! Şi efemera mea operă va muri împreună cu noi!
Grăbeşte-te! îţi spun că a sosit timpul.
Cezar şi Lucreţia erau livizi. Era prima dată când
tatăl lor vorbea atât de hotărât despre proiectele sale. Pentru prima dată, ei întrevedeau 
tragica grandoare a gândirii
bătrânului. Aşa deci, el visa să fondeze o dinastie Borgia şi
să pună întreaga Italie sub sceptrul fiului său, înainte de a
muri!... Drama care se juca de mai mulţi ani la Vatican le
apăru în toată grozăvia ei, în monstruoasa sa frumuseţe. Ei
vedeau acum ceea ce nu sesizaseră încă: colţurile de umbră
din viaţa Papei se luminau cu violenţă. Ei înţelegeau acum de
ce căzuseră atâtea capete; de ce, chiar în familie, tot ceea ce
putea fi un obstacol, fusese suprimat de sabie şi otravă. Cu
o rapidă privire imaginară, Cezar cercetă ceea ce rămăsese



în picioare în Italia.
Se văzu singur! Singur: depăşindu-i pe toţi cei-
lalţi! Singur, dominând Roma şi Italia, ivindu-se din măceluri
sângeroase, ales să poarte coroana - sau să asasineze! El
înţelese!... Tatăl său golise locul în jurul lui! Tatăl său îl supri-
mase chiar pe Francisc pentru ca el să fie singur, pentru ca
nici o putere să nu se poată ridica în faţa sa, pentru ca el să
poată fi rege! Lucreţia înţelesese şi ea. Şi, gânditoare, cu
figura hotărâtă, ea murmură:
- Vom vedea cine va fi rege!
Căci şi ea vroia puterea. O vroia numai pentru ea!
Şi ea vroia să creeze un regat, să scoată un bărbat din sără-
cie şi să-l facă rege, pentru a fi regină şi pentru a rămâne în
sfârşit singura stăpână a Italiei după ce l-ar fi omorât pe cel
pe care l-ar fi făcut rege!
Cât despre Cezar, o flacără de orgoliu îi împur-
pura faţa.
- Ce trebuie făcut, tată? strigă el înfierbântat,
ameţit de viitoarea sa putere absolută. Spune! Ordonă!
Niciodată nu mi-ai părut mai măreţ ca astăzi!
- Ce trebuie făcut? spuse bătrânul Borgia. Mai
întâi să fii învingător!
- Voi fi!
- Să pui mâna pe acest cuib de viespi care se numeşte Monteforte.
- îl voi cuceri!
- Să sfărâmi vechea fortăreaţă, să distrugi comi-
tatul familiei Alma, să le arzi satele, să le distrugi câmpurile,
să ţintuieşti capul lui Alma pe o cruce pe care o vei ridica pe
ruinele cetăţii sale, să dai un uimitor exemplu umplând de
teroare întreaga Italie, ah! Cezar!... un exemplu, astfel încât
de spaimă să tacă toată lumea şi în momentul când vei face
gestul să-ţi pui coroana pe cap, în momentul când eu te voi
declara rege al Italiei, populaţia prosternată în ţărână să nu
îndrăznească nici măcar să-şi ridice ochii spre actul solemn
care se va înfăptui: luarea puterii de către un Borgia, care o
va transmite copiilor săi cu misiunea de a mări patrimoniul pe
care eu, Rodrigo, îl voi lăsa moştenire, până în ziua când
lumea întreagă va fi regatul familiei Borgia!...
înnebunit de viziunile grandioase pe care Papa le
evoca prin gesturi de o solemnitate tragică, Cezar strigă:
- Voi da acest exemplu, tată! Vreau să semăn
grâu toamna viitoare pe locul actualului Monteforte. Dintre
toţi cei care s-au unit să lupte împotriva noastră, vreau ca nici
unul să nu scape. Nu voi ridica o singură cruce pentru a ţin-
tui capul trădătorului, ci zece, o sută de cruci, o mie de cruci!
Fii liniştit, tată: va fi oribil!
în acel moment, Lucreţia îl întrerupse cu o voce
batjocoritoare :
- Şi dulcea Beatrix, ce vei face cu ea?
O expresie de ură sălbatică crispa figura lui
Cezar.
- Oh! Ea! Ea este cauza eşecurilor noastre! Ea a
asmuţit întreaga Italie contra noastră! Nenorocita!
- Deci nu o mai iubeşti, frate?
- O iubesc mai mult ca niciodată. Din cauza ei nu
dorm noaptea şi mintea mea nu mai are luciditatea care-mi
permitea să-l surprind pe inamic... Din cauza ei am suferit îngrozitor şi sufăr în continuare 
chinuri de nedescris... Dar
iubirea şi ura mea sunt egale. Răzbunarea mea va asigura
satisfacerea deplină a acestei infernale pasiuni pe care nu
mi-am putut-o stăpâni. Când îi voi omorî pe toţi apărătorii săi,



îl voi crucifica pe tatăl său, îi voi jefui şi pustii oraşul, atunci o
voi avea! Va suporta iubirea mea ca pe o insultă.
- Bravo, frate! în sfârşit te regăsim! spuse
Lucreţia cu o voce gravă. Dar fii foarte atent, cetatea va fi
apărată cu multă forţă.
- Pot fi de zece ori mai mulţi soldaţi, meterezele
lor pot fi înalte de o sută de coţi, porţile lor pot fi de fier şi
şanţurile pline cu foc în loc de apă... voi distruge familia
Alma.
Cezar pronunţă aceste cuvinte cu atâta mânie,
încât chiar şi sora sa se cutremură de spaimă, iar tatăl său
văzu în el geniul distrugător pe care îl provocase pentru a
subjuga Italia.
Un acces de orgoliu îl cuprinse pe Papă. Dar
Lucreţia deja răspundea:
-Alma are mai mult decât toate astea, frate!
- Ce are? Pe cine au lângă ei pe care să nu-l pot
doborî? Vorbeşte! Văd că vrei să spui ceva!
- Da! Vreau să spun că-l au pe cel care ne-a
învins pe toţi trei, unul după altul! Vreau să spun, pe
Ragastens!...
- Acest om ne-a învins prin şiretenie şi pentru că
ne-a luat prin surprindere. El are forţa celor slabi. în lupta
deschisă, mijloacele sale de acţiune dispar. Este al meu. îmi
voi începe opera de distrugere cu el... Mai întâi pentru că tre-
buie să plătească pentru răul pe care l-a făcut; apoi, pentru
că trebuie să sufere şi "ea"!
- Cezar! spuse atunci Papa, îl vreau pe acest
om... vreau să fie al meu!
Cezar îl privi pe tatăl său şi înţelese că răzbu-narea sa încredinţată bătrânului depăşea în 
grozăvie tot ceea
ce-şi putea el imagina.
- Foarte bine, spuse el. îl vei avea, tată! Eu mă
voi duce să-l caut şi eu ţi-l voi aduce!
- Când pleci?
- Chiar mâine!
Capitolul XLIV
NOAPTEA CĂSĂTORIEI
Palatul familiei Alma, ca majoritatea locuinţelor
senioriale din Italia, era înconjurat cu vaste grădini. în timp ce
monumentala scară din faţă conducea în marea piaţă
umbrită de paltini seculari, o altă scară de marmură cobora
de pe una din minunatele terase care era ascunsă în spatele
palatului şi permitea coborârea în parc.
în acea seară, Primula coborâse încet scara de
marmură, ordonându-le femeilor sale să o lase singură. Gân-
ditoare, ea se afundase în parc. Apoi se aşezase pe o bancă
de granit lustruit, ascunsă în spatele unui frumos grup statu-
ar din marmură unde un Hercule musculos îngenunchea la
picioarele unei femei cu forme delicate, întruchipând-o pe
Omphale, sub frunzişul unei sălcii enorme ale cărei ramuri
subţiri şi flexibile cădeau din toate părţile în cascade de
verdeaţă palidă. Primula iubea acest decor încântător care
făcea un cadru minunat frumuseţii sale care completa armo-
nia degajată din acest ansamblu de linii, de culori.
Copil fiind, se jucase pe această bancă, lângă mama ei; tânără fată, ea visase, în serile 
fierbinţi când
măreţia orizontului se colora în roşu şi auriu; aici visase un
prinţ fermecător care va veni într-o zi, tânăr ca ea, viteaz,
scânteietor în curaj şi spirit. Acum, cel pe care ea îl aştepta
putea veni; ea nu-şi mai aparţinea! Ea putea, surâzând, să-i



întindă mâna spunându-i:
- Te aşteptam, sunt a ta!
Şi cum, suspinând, se gândea la aceste lucruri, la
visul său distrus, la adorabila sa tinereţe aruncată prin fatali-
tatea vieţii în braţele unui bătrân, iată se auzi un zgomot slab
de paşi pe alee, o umbră apăru în faţa ei şi o voce, care o
făcu să tremure, spuse:
- iată-mă, doamnă, am respectat ordinul pe care
mi l-aţi dat.
Primula nu avu nevoie să-şi ridice privirile pentru
a-l recunoaşte pe cavalerul de Ragastens. El rămase în
picioare, cu pălăria în mână, la doi paşi de bancă. Nu era, în
atitudinea sa, nici reproş, nici răceală calculată, ci un respect
infinit care masca nefericirea pe care el o credea ascunsă în
fundul inimii sale. Şi ce ar fi putut el să-i reproşeze prinţesei
Manfredi? Ce drept avea el să-i arate răceală şi supărare?
Dar Primula îşi dădu seama de supărare, de această durere
mută şi păru foarte tulburată. Ea roşi uşor ca şi cum, cu ade-
vărat, ar fi avut ceva să-şi reproşeze în legătură cu el. Dar
prea mândră pentru a lăsa să i se bănuiască gândurile
ascunse care o agitau; ea ridică către Ragastens o privire
limpede.
- Domnule, spuse ea, am vrut să vă mulţumesc...
De faţă cu martorii, nu am putut să fac aceasta aşa cum am
dorit... De aceea v-am rugat să veniţi să ne întâlnim aici...
Ragastens se înclină în tăcere.
- Ca să vă mulţumesc... continuă ea cu o emoţie
pe care nu putea să şi-o ascundă în totalitate. Căci, singură
aici, am putut înţelege şi aprecia sacrificiul pe care l-aţi făcut...
- Un sacrificiu, doamnă? întrebă cavalerul, cu
adevărat surprins.
- Există o altă expresie mai potrivită? Credeţi că
n-am înţeles totul în noaptea când, la dorinţa mea, aţi venit în
catacombele Romei şi unde am aflat ceea ce nu ştiam: că
Cezar Borgia vă oferea o situaţie! Ştiam că sunteţi sărac şi
ştiam, de asemenea, că fiul Papei vă oferea toate favorurile
sale. Nu trebuia decât să acceptaţi aceste oferte străluci-
toare; din sărac deveneaţi bogat; din obscuritate intraţi în
lumina onorurilor. Şi cunosc mai mult de un gentilom roman,
dintre cei cu renume, care ar fi considerat un noroc nesperat
să se găsească în situaţia în care v-aţi aflat dumneavoastră
de la început. Cavalere, aţi renunţat la bogăţie şi onoruri,
v-aţi atras ura mortală a celor din familia Borgia, aţi suferit o
condamnare îngrozitoare, şi toate astea pentru a nu-mi fi
duşman... Aveţi o inimă nobilă şi caut în zadar cuvintele care
ar putea să vă redea recunoştinţa mea...
- Doamnă, spuse Ragastens, dacă, într-adevăr,
acţionând conform cu ceea ce eu credeam că este onoare,
am făcut un sacrificiu, sunt prea răsplătit prin ceea ce tocmai
mi-aţi spus.
- în sfârşit, continuă Primula, l-aţi salvat pe tatăl
meu. M-aş crede nedemnă de generozitatea voastră dacă nu
v-aş vorbi deschis. Contele Alma, despre a cărui slăbiciune
îmi este greu să vorbesc, îi trăda pe ai săi... Dumneavoastră
aţi evitat o pată pe numele pe care-l port...
- Pe numele pe care-l purtaţi, doamnă? o între-
rupse Ragastens cu o adâncă emoţie.
Primula tresări. Ea înţelese sensul ascuns al
întrebării.
- Pe numele pe care-l purtam! murmură ea
pălind.



Apoi, imediat, mândria sa învinse şi ea continuă cu demnitate:
- De altfel, domnule, este acelaşi nume... Nu ştiţi,
fără îndoială, că Manfredi şi Alma sunt aceeaşi familie. Cele
două ramuri au fost în egală măsură marcate de o profundă
ruptură prin... plecarea contelui Alma... V-aţi riscat încă o
dată viaţa pentru a ne scăpa de ruşine şi durere.
Ea tăcu ca şi cum, brusc, ar fi fost copleşită de
prea multă emoţie.
- Doamnă, spuse atunci Ragastens, părăsind
serviciul lui Borgia, aducându-l pe contele Alma în fortăreaţa
sa, evitându-vă, cu preţul fericirii, n-am făcut altceva decât să
mă ţin de cuvânt...
- Explicaţi-vă, domnule.
- Vă amintiţi, doamnă, ziua când am avut privi-
legiul să vă întâlnesc în pădurea de măslini, lângă un pârâu?
Dar, fără îndoială, aţi uitat acest incident neînsemnat...
- Nu l-am uitat, spuse Beatrix închizând ochii.
- în acest caz, poate vă amintiţi ce v-am spus
atunci... V-am spus că pentru dumneavoastră eram gata
să-mi vărs sângele dacă va fi nevoie şi că îmi voi pune viaţa
în serviciul dumneavoastră... Vedeţi, doamnă, nu mai aveam,
din acel moment, dreptul să acţionez altfel decât am făcut-o.
Vorbind astfel, Ragastens îşi revenise. în umbra
albăstruie a nopţii care se apropia, silueta sa zveltă abia se
distingea. Vorbele sale calde, cu inflexiuni melancolice care
nu-i erau obişnuite, vibrau în inima Primulei. Ea îşi simţi piep-
tul ridicându-se şi ochii i se umplură de lacrimi, fără să-şi dea
seama care era cauza acestei emoţii pe care o atribuia doar
generoasei naturaleţi a lui Ragastens.
- Oh! gândi el, disperat, dacă ea m-ar iubi, aşa
cum mi-a spus Jean Malatesta, mi-ar vorbi cu atâta răceală?
Ea îmi acceptă sacrificiul şi crede fără îndoială că face destul
pentru mine mulţumindu-mi... Asta e! Destul şi atât! Dacă
săracii cavaleri aventurieri ar fi trataţi ca nişte prinţi, n-ar mai fi nici o diferenţă între Manfredi 
şi Ragastens.
în acest timp, Primula îşi revenise.
- Nu voiam doar să vă mulţumesc, domnule.
Doream să vă întreb... Voiam să ştiu, dacă vreţi să-mi
spuneţi, care sunt intenţiile dumneavoastră actuale... Tatăl
meu v-a numit, cred, comandantul său de trupă? Aţi refuzat
această sarcină?
- Da, doamnă.
- Cu siguranţă, este mult prea puţin pentru dum-
neavoastră...
- Nu este asta, doamnă. Această funcţie de
comandant este onorabilă şi aş putea să mă remarc. Ar fi mai
mult decât am sperat...
- Atunci de ce nu acceptaţi? spuse Primula cu şi
mai multă vioiciune. Oh! vă rog, domnule, nu mă credeţi
ingrată presupunând că voi considera această sarcină ca pe
o dovadă suficientă a recunoştinţei mele... în acceptarea
voastră eu aş vedea dimpotrivă dovada că... vreţi să
rămâneţi lângă noi... că vitejia şi sabia voastră nu ne vor lipsi
în teribila situaţie în care ne găsim... şi, în sfârşit, că am
rămas prieteni...
Primula pronunţă aceste ultime cuvinte cu o voce
atât de joasă, atât de tremurătoare încât Ragastens mai mult
le ghici decât le auzi. Deodată îl cuprinse ameţeala. Era pe
punctul de a se arunca la picioarele ei şi de a-i striga iubirea
sa... Dar mintea sa fu traversată de un gând trist, crud...
- Fiţi sigură, doamnă, spuse el cu amărăciune,



sabia mea rămâne în slujba voastră. Rămânem tot... pri-
eteni, aşa cum mi-aţi făcut onoarea să mă numiţi dumnea-
voastră.
Primula nu observă nota de ironie pe care o
conţinea răspunsul cavalerului şi poate ea nu înţelegea că el
putea să bănuiască că dorea să-l păstreze ca pe un apărător
în plus.
- Ei bine! strigă ea, dacă este aşa, de ce refuzaţi
ce vă oferă contele Alma?
- Doamnă, spuse Ragastens cu răceală, eu sunt
un soldat din întâmplare şi situaţia strălucitoare de coman-
dant de trupă este mult deasupra pretenţiilor mele... Ea pre-
supune legături care mă sperie, mărturisesc. Eu am trăit
întotdeauna de pe o zi pe alta, neacceptând ca stăpân decât
fantezia mea, ca ghid doar toanele de moment, respirând aer
liber, venind, plecând, oprindu-mă şi plecând din nou, după
bunul meu plac... Prefer să acţionez în libertate şi sinceri-
tate... Iertaţi-mă că nu cedez stăruinţelor voastre măguli-
toare.
- Dar, în sfârşit, veţi rămâne la Monteforte?
- Nu ştiu, doamnă.
încă o dată, Primula simţi cum i se umezesc
ochii. Cuvintele fuseseră rostite sec, aproape cu bruscheţe.
Ragastens continuă:
- în orice caz, dacă voi vedea că serviciile mele
vă vor fi utile, voi rămâne până în ziua pe care o sper foarte
aproape, când Cezar, învins, va fi obligat să se retragă. Dar
atunci, nimic nu mă va mai reţine în Italia şi mă voi întoarce
în Franţa.
- Nimic? suspină Primula.
- Nimic! repetă Ragastens.
- Veţi face după cum veţi dori, domnule, murmură
ea.
Ragastens se înclină adânc şi făcu un pas pentru
a se retrage. Avea inima plină de iubire, de disperare şi de
furie. Primula îl reţinu cu un gest.
- Scuzaţi-mă, domnule, spuse ea cu voce slabă,
doream să vă vorbesc şi despre un incident... care a survenit
astăzi.
- Spuneţi, doamnă...
- Este vorba despre discuţia pe care aţi avut-o cu domnul Malatesta...
Ragastens fu scuturat de un lung frison. Era
năucit.
- iată deci adevărul, se gândea el muşcându-şi
buzele până la sânge ca să nu-şi strige disperarea şi furia.
Pe Malatesta îl iubeşte... Am fost nebun şi orb, de n-am
văzut de la început! Ea m-a chemat să-mi ceară să nu mă
bat! îi este frică pentru el!
Şi el aşteptă în tăcere ca ea să-i explice. Primula
părea acum foarte agitată. Reuşi totuşi să se stăpânească şi
cu o voce în aparenţă calmă, întrebă:
- Vreţi să vă bateţi cu Jean Malatesta?
- Dar, doamnă, aţi văzut că Malatesta şi-a cerut
scuze cu sinceritate... Duelul la care mă provocase nu mai
are nici o raţiune.
- Ştiu. Dar trebuie să vă bateţi... Cavalere, de
ce-mi ascunzi adevărul? Eu nu vă ascund că am auzit ceea
ce vă spunea Jean Malatesta lângă pervazul ferestrei...
O rază de speranţă îi lumină mintea lui
Ragastens.
-Aţi auzit... totul?



Deodată faţa Primulei se împurpura. Dar se
înnoptase şi Ragastens nu văzu asta. El avu un gest de des-
curajare când o auzi pe tânăra prinţesă răspunzându-i cu o
voce foarte naturală:
-Am auzit doar că Jean Malatesta vă dădea întâl-
nire mâine la stânca numită Capul. Nu am vrut să aud mai
mult, căci înţelesesem.
- Ei bine, doamnă, este adevărat: Malatesta m-a
provocat pentru mâine...
Primula încercă să-şi potolească bătăile inimii cu
mâna.
- Şi dacă v-aş cere... murmură ea ezitând.
Ea se opri, cu sufletul chinuit de cea mai mare tortură pe care o suportase în viaţa sa.
- Ce vreţi să-mi cereţi, doamnă, spuse cu răceală
Ragastens.
- Să nu vă bateţi! răspunse ea dintr-o suflare. Oh!
Lăsaţi-mă să vă explic... Nu există între dumneata şi
Malatesta nici un motiv de ură adevărată. Eu îl cunosc pe
Malatesta. Are un caracter exploziv, dar are suflet de ca-
valer... Dacă îi veţi spune... dacă îl veţi face să înţeleagă că
nici el, nici dumneata nu aveţi dreptul, în acest moment, să
vă vărsaţi sângele... sunt sigură... că el va renunţa...
- Ah! doamnă, izbucni Ragastens, vă lăsaţi con-
dusă de sentimente! îmi cereţi să mă retrag, să mă
umilesc!... Asta nu se va întâmpla!... Dar fiţi liniştită, doam-
nă, adăugă el deodată, în acest duel, nu va muri Malatesta...
Adio, doamnă!...
Şi plecă tulburat, nebun de durere şi de gelozie.
Primula rămase o secundă năucită, încremenită, înţelegând
în sfârşit gândul cavalerului. Atunci, fără să ştie ce face, se
ridică dreaptă, întinse braţele şi strigă:
- Ragastens!...
Dar cavalerul era deja departe. El nu auzi.
Primula recăzu pe bancă şi izbucni în hohote. Deodată,
apărură lumini în parc. Răsunau voci. O strigau... Primula se
cutremură recunoscând printre voci pe cea a prinţului
Manfredi. Câteva secunde mai târziu, prinţul Manfredi apăru
în faţa ei.
- în sfârşit, eşti aici, strigă bătrânul. Dragă
Beatrix, am fost îngrozitor de îngrijorat... Dă-mi mâna, te voi
conduce.
- Imediat, prinţe! răspunse Beatrix. Vreau să mai
respir aerul proaspăt şi parfumat al acestei frumoase nopţi.
Prinţul se întoarse către cei care purtau făcliile
şi-i expedie cu un gest. Când rămaseră singuri, el se aşeză
lângă tânăra lui soţie.
- Ai dreptate, spuse el, ce dulci sunt minutele
petrecute în singurătatea gândurilor, departe de cei nedo-
riţi... Frumoasă noapte!... Ce linişte! Cât de departe suntem
de lume! îmi înţelegi fericirea, Beatrix?
El îi luă mâna şi ea îl lăsă cu o uşoară tresărire
pe care bătrânul nu o remarcă.
- Fericire neprevăzută, nesperată! continuă
prinţul Manfredi. Cine ar fi putut să creadă că dintre atâţia
tineri seniori aprinşi după frumuseţea ta nu vei alege pe nici
unul şi că voi eu alesul tău, eu, un bătrân care aştepta
moartea!
- Prinţe...
- Nu dragă Beatrix... Lasă-mă să-ţi spun ce
orgoliu nemăsurat mi-a dat alegerea ta...
Şi aplecându-se, prinţul Manfredi îşi lipi buzele



fierbinţi de mâna lui Beatrix. Acesta nu era un sărut de
politeţe, era un sărut de iubire! Primula scoase un ţipăt uşor
şi, aproape violent, îşi retrase mâna.
- Ce ai, Beatrix? întrebă bătrânul, surprins de
bruscheţea gestului.
Ce avea?... Când, înnebunită de propunerea lui
Malatesta, între alternativa de a rezista acestei propuneri sau
de a vedea distrugându-se planul de apărare la care lucrase
atât de mult timp, ea avusese acea inspiraţie spontană de
a-l alege pe bătrânul Manfredi ca soţ, nu se gândise, în acel
moment, că bătrânul, întinerit de orgoliu şi bucurie, o să vrea
să fie soţul său şi altfel decât cu numele!
Ea se gândise, asemenea căprioarei încolţite din
toate părţile, să evite pericolul imediat. Şi pericolul era să
devină soţia lui Malatesta sau a unuia dintre tinerii seniori, a
căror pasiune îi era cunoscută de multă vreme. Ea se refu-
giase în braţele bătrânului pe care-l considera ca un tată. Şi
iată că prinţul Manfredi se dovedea a fi îndrăgostit, pasional,
grăbit să-şi ceară drepturile.
Ah! încă din primul minut, ea înţelesese teribila
greşeală pe care o făcuse. Şi acum, se blestema că n-a putut
rezista, că nu a refuzat să-şi înstrăineze libertatea. Bătrânul
Manfredi păstră un minut tăcerea. Apoi spuse:
-Vino, dragă Beatrix... să ne întoarcem.
Şi, încă o dată, el vru să-i ia mâna. Dar, de data
aceasta, Primula şi-o retrase cu vizibilă spaimă, încât prinţul
păli de surprindere. El îşi reînnoi întrebarea:
- Ce ai, Beatrix?...
- Nimic, răspunse ea slab.
- Totuşi, parcă te temi de mine... De când am
venit aici, nu mi-ai spus nici un cuvânt... Ah! Beatrix, nu vreau
să-ţi reproşez că te-ai refugiat în acest colţ de parc, când eu
te căutam... chiar în seara căsătoriei noastre... Nu vreau să
văd ce este ciudat în atitudinea ta... Să ne întoarcem Beatrix!
Ea făcu cu capul un semn că nu, prea înspăimân-
tată să poată vorbi.
- Nu vrei să te întorci?
- Lăsaţi-mă puţin, domnule, vreţi? spuse ea cu un
mare efort.
Prinţul Manfredi se ridică.
- Beatrix, spuse el cu seriozitate, văd că te tul-
bură un gând ascuns. Nu vrei să mi-l spui?
- Ei bine, da! strigă Primula. Dumneavoastră sun-
teţi un cavaler din timpurile vechi, un model printre noi de
credinţă sublimă, de cinste şi corectitudine... Nu vreau să vă
ascund nimic!
- Slavă Domnului! spuse Manfredi cu un surâs
amar. Vorbeşte fără frică.
- Ei bine, dragă domnule, aş vrea... Ah! nu ştiu
dacă mă veţi înţelege...
- Beatrix! La ce bun aceste ezitări? spuse
bătrânul. Eu văd, înţeleg exact că nu mă iubeşti. Dar, în afara
iubirii la care, bătrân, cavaler al timpurilor vechi, cum spui tu, eu nu puteam spera, pot 
pretinde cel puţin un pic de afecţi-
une sinceră...
- Ah! vă jur că afecţiunea mea pentru dumnea-
voastră este profundă şi reală.
- Şi soţie supusă! încheie prinţul.
Dar Primula nu aminti aceste ultime cuvinte.
- Deci, continuă Manfredi, bănuiesc vreo gre-
şeală... sau poate vreo intrigă în care eu am fost cel înşelat.



Pe Madona! în numele acestor stele care ne privesc, jur că
nu va fi aşa! Am şaptezeci şi doi de ani. Nimeni pe lume nu
şi-a bătut joc vreodată, fără să fie pedepsit, de un Manfredi...
Vorbeşte, Beatrix! te implor să vorbeşti sincer!
Beatrix îşi împreună mâinile cu nelinişte.
- Taci, Beatrix, reluă prinţul a cărui mânie creştea
din ce în ce. Groaznicele gânduri care-mi trec prin minte sunt
deci adevărate! Ţi-ai bătut joc de mine? Tu?... Ce rău ţi-am
făcut eu? De ce m-ai ales pe mine? M-ai preferat celorlalţi, ca
să mă torturezi şi să mă umileşti?
Primula scoase un strigăt de protest.
- Ascultă-mă, prinţe! spuse ea cu voce tremură-
toare. Vă voi spune tot ce am pe inimă. Şi apoi, veţi face ceea
ce vă va dicta înalta dumneavoastră generozitate.
Prinţul Manfredi, tulburat, simţi cum îi scade
mânia care crescuse în el.
- Calmează-te, copila mea, spuse el. Explică-mi
cu sinceritatea care te-a transformat într-o floare de bună
credinţă pe care o admirăm cu toţii şi nu te teme de prinţul
Manfredi care, în acest moment, nu vrea să-şi amintească
decât un lucru, acela că ieri încă te numea fiica sa.
- iată adevărul, spuse atunci Primula după un
minut de tăcere, timp în care încercă să-şi recapete sângele
rece. în momentul când Jean Malatesta a făcut adunării pro-
punerea pe care o ştiţi, mi-am dat seama că un anumit număr
dintre noi, ezitanţi, poate speriaţi de lupta care începe, nu aşteptau decât un pretext pentru a 
se retrage...
- Din nefericire este adevărat! spuse prinţul.
- Găsiseră acest pretext: dacă nu mă supuneam!
în acea secundă care a fost pentru mine cât un secol de
spaimă, am înţeles că succesul acţiunii noastre depindea de
cuvântul pe care trebuia să-l pronunţ... Nu trebuia doar să
desemnez un războinic, trebuia să-mi aleg un soţ... Am
hotărât să mă sacrific...
- Cuvântul este crud pentru mine, doamnă!
- Situaţia era şi mai crudă pentru mine... Jean
Malatesta mă iubeşte... Dar eu nu-l iubesc. Am pentru el o
afecţiune frăţească pe care o am pentru toţi prietenii noştri.
Dar nu mă pot gândi fără spaimă la gândul că aş deveni soţia
lui. Pot spune acelaşi lucru despre tinerii seniori care m-au
făcut să le ghicesc sentimentele pe care nu le împărtăşesc
deloc.
Primula tăcu, copleşită.
- Astfel, spuse prinţul Manfredi, care nu-şi putu
ascunde satisfacţia, dintre toţi cei care asistau la adunare, nu
este nici unul pe care să-l iubeşti?
- Nici unul!...
- îmi juri?
- Vă jur. Dar este nevoie de acest jurământ, prin-
ţe? Nu l-aş fi ales ca soţ pe acela pe care inima mea l-ar fi
dorit, dacă unul dintre aceşti tineri mi-ar fi inspirat un alt sen-
timent decât cel de stimă şi afecţiune?
- Este adevărat, scuză-mă, Beatrix. Alegerea pe
care ai făcut-o m-a tulburat încât am gândit ca un tânăr care
se teme pentru fericirea lui. Continuă, copila mea...
- Ei bine! Aflată în faţa crudei alternative pe care
o ştiţi, m-am gândit imediat la dumneata, prinţe! La dumnea-
ta care-mi spuneai fiică! Mi se părea că sub egida numelui
voi fi în siguranţă ca în braţele unui părinte...
Prinţul Manfredi îşi înăbuşi un suspin.
- înţeleg, spuse el cu amărăciune, te-ai căsătorit



cu un nume... Cât despre bărbat, barba sa albă...
- Prinţe, îl întrerupse Primula, vă înşelaţi... Dar
lăsaţi-mă să termin. La început am fost foarte fericită să devin
soţia dumitale. Dar entuziasmul pericolului dispăruse. Şi
atunci, m-am trezit într-o situaţie care se crease fără dorinţa
mea... deşi eu însumi o indicasem ca singura soluţie posi-
bilă. Ei bine, prinţe, imaginează-ţi spaima legitimă a unei
tinere fete care nu se gândise niciodată la căsătorie şi care
se trezeşte căsătorită, fără să fi fost măcar logodită!
Bătrânul Manfredi făcu o mişcare.
- Oh! lăsaţi-mă să ajung până la capăt, spuse ea.
Nu aş mai putea să reiau o astfel de conversaţie... Inima mi
se sfâşie la gândul nedreptei suferinţe pe care v-am provo-
cat-o. Dar gândiţi-vă şi la toate sentimentele mele rănite de
violenţa evenimentelor. Vă cer, prinţe, să mă consideraţi
logodnica dumneavoastră... să mă lăsaţi să mă acomodez
puţin câte puţin, cu ideea că nu mai sunt o tânără fată... Trei
luni, prinţe, atât vă cer, trei luni... închipuiţi-vă că m-aţi cerut
şi că am acceptat! Cererea mea nu are în ea nimic jignitor,
căci vă jur că în inima mea nu există nici un gând de aversi-
une contra dumneavoastră... Şi apoi, prinţe, nu este şi o
legitimă satisfacţie pe care trebuie să i-o acordaţi tatălui
meu?
- Da! spuse prinţul, izbit de acest raţionament.
- Tatăl meu a consimţit la căsătoria noastră, dar
făcând aceasta, el a trebuit să accepte un eveniment înfăp-
tuit fără ca el... Acest eveniment, prinţe...
- Opreşte-te, Beatrix! strigă bătrânul Manfredi. Nu
spune mai multe; ar însemna să mă jigneşti că nu sunt capa-
bil să te înţeleg. Tot ceea ce ai spus este de o înţelepciune
care n-ar trebui să mă surprindă la tine, dar pe care nu mă
pot abţine să nu o admir.
- Cât sunteţi de bun!
- Doar corect!... Doar un cuvânt în legătură cu
acest subiect, Beatrix... Acum, dă-mi mâna, copila mea...
scumpa mea logodnică... vreau să te conduc în apartamen-
tul tău...
- Nu, prinţe... S-au petrecut atâtea lucruri, încât
vreau să rămân încă puţin singură, aici, numai cu gândurile
mele...
- Şi totuşi...
- De ce aş avea să mă tem?... De multe ori, mi
s-a întâmplat să rămân aici multe ore în tăcerea nopţilor
liniştite...
- Să fie aşa cum doreşti! spuse prinţul înclinân-
du-se.
Apoi încet se îndepărtă.
în picioare, Primula privea silueta înaltă a prinţu-
lui care se pierdea în întuneric. Când acesta dispăru, ea îşi
reluă locul pe banca de granit. se părea că se eliberase de
o spaimă îngrozitoare şi că renăştea la viaţă.
Capitolul XLV
LEGENDA DEFILEULUI INFERNULUI Şl A
STÂNCII CAPULUI
Această noapte a fost îngrozitoare pentru
Ragastens. El o petrecu dând târcoale palatului, privind
luminile care se stingeau una după alta, încercând să
ghicească acolo care dintre ele lumina camera nupţiala a
prinţesei Manfredi. Zorile îl surprinseră, palid şi desfigurat, în marea piaţă a platanilor. Se 
smulse în sfârşit acestei gelozii



care-l torturase violent şi plecă murmurând:
- Haide! totul s-a sfârşit pentru mine!
Giulio Orsini, care-i arătase o vie prietenie, îi
oferise în palatul său o ospitalitate pe care Ragastens o
acceptase cu plăcere; se duse la palatul lui Orsini; îl trezi pe
Spadacapa şi-i ordonă să pună şaua pe Căpitan.
- Trebuie să vă însoţesc, domnule?
- Nu, mă vei aştepta aici... Mă voi întoarce de alt-
fel destul de târziu.
Apoi, când Căpitan fu înşeuat, Ragastens
adăugă deodată:
- Apropo, s-ar putea întâmpla să lipsesc mai
multe zile sau chiar să nu mă mai întorc deloc.
- Sfântă Fecioară! domnul cavaler mă părăseşte!
Fără să răspundă, Ragastens, cu vârful pum-
nalului, scoase pietrele preţioase care împodobeau mânerul
săbiei sale, fostă a lui Cezar Borgia, dacă vă amintiţi, apoi îi
spuse lui Spadacapa:
- Iată! ceva care să te consoleze pentru
despărţirea noastră.
Dar Spadacapa se retrase un pas şi scutură din
cap.
- Ei bine! spuse Ragastens, ce te-a apucat?
- Domnule cavaler, spuse Spadacapa, dumnea-
voastră îmi oferiţi o avere. Vă mulţumesc. Dar dacă mă aban-
donaţi, nu mai am nevoie de nimic. Mai bine îmi reiau vechea
meserie.
Ragastens rămase mut în faţa sincerităţii acestor
cuvinte, a devotamentului naiv al acestui bărbat care, două
luni mai înainte, ar fi ucis fără scrupule orice burghez rătăcit
pe străduţele Romei, pentru a-şi procura cel mai mic dintre
rubinele pe care le refuza acum.
-Aşa, spuse el, nu vrei să te separi de mine, orice Apoi, toţi se urcară pe cai şi porniră spre
Monteforte.
Capitolul XLVIII
SALCIA PLETOASĂ
împăcarea dintre Jean Malatesta şi Ragastens fu
pecetluită a doua zi seara, la un dineu care avu loc la Orsini.
Dimineaţa, Ragastens, însoţit de noii săi prieteni, se prezen-
tă la contele Alma şi-l înştiinţa despre hotărârea lui definitivă
de a servi în armata aliaţilor. Aflând aceasta, contele îşi ma-
nifestă via satisfacţie şi-i făcu oferte strălucite. Dar, din mo-
destie, Ragastens insistase să participe la luptă ca voluntar.
Şi totuşi, pentru că Alma insista, spuse:
- Ei bine, pentru că Alteţa Voastră vrea să mă
onoreze cu un titlu şi o funcţie, există la Monteforte câteva
tunuri. Cer să mă ocup în mod special de ele şi de folosirea
prafului de puşcă.
După ce au aranjat acest aspect, Ragastens şi-a
petrecut ziua cu prietenii săi. Au vizitat împreună fortificaţiile
şi au convenit asupra unui plan de apărare pe care să-l pre-
zinte prinţului Manfredi în caz de asediu. Apoi se reuniră la un
mare ospăţ în palatul Orsini. După masă, Ragastens se
întoarse în apartamentul pe care Giulio Orsini i-l pusese la
dispoziţie şi aici îl găsi pe Spadacapa care îl aştepta.
- Domnule, spuse fostul bandit, nu mai părăsim
Italia?
- Nu... cel puţin, nu pentru moment.
- Şi domnul cavaler nu mai vrea să moară?
- De unde ştii că am avut vreodată această dorin-
ţă absurdă? întrebă Ragastens tresărind.



- Am crezut... în sfârşit, pentru că sunteţi în viaţă
şi nu mă mai abandonaţi... diamantele...
- Ei bine... diamantele?
- Sunt acolo... pe şemineu...
-Ah! Ah! Aici vroiai să ajungi! Devii prea cinstit, fii
atent, asta îţi va juca o festă într-o zi.
Şi Ragastens, mai emoţionat decât ar fi vrut să
pară, îl lovi amical pe umăr pe Spadacapa, lucru de care
acesta se arătă extrem de flatat. Apoi, cum vroia să plece,
Ragastens îl reţinu. Avu loc o lungă şi misterioasă conver-
saţie care se termină cu aceste cuvinte, rostite de
Spadacapa:
- Este bine, domnule. încep chiar din această
noapte...
Se scurseră câteva zile, timp în care Ragastens
se duse în fiecare zi la palat, cu toţi comandanţii şi seniorii.
Când i se întâmpla să se întâlnească cu prinţesa Manfredi,
se înclina într-un salut foarte politicos, dar, de la ultima lor
întâlnire, nu mai schimbaseră nici un cuvânt între ei.
în fiecare seară, cavalerul se dedica unei singure
activităţi. Spadacapa ieşea din Monteforte, conducând o
mică trăsură acoperită cu un coviltir. Ragastens escorta
această trăsurică. Datorită intrărilor şi ieşirilor mulţimii,
nimeni nu observă aceste ieşiri regulate ale cavalerului.
Armata aliaţilor se concentra pe o întinsă câmpie
situată înaintea Defileului Infernului. Această câmpie se
numea Pianosa. Tot acolo îşi concentrase şi Cezar trupele.
Astfel că cele două tabere erau faţă în faţă, separate doar de
o fâşie de teren. Era sigur că se vor încaieră în curând.
într-o seară, revenind la Monteforte, după una din
acele misterioase excursii pe care le făcea mereu,
Ragastens, trecând poarta, observă în mulţimea de oameni care intra o siluetă de femeie pe 
care i se păru că o
recunoaşte. Tresări şi-l împunse cu putere pe Căpitan, dar fu
oprit de o îngrămădire a mulţimii. Şi, când ajunse în colţul
străzii unde zărise silueta care călărea în faţă, ea dispăruse.
Ragastens străbătu strada la trap, intră şi pe stră-
duţele laterale, dar cercetările sale rămaseră fără rezultat. în
cele din urmă renunţă, murmurâmd:
- Este o nebunie, o fantasmă! Ar fi imposibil!...
Se mai scurseră două sau trei zile, timp în care
Ragastens uită acest incident.
într-o seară, prinţul Manfredi şi contele Alma
anunţară că vor ataca a doua zi armata lui Cezar. Se con-
vocă adunarea generală a tuturor seniorilor prezenţi; în zori,
contele Alma şi prinţul Manfredi vor fi pe câmpul de bătaie.
Ragastens asistă la consiliul suprem care avu loc în acel
moment. Era acolo şi Beatrix.
După consiliu, Ragastens se duse la palatul
Orsini şi verifică cu grijă starea harnaşamentului şi a armelor
sale. Asigurat din acest punct de vedere, el cină cu poftă,
apoi se duse la culcare, dar simţi că nu-i era somn. îl obseda
gândul la Primula. Pentru că putea să moară, îşi dorea să o
mai vadă pentru ultima dată şi să-i spună cât suferise pentru
ea! în sfârşit, nu se putu abţine şi ieşi. Se îndreptă automat
către palat. Porţile lui erau închise; merse de-a lungul grilaju-
lui parcului. Se opri cu faţa lipită de grilaj, încercând să
străpungă întunericul. Dar nu văzu nimic. Totul era calm şi
liniştit în marele parc. Ragastens începu să escaladeze grila-
jul şi în câteva secunde se găsea de partea cealaltă.
Unde se ducea? Nu prea ştia. Escaladase, fără



un scop precis, un grilaj, ca un hoţ, şi mergea înainte fără să
se întrebe unde va ajunge. Brusc se trezi în faţa băncii de
granit unde o mai văzuse pe prinţesa Manfredi. Ea era acolo!
Ragastens era ascuns în umbra unui desiş. în faţa lui se
întindea o fâşie de gazon descoperit, pe care luna o lumina din plin. Şi, de cealaltă parte a 
acestei fâşii luminate, sub
ramurile unei mari sălcii pletoase, zări forma albă şi neclară
a tinerei prinţese. Era singură. Ragastens nu se opri decât un
moment. El nu se gândi la nimic, decât la faptul că ea era
acolo şi avansa. Primula îl recunoscu imediat. îl văzu venind
fără să se mire... simţea că va veni.
- Doamnă, spuse el, mă iertaţi că îndrăznesc să
mă prezint în faţa voastră acum?
- Vă iert cu plăcere, răspunse ea fără să fie stân-
jenită în aparenţă; dar cum aţi reuşit să intraţi? Porţile pala-
tului sunt închise...
- Am escaladat grilajul parcului, spuse simplu
Ragastens.
Şi, cum ea vroia să facă un gest:
- Oh! continuă el, nu daţi acţiunii mele o inter-
pretare necuviincioasă. Vă jur că inima mea este plină de un
respect infinit...
Ea avu un surâs.
- Respect, spuse ea, care vă împinge la un act
primejdios...
- Dacă porunciţi, mă retrag...
- Nu... rămâneţi.
Şi cu o voce, în care se observa emoţia, spuse:
- Nu vă fac nici un reproş pentru acest act
îndrăzneţ... Dar, cavalere, fără îndoială că aveţi să-mi
spuneţi lucruri deosebite.
- Doream, doamnă, să vă spun doar asta: mâine
începe lupta şi voi fi în primele rânduri şi există posibilitatea
să mă vedeţi în această seară pentru ultima dată... Or, dacă
mor, cred că ar fi nedrept să nu vă fi putut spune că mor feri-cit dăruindu-vă viaţa mea, că 
pe mine, un soldat străin, mă
interesează foarte puţin dacă Cezar este sau nu stăpânul Italiei, că doar pentru 
dumneavoastră îmi risc viaţa şi că
ultimul meu gând va fi pentru dumneavoastră, aşa cum toate
gândurile mele se îndreaptă spre dumneavoastră din acel
moment binecuvântat când v-am întâlnit pe drumul spre
Florenţa şi că, în sfârşit, doamnă, vă iubesc...
Ea nu făcu nici un gest de protest. Ascultase cu
seriozitate, privindu-l pe cavaler în faţă. Acesta încheie cu o
voce joasă, puţin ciudată:
- Iată ce doream să vă spun, doamnă. Scuzaţi-mi
sinceritatea, care poate nu corespunde bunei cuviinţe şi
respectului pe care le datorez prinţesei Manfredi. Dar aceste
sentimente mă sufocau, îmi devorau inima şi sufletul... ar fi
fost prea multă cruzime să-mi fie refuzată fericirea amară de
a vă spune nefericirea mea...
- Nefericirea dumneavoastră! exclamă ea înă:

buşit.
- Este mare! reluă el cu o voce care tremura uşor.
Iată, doamnă, ce destin ciudat am! Puteam să iubesc vreo
frumoasă fată, săracă ca şi mine... Puteam, călător pe mari-
le drumuri, să nu iubesc altceva decât independenţa mea...
Nu! A trebuit să vă întâlnesc! Şi am înţeles de atunci că totul
se terminase pentru mine... Cum puteam să sper că s-ar
umple vreodată prăpastia care ne separă? Şi câtă dreptate
aveam să fiu disperat, pentru că mi-aţi dat chiar dumnea-



voastră dovada nebuniei mele, absurdităţii viselor mele,
căsătorindu-vă cu prinţul Manfredi!
Ea întinse mâna ca pentru a-l opri. Părea că se
dă o luptă în ea. Apoi ochii săi se cufundară în cei ai lui
Ragastens. Şi blând, ea spuse:
- Prinţul Manfredi nu este soţul meu...
îl cuprinse ameţeala. îi era frică să nu viseze, sau
să nu fi înţeles greşit, sau să nu fi auzit bine.
- Ce vreţi să spuneţi, doamnă? se bâlbâi el.
- Cavalere, doar sinceritatea absolută mă mai
poate salva. Vă repet deci că prinţul Manfredi, generos,
viteaz, aş putea spune sublim, a consimţit să nu vadă în mine
decât o logodnică...
Ragastens îşi împreună mâinile. Credea că se
deschide cerul.
- M-am căsătorit cu prinţul, continuă ea, pentru
că nu voiam să mă căsătoresc cu nici unul dintre seniorii
care-mi arătau sentimentele lor. Trei luni sunt logodnica lui
Manfredi... Şi dacă, în trei luni, prinţul revine asupra ge-
nerozităţii sale, dacă soţul îi ia locul tatălui care a fost mereu
pentru mine...
Ea se opri, copleşită, nu speriată, dar foarte
emoţionată de mărturisirea care era pe buzele sale...
- Oh! murmură Ragastens beat de iubire şi de
bucurie, încetează!
- Ei bine, atunci, cavalere, moartea îi va uni pe cei
a căror viaţă va fi separată!...
Ragastens scoase un strigăt slab şi căzu în
genunchi, acoperind cu lacrimi şi sărutări pasionale mica
mână care-i fusese întinsă...
- Şi acum, reluă ea cu mai mult calm, plecaţi ca-
valere... Dacă muriţi, mâine, sau în altă luptă, spuneţi-vă că
gândul vostru şi al meu nu sunt decât unul... Duceţi-vă...
Lăsaţi-mă să mă gândesc la evenimentul care s-a produs în
viaţa mea.
Ragastens se ridică.
- Plec, spuse el cu o voce plină de pasiune; dar
nu înainte de a vă spune că acum, sfidez moartea şi că pen-
tru a vă cuceri, aş doborî o lume întreagă!
în acelaşi timp şi înainte ca ea să poată face vreun gest de apărare, braţele lui încercuiră 
talia ei suplă şi
buzele sale se aşezară, fierbinţi, pe buzele Primulei. Ea căzu
înapoi pe bancă, aproape leşinată de senzaţia acestui prim
sărut de iubire, în timp ce Ragastens tulburat, muşcându-şi
buzele până la sânge ca să nu-şi strige fericirea stelelor,
fugea prin parc.
O oră mai târziu, Primula se reîntorcea în aparta-
mentul său. Am spus că banca de granit era ascunsă la baza
unei statui din marmură. La stânga piedestalului acesteia,
puţin în spatele băncii, se ridica vechiul trunchi al sălciei ple-
toase, ale cărei ramuri elastice cădeau din toate părţile,
acoperind cu umbra sa şi banca, şi statuia. Acest trunchi era
pe jumătate scobit: salcia era bătrână.
Câteva minute după plecarea Primulei, se pro-
duse un fenomen ciudat: umbra trunchiului părea că se
dublează, sau mai curând o umbră se detaşa în linişte... Era
o femeie... Ea însoţi cu o privire silueta albă a fetei care se
îndepărta în noapte. Atunci se trase înapoi rânjind:
- Emoţionantă întâlnire! Idila ia amploare...
Nesăbuiţi care n-au ghicit tragedia care-i pândeşte!
Apoi, această femeie se îndreptă rapid către fun-



dul parcului. Aici era o portiţă şi lângă ea un bărbat, unul din-
tre servitorii palatului, care aştepta. Femeia îi întinse o pungă
pe care acesta o luă cu lăcomie.
- Va trebui să o aştept şi mâine pe doamna?
întrebă el întredeschizând poarta.
- Da; mâine şi toate serile următoare, ca şi ieri, ca
şi azi!
Apoi femeia traversă poarta şi se pierdu pe
străzile întunecate din Monteforte.
Capitolul XLIX
DUPĂ BĂTĂLIE
Pe câmpia Pianosa, a doua zi, avu loc ciocnirea
între armata lui Cezar şi trupele aliate. Rezultatele bătăliei au
fost nedecise. Pentru Cezar Borgia, important era să intre
liber în defileul care conducea la porţile Monteforteului, sin-
gura cale de acces practicabilă pentru o armată. Tot efortul
aliaţilor se concentra pentru apărarea împrejurimilor Defile-
ului Infernului. Şi dacă Cezar nu putu, la această primă cioc-
nire, să pună mâna pe poziţiile care l-ar fi făcut stăpân pe
defileu, era cel puţin evident că nu va întârzia mult până va
obţine acest rezultat. Celor douăzeci de mii de soldaţi ai săi,
aliaţii le opuneau doar douăsprezecemii. în plus, se ştia că fiul
Papei aştepta întăriri.
în zorii zilei, în momentul când prinţul Manfredi
dădea semnalul de atac, văzu apărând o tânără femeie
îmbrăcată în alb care, pe cal, parcurse în galop frontul tru-
pelor. Era Primula. Cu vârful cravaşei sale, ea arăta spre
armata lui Cezar care se desfăşura în linii ondulate. O zgo-
motoasă aclamaţie o salută pe tânăra femeie. Apoi, imediat,
rândurile strânse se puseră în mişcare.
Imensa câmpie fu călcată în picioare de regi-
mentele în marş, se auzeau strigătele de mii de ori repetate
ale conducătorilor şi, într-un urlet sălbatic, într-un infernal
zăngănit care acoperea strigătele de groază şi de suferinţă,
avu loc ciocnirea. La început se bătură în perfectă ordine.
Către ora patru, armata lui Cezar nici nu avansase, nici nu se
retrăsese. Puţin câte puţin, ordinea iniţială se pierdu: bătălia
.
era împărţită în zece, în douăzeci de mici bătălii izolate.
Către ora patru, Cezar care încă de dimineaţă
parcurgea câmpul de luptă, Cezar palid, pe un cal negru care
avea urme de sânge până la piept, învârtind o spadă cu două
tăişuri roşie până la mâner, hotărî să termine. Adună regi-
mentul de elveţieni şi cele două regimente din Piemont,
înaintea lui trimise o mulţime de soldaţi care măturau terenul
ca un vârtej. Din acel moment, imensul efort risipit pe câmpie
se concentra.
Prinţul Manfredi, cu regimentele pe jumătate de-
cimate, se aşeză în faţa lui Cezar. La un semn al lui Cezar,
porni o teribilă încăierare. Timp de o oră, văzduhul deveni
orbitor datorită nenumăratelor fulgere. Fiecare fulger era o
lance, o sabie, o spadă dublă. Lovituri înăbuşite urmate de
urlete. Insulte. Strigăte de furie. Deodată se înălţă un vuiet
mai puternic. Trupele lui Manfredi se retrăgeau. Prinţul, cu
armură de oţel, cu capul descoperit, casca rostogolindu-se
pe pământ, cu urme de sânge pe barba albă, scoase un
strigăt de disperare. Dacă Cezar trecea, se termina cu
Monteforte.
în acel moment, Borgia auzi ca o bubuitură care
făcea să tremure pământul. Vreo sută de cavaleri, cu lancea
în mână, se aruncau cu toată iuţeala asupra regimentelor



sale. Şi, în frunte, depăşindu-i cu mai multe lungimi de lance,
un bărbat călărea furios. Nu avea armură de oţel, ci doar o
platoşă de piele roşcată. Nu purta decât o sabie. Era
Ragastens.
Ajungând la elveţieni, în mijlocul cărora se găsea
Cezar, Ragastens începu să-l lovească pe Căpitan cu pin-
tenii. Era manevra lui. Căpitan, furios, sărea, se înălţa trimi-
ţând formidabile lovituri. Se formă un loc liber în faţa lui.
Strigăte de groază se înălţau în drumul său. Şi el, în acest
timp, se aruncă asupra lui Cezar. Elveţienii se apărau penibil
contra escadronului condus de Ragastens care izbea masa sa de oţel. Ragastens înţelese că 
soarta bătăliei depindea de
acest moment. Fără să se oprească, se repezi şi, în sfârşit, îl
întâlni pe Cezar.
-Al dumneavoastră, monseniore! strigă el.
- Trădătorule! răspunse Cezar. Vei muri!
Ridica spada. Această mişcare îi descoperi
umărul de sub armură; sabia lui Ragastens străluci, vârful
înfigându-se în umărul lui Cezar care lăsă hăţurile şi căzu...
Gloata de elveţieni se retrase din toate părţile.
Ragastens, ridicat în scări, scoase un strigăt de victorie! în
acel moment, un cavaler, un Hercule mânuind o lance grea,
galopa spre el. Dintr-o privire, Ragastens îi văzu pe elveţienii
care fugeau luându-l pe Borgia cu ei şi urmăriţi de 'cavalerii
pe care-i adusese el. Se întoarse apoi către Hercule: erau
singuri, dacă se poate spune aşa, într-un spaţiu însângerat,
acoperit de muribunzi şi de morţi. Uşor, fără armură,
Ragastens evită ciocnirea cu cavalerul care venea spre el.
Hercule, condus de elan, îl depăşi. Atunci Ragastens alergă
spre el. Din câteva salturi, fu lângă el şi, cum Hercule încer-
ca să se întoarcă, scoase un strigăt îngrozitor: sabia lui
Ragastens tocmai îi intrase în gât. Bărbatul se rostogoli la
pământ, iar calul său fugi, speriat. Coiful cavalerului căzu în
momentul prăbuşirii. Apăru faţa lui palidă şi contractată.
- Ia te uită! Este bietul Astorre! spuse Ragastens.
- Da! răspunse Astorre cu un surâs disperat.
După cum vedeţi am venit pentru cea de-a opta lovitură de
sabie.
- Baroane, îmi pare rău, spuse Ragastens
emoţionat.
- Ei!... asta va fi ultima!
Baronul Astorre înţepenit, întins pe pământ, cu
ochii înceţoşaţi, rămase nemişcat pentru totdeauna.
- Bietul diavol! murmură Ragastens.
Şi, gânditor, reveni în fruntea trupelor sale unde fu întâmpinat cu aclamaţii. Surprins, privi de 
jur-împrejurul lui
să afle semnificaţia acestei aclamaţii. Şi atunci, observă că el
era cel aclamat. De cum puse piciorul pe pământ, prinţul
Manfredi se îndreptă către el, cu braţele deschise.
- Ne-aţi salvat! spuse el îmbrăţişându-l.
Apoi, fu rândul contelui Alma, al lui Giulio Orsini,
al lui Malatesta rănit şi a altor douăzeci de comandanţi să-l
îmbrăţişeze... Nu departe de acolo, pe o movilă, Primula, pe
cal, privea acest spectacol. Nici unul dintre cei care-l încon-
jurau nu ghici gândurile care o animau. Mai departe, mult mai
departe, de pe o stâncă înaltă, o altă femeie asistase la toate
fazele bătăliei. Când văzu că s-a terminat, se înapoie la
Monteforte: era chiar acea femeie care, ascunsă în scorbura
bătrânei sălcii pletoase, asistase la întâlnirea dintre
Ragastens şi Primula.
Armata aliaţilor avea pierderi foarte mari. Dar



pericolul era pentru moment îndepărtat. De la câţiva dezertori
au aflat că rana lui Cezar era destul de serioasă şi că timp de
câteva zile nu mai putea întreprinde nimic.
Contele Alma, prinţul Manfredi şi câţiva seniori se
întoarseră la Monteforte pentru a se ocupa de asediul pe
care trebuia să-l susţină. Nu puteau, de fapt, să-şi închipuie
că Cezar, oprit de intervenţia lui Ragastens, nu va reuşi să
traverseze Defileul Infernului. Printre cei desemnaţi să se
întoarcă la Monteforte se găsea şi Ragastens. Se făcuse
noapte. Ragastens se dezbrăcase de hainele sale de luptă
şi, după ce cinase cu Giulio Orsini, se odihnea după această
zi grea. Deodată, în camera sa intră Spadacapa.
- Domnule, spuse el, este o doamnă care vrea să
vă vorbească.
- O femeie! strigă Ragastens.
- Da. Este mascată.
- Las-o să intre.
Femeia anunţată de Spadacapa intră şi, imediat, foarte liniştită, îşi scoase masca.
1 - Doamna Lucreţia Borgia! exclamă Ragastens
uluit.
- Ei da! Te miră asta, cavalere? îmi porţi ranchiu-
nă după mica luptă pe care am avut-o la palatul Riant?
- Ducesa de Bisaglia! repetă Ragastens, care
nu-şi revenea din uluire.
-Ah! nu, dragul meu... te înşeli, spuse Lucreţia
râzând. Nu mai sunt ducesa de Bisaglia... Acest biet duce a
avut un accident. Este mort. iată-mă văduvă!
- Doamnă, spuse atunci Ragastens, iertaţi-mi
mirarea... Dar un asemenea curaj! Dumneavoastră la
Monteforte! Vă văd... şi mă întreb dacă visez!
- Da! spuse liniştită Lucreţia. Situaţia nu este toc-
mai una banală, sunt de acord. în timp ce fratele asediază
Monteforte, sora pătrunde şi-i face o vizită învingătorului lul
Cezar... Vă înţeleg surpriza.
- Dar, doamnă, strigă Ragastens iritat, v-aţi gân-
dit că puteaţi fi văzută!
- M-am gândit foarte bine, cavalere. M-am gândit
că n-ar trebui decât să strigi şi aş fi prinsă imediat şi mă îndo-
iesc că sexul meu mi-ar garanta viaţa. Aşadar, cavalere,
strigă! Va fi frumos.
-Aici, doamnă, sunteţi în siguranţă ca şi în pala-
tul Riant, răspunse Ragastens cu demnitate. Dar, pentru că
sunteţi aici, nu cred că aţi venit doar pentru a mă insulta.
Aştept deci să-mi faceţi onoarea de a-mi explica scopul aces-
tei ciudate vizite.
- N-am venit să te insult, cavalere. Am venit să te
felicit şi eu. Nu este normal?
- Doamnă, vă rog, încetaţi această glumă...
- Ah! strigă Lucreţia cu o voce tristă, în timp ce
ochii săi negri aruncau fulgere, crezi că glumesc? Te înşeli,
cavalere... Da, ţi se pare uimitor că am venit să te felicit că l-ai rănit pe fratele meu! 
Cunoaşte-o pe Lucreţia în întregime:
felicitările mele ar fi fost şi mai înflăcărate dacă l-ai fi ucis!
- Doamnă...
- De ce am venit aici!... De fapt, ştii! Am venit
să-ţi repet ceea ce ţi-am spus la palatul Riant... Să-ţi repet
pentru ultima dată... Vezi de ce sunt capabilă! Ragastens,
am recunoscut în tine bărbatul care poate să-mi fie stăpân,
aşa cum eu pot şi vreau să fiu stăpâna Italiei... Am venit
să-ţi spun aşa: Lucreţia Borgia are un vis sublim. Lucreţia
Borgia a pregătit totul pentru realizarea acestui vis. Lucreţia



Borgia va fi regină. Vrei să fii rege? Vrei să fii stăpânul
Lucreţiei şi al Italiei, în acelaşi timp? Am venit să mă ofer...
Şi îţi aduc ca zestre o coroană. Vrei să o iei? îţi aduc iubirea
unei femei care a dispreţuit regi... Vrei această iubire?...
Momentul este solemn, Ragastens, eu îţi vorbesc cu inima
deschisă. Să nu crezi că este delirul unei imaginaţii feminine.
Am pregătit totul, ţi-am zis! Principalii conducători ai armatei
lui Cezar sunt oamenii mei. Spune un cuvânt, şi ceea ce ai
început se va încheia. Cezar mort, dumneata iei comanda
armatei. Vei uimi această mizerabilă cocioabă numită
Monteforte. Apoi, Ragastens, ne întoarcem la Roma. Papa,
la presiunea mea, te încoronează. Ştiu cum să-l fac să mă
asculte... Micii prinţi, conţi şi baroni care fărâmiţează Italia,
unii se vor supune pentru că sunt deja cuceriţi, ceilalţi se vor
supune pentru că dumneata îi vei învinge. Atunci, Italia este
a noastră. Roma devine capitala unui regat al cărui rege eşti
dumneata, iar eu sunt regina. Atunci, vom reface acest oraş
care moare, îl vom transforma, vom uimi lumea prin strălu-
cirea inimilor noastre. Şi între noi fie vorba, Ragastens, noi
suntem mândria, forţa şi frumuseţea... Iată ce am venit să-ţi
ofer... Accepţi?
- Nu! răspunse hotărât Ragastens.
Apoi, cu o voce foarte blândă, continuă:
- Cred, doamnă, că noi nu ne vom înţelege nicio-dată. Vă admir forţa sufletească, credeţi-
mă, şi visele până la
care vi se înalţă ambiţia.
- Atunci!... Ce te opreşte? întrebă Lucreţia cu o
voce îngroşată de furie, la gândul că Ragastens i-o va opune
pe Primula.
Dar cavalerul era prea înţelept ca să excite prea
tare redutabilul şarpe din faţa sa. Tot ceea ce putea spera
era să o expedieze potolită... Dar el nu o cunoştea pe
Lucreţia!
- Ceea ce mă opreşte, spuse el cu aceeaşi blân-
deţe, este că mă simt incapabil de aceste înalte meniri. îmi
propuneţi să merg la Roma şi eu nu am nici o dorinţă de do-
minare; îmi propuneţi să întreprind o serie de războaie şi eu
nu doresc nimic mai mult decât pacea... Credeţi-mă, doam-
nă, dacă cineva din lumea asta vă poate ajuta să vă realizaţi
visele, acel cineva nu sunt eu!
- Uite, cavalere, să menţionez două obstacole
serioase.
- Care, doamnă? întrebă Ragastens care vedea
venind furtuna.
- Primul, este că nu mă iubeşti!... Adevărul este
că te îngrozesc! Nu vezi în mine decât o desfrânată
dezlănţuită, cum spuneai la palatul Riant.
- Ah, doamnă, cum puteţi să vă mai amintiţi
cuvintele care mi-au fost smulse de un acces de furie şi de
care adesea îmi este ruşine?
- Să trecem mai departe! spuse cu răceală
Lucreţia. Al doilea obstacol, mai serios, singurul adevărat de
fapt, este că o iubeşti pe fiica contelui Alma! Oh! fii sigur,
adăugă ea, observând o strălucire de furie în ochii lui
Ragastens, nu am de gând să reîncep scena din palatul
Riant. Mă mulţumesc să-ţi pun pentru ultima dată întrebarea:
eşti cu mine?
- Doamnă, mă vedeţi, sunt disperat că trebuie să mă sustrag...
- Bine... să nu mai vorbim despre asta... Trebuie
doar să te previn, că mă jigneşti grav... şi cine mă jigneşte nu
întârzie să se căiască.



Ragastens nu răspunse. Lucreţia îl privi un minut;
era palidă. Buzele sale, albite de furie, tremurau uşor. în
sfârşit, adăugă:
- Şi răzbunarea mea, de data asta, va fi cu atât
mai deplină, cu cât acum sunteţi doi care să daţi socoteală.
Dintr-un salt, Ragastens se apropie de ea; o
apucă de braţ.
- Ascultaţi-mă, spuse el cu voce joasă, aproape
nearticulată. Contra mea, încercaţi tot ce doriţi; otravă, pum-
nal; fiţi o dată în plus criminală, va fi bine! Dar contra ei! Ah!
este rândul meu să vă previn: orice aţi face, dacă o loviţi,
dacă i se întâmplă o nenorocire, sunteţi o femeie moartă...
Duceţi-vă acum... nu mai avem ce să ne spunem...
- Mă duc! spuse Lucreţia cu un zâmbet ciudat.
Părăsesc acest oraş, Monteforte, unde am intrat cu speranţa
în suflet... Fii liniştit, domnule... pe dumneata vreau să te
pedepsesc, şi aceasta nu va întârzia; ea nu este vinovată!
După ce spuse acestea, Lucreţia Borgia îşi puse
masca. Câteva secunde mai târziu, Ragastens, singur, ar fi
putut să creadă că a visat, dacă Spadacapa, apărând, nu
i-ar fi confirmat realitatea acestei vizite.
- Domnule, îi spuse el, doamna care a ieşit de
aici...
- Ei bine?
- Este generoasă! Vedeţi...
Şi bravul Spadacapa îşi deschise pumnul plin de
ducaţi.
Capitolul L
RĂZBUNAREA LUCREŢIEI
■

în dimineaţa următoare, Ragastens fu chemat la
prinţul Manfredi. Prinţul avea apartamentul la palatul Alma.
De cum ajunse, Ragastens fu introdus. Contele Alma era cu
Manfredi.
- Apropiaţi-vă, domnule, spuse acesta, când ca-
valerul intră în salonul unde se găseau; apropiaţi-vă să vă
felicităm mai mult decât am putut s-o facem ieri...
- Ne-aţi salvat, adăugă contele Alma.
-Alteţă... prinţe, spuse Ragastens, pur şi simplu
am luptat ca un soldat...
- Nu, spuse energic Manfredi. V-aţi luptat ca un
comandant experimentat. Dumneavoastră aţi văzut punctul
slab. Şi atacul impetuos a încheiat cu demnitate această zi.
Fără dumneavoastră, armata lui Cezar ar fi în această dimi-
neaţă la porţile oraşului...
Ragastens se înclină.
- Ne-am gândit, reluă atunci contele Alma, să vă
oferim o recompensă demnă de acţiunea pe care aţi între-
prins-o.
Ragastens închise ochii un moment şi se gândi
că recompensa supremă era că fusese văzut de Primula pe
câmpul de luptă. Apoi îşi reveni.
- Domnule, spuse el, cuvintele de laudă care-mi
sunt adresate sunt o recompensă suficientă...
Dar prinţul Manfredi făcuse un gest. Un servitor
deschise o uşă dublă, mare. Vreo treizeci de seniori, coman-
danţi ai armatei aliate, intrară. Preveniţi, fără îndoială, asupra ceremoniei care urma să aibă 
loc, ei se aranjară în linişte în
spatele contelui Alma şi prinţului Manfredi.
Ragastens privea cu uimire aceste pregătiri.
Deodată, prinţul Manfredi făcu doi paşi către el. Scoase un



minunat colier pe care-l purta în jurul gâtului lui. Acest colier,
compus dintr-o serie de medalii de aur legate între ele cu
lănţişoare de aur încrustate cu briliante, se termina printr-un
fel de stea făcută din rubine. Era Ordinul Vitejilor, distincţie
supremă înfiinţată de secole de primii membri ai familiei Alma
şi care ocupa un loc important printre numeroasele decoraţii
instituite de majoritatea prinţilor şi baronilor italieni.
Numărul cavalerilor Ordinului Vitejilor nu trebuia
să fie niciodată mai mare de şaizeci. Unii prinţi, dogii din
Veneţia, ducele de Ferrare între alţii, se mândreau să poarte
la marile ceremonii steaua cu rubine. în comitat, doar prinţul
Manfredi, contele Alma şi câţiva privilegiaţi, de înaltă nobleţe,
primiseră această decoraţie.
Prinţul Manfredi, îşi scoase colierul pe care-l
purta în jurul gâtului şi i-l prezentă lui Ragastens.
- în genunchi, îi spuse acesta grav.
- Prinţe, spuse Ragastens pălind, o asemenea
distincţie... mie!
- în genunchi! repetă blând Manfredi.
Atunci, Ragastens se supuse; îndoi genunchiul.
Prinţul Manfredi se aplecă asupra lui şi-i puse colierul în jurul
gâtului. Apoi, scoţându-şi sabia, îl atinse cu latul ei pe umărul
drept, spunând:
- Să fii viteaz. Să fii devotat. Să fii corect. în gân-
durile tale şi în faptele tale, să fii demn de Ordinul Vitejilor, al
cărui cavaler eşti din această zi.
Izbucniră aplauze. Ragastens se ridicase,
purtând colierul pe care, dintre toţi seniorii adunaţi acolo,
doar prinţul Manfredi şi contele Alma îl mai aveau.
Primi apoi felicitări de la toţi seniorii prezenţi şi, ceea ce i se păru mai plăcut decât chiar 
decorarea în sine, fu
strălucirea de bucurie din ochii celor care-l fixau cu privirea,
lipsa de invidie care nu tulbură armonia acestei întâlniri cor-
diale. Gânditor, el îşi repeta în minte termenii solemni cu care
prinţul Manfredi îi conferise titlul de cavaler-viteaz:
- Să fii viteaz... Să fii devotat... Să fii corect...
în seara acelei zile, când se înserase, prinţul
Manfredi se plimba prin marele parc pustiu şi liniştit,
escortând-o pe prinţesa Beatrix. Credincios angajamentului
pe care şi-l luase, prinţul nu spunea nici un cuvânt care ar fi
putut să-i amintească lui Beatrix că este soţul ei. Apoi, spuse
cu un aer foarte deschis:
- Nu ne întoarcem, copila mea? întrebă el.
- Nu încă, prinţe, răspunse ea. Ştiţi că este o
obişnuinţă mai veche a mea de a visa singură, seara, în acest
parc... Asta mi se trage de la mama care, atât de des, pe
aleile umbroase, îi plăcea să mă plimbe în nopţile de vară...
Biata mama! adăugă ea suspinând.
- Era o femeie nobilă, spuse prinţul. Devotată şi
corectă... O femeie a vremurilor eroice. Generaţiile moderne
nu mai oferă decât rareori exemple de înţelepciune şi virtute,
aşa cum oferea contesa Onorata...
Primula tresări. Cu durere, ea se gândi la
groaznica confesiune pe care i-o făcuse mama sa pe patul
de moarte. Apoi gândul său se îndreptă către acea soră
necunoscută pe care contesa Onorata îi ordonase să o
caute, să o găsească şi să o iubească. Scoase un oftat
adânc...
- Bietul meu copil! spuse cu gravitate prinţul.
Dureroase amintiri îţi vin, probabil, în minte. Dar, gândeşte-te
că, cel puţin, facem tot ce putem să răzbunăm moartea



mamei tale!
- Da, prinţe, recunosc... gândurile mele se
îndreaptă, în această seară, către cea care nu mai este... şi inima mi se umple de 
amărăciune la amintirea iubirii cu care
mă înconjura... Nu ştiu ce sinistru presentiment mă tulbură...
- Alungă-ţi gândurile funebre, copila mea, strigă
Manfredi, alarmat. Mai bine ne-am întoarce. Eşti foarte agi-
tată din cauza evenimentelor grave pe care le trăim şi ai
nevoie de odihnă.
- Nu, prinţe, spuse ea. Dimpotrivă, simt o mare
dorinţă să mă plimb prin aceste locuri pe care ea le iubea, să
încerc să o regăsesc... Mi se pare că o voi întâlni la cotitura
acestei alei...
în acel moment, chiar la cotitura aleii pe care
Primula o arătase cu degetul, se arătă o umbră, apoi dispăru
imediat. Nici Primula, nici prinţul nu văzură acea umbră.
- Dar dumneata, spuse cu energie tânăra
prinţesă, şi dumneata ai nevoie de odihnă.
Prinţul suspină. El înţelese că Primula căuta sin-
gurătatea.
- Atunci, te las, spuse el, dar crede-mă înlătură
tristeţea care te-a cuprins. Atunci, bună seara, copilă.
Primula îşi întinse fruntea, aşa cum făcea în
fiecare seară. Bătrânul depuse aici un sărut patern, apoi se
retrase cu un suspin pe care Beatrix nu îl auzi. Prinţul
Manfredi, cu capul plecat, se îndreptă încet către palat,
trecând pe aleile pe care se plimbase cu Beatrix. Deodată o
voce murmură la urechea sa:
- Bună ziua, prinţe Manfredi!
Şi, dintr-un desiş, văzu ieşind o femeie mascată
care repetă pe acelaşi ton ironic:
- Bună seara, bătrânule!
- Cine eşti tu? întrebă prinţul. Ce faci aici la ora
asta?
- Vă căutam, prinţe...
- Cine sunteţi, doamnă?
- Ei! ce contează cine sunt? Sunt o femeie mas-cată. Nu-mi vedeţi faţa, dar veţi afla ce 
gândesc. Cine sunt?
O umbră... dreptatea care vine la dumneata, soţ prea bun şi
credul; adevărul care trece pe la uşa dumitale, bătrân răbdă-
tor şi încrezător!
Umbra izbucni în râs. Prinţul Manfredi pălise.
Ironia femeii mascate i se părea că ascunde nişte avertis-
mente îngrozitoare. El îi apucă braţul cu multă asprime şi
repetă întrebarea:
- Cine sunteţi? vorbiţi sau vă smulg masca!
- Prinţe, spuse atunci femeia cu seriozitate, nu-mi
veţi afla numele, pentru că este inutil să-l ştiţi. Nu-mi veţi
vedea faţa pentru că este imposibil ca un Manfredi să fie vio-
lent cu o femeie. Acum, vă previn că dacă vreţi ca numele
dumneavoastră să fie dezonorat, nu aveţi decât să refuzaţi
să mă ascultaţi.
- Dezonorat! murmură prinţul cu voce mirată.
- Vreţi să evitaţi asta? întrebă rapid umbra. Vreţi
ca nimeni să nu-şi bată joc de dumneavoastră? Vreţi să nu
fiţi în mod ruşinos păcălit?... încă mai aveţi timp...
- Dumnezeule, urlă prinţul, vorbiţi! Şi mai cu
seamă vorbiţi limpede. Ce vreţi să-mi spuneţi?
- Nu am nimic să vă spun, spuse liniştită umbra...
Nu m-aţi crede... Dar pot să fac mai mult decât să vă
vorbesc... Veniţi, prinţe! veniţi... şi veţi vedea chiar dumnea-



voastră trădarea! Veţi întâlni trădătorul! Veniţi, urmaţi-mă...
nu faceţi zgomot!
Prinţul îşi trecu mâna peste fruntea udă de
sudoare. Era o suferinţă îngrozitoare! El urmări femeia care
se afunda printre cotiturile aleilor parcului. Deodată, ea se
opri. Se aflau sub un desiş stufos. în faţa lor, dincolo de o
fâşie de gazon luminată de lună, o femeie era aşezată pe o
bancă. Şi în genunchi, în faţa acestei femei, un bărbat îi
acoperea mâna cu sărutări. Manfredi îi recunoscu imediat.
Erau Primula şi Ragastens. Femeia mascată î-i arătă întin-zând braţul către ei, apoi, ca şi 
cum n-ar mai fi avut nimic de
făcut, încet, se retrase şi dispăru fără zgomot, lăsându-l pe
Manfredi înspăimântat, ca trăsnit de uimire, disperat sub lovi-
tura care-i atinsese în plin inima.
Să o urmărim pe Lucreţia Borgia, pe care cititorii
noştri, cu siguranţă, au recunoscut-o. Valetul pe care îl
cumpărase cu aur era la postul său. Şi, cum el întreba dacă
trebuie să aştepte şi seara următoare, ea răspunse:
- Nu... Acum s-a terminat...
Pe străzile întunecate ale Monteforteului, ea
ajunse la o casă în aparenţă sărăcăcioasă, care se găsea nu
departe de marea poartă pe unde contele Alma şi Ragastens
îşi făcuseră intrarea. Urcă la primul etaj şi intră într-o cameră
luminată de o singură lumânare. Acolo era un bărbat care
aştepta. El era îmbrăcat în cavaler.
- Garconio, îi spuse Lucreţia, vreau să mă întorc
în tabără.
- Şi eu, doamnă?
- Tu rămâi, ca să-l supraveghezi. Să te lipeşti de
el; să nu mai facă un pas de care să nu ştiu.
- Bine, doamnă. Puteţi avea încredere în mine,
spuse călugărul cu o expresie de nespusă ură.
- Ştiu, Garconio, spuse Lucreţia cu un surâs de
satisfacţie. Tu eşti un servitor sigur pentru că lucrezi în
numele tău. Doar că, fii atent! Dacă acest om te vede, eşti
pierdut... mai ales după ceea ce se va întâmpla...
A doua zi dimineaţă, în momentul când se
deschidea poarta, Lucreţia urcă pe cal şi, cu figura pe jumă-
tate ascunsă de o eşarfă uşoară, se prezenta pentru a tra-
versa această poartă. Ofiţerul de gardă, văzând o femeie sin-
gură, nu avu nici o obiecţie şi o lăsă să iasă. Porni în galop.
Trei ore mai târziu ieşea din Defileul Infernului şi, evitând
tabăra aliaţilor printr-un lung ocol, puse piciorul pe pământ
către amiază, în faţa cortului lui Cezar, unde intră imediat.
Cezar lungit pe un pat de campanie, discuta cu doi sau trei
dintre principalii săi locotenenţi. Rana sa, deşi puţin pericu-
loasă, îl făcea să sufere îngrozitor.
- Cum! strigă Lucreţia intrând. Rănit?...
- Sora mea! exclamă Cezar.
Ea făcu un semn imperceptibil pe care Cezar îl
înţelese. Acesta îi expédie imediat pe consilierii care îl încon-
jurau.
- Da, rănit! spuse el cu o înjurătură ordinară, care
o lăsă pe Lucreţia nepăsătoare. Rănit de blestematul de
Ragastens, care face ca totul să se prăbuşească în jurul
nostru, de când am avut nefericirea să-l întâlnim... Dar tu, de
unde vii?... Ce înseamnă absenţa asta?
- Vin de la Monteforte, răspunse liniştită Lucreţia.
- De la Monteforte! strigă Cezar.
Curajul Lucreţiei îl stupéfie pe Cezar.
- Este minunat, ceea ce ai făcut acolo! strigă el



- Cu atât mai mult că asta îţi va permite să te
răzbuni.
- Ce spui?
- Spun că, dacă vrei, Ragastens este al nostru!
Cezar avu o exclamaţie de bucurie furioasă şi vru
să facă o mişcare pentru a se ridica. Dar durerea îi smulse
un strigăt şi recăzu, gemând.
- Explică-mi, spuse el revenindu-şi. Dacă ceea ce
spui este adevărat, Lucreţia, dacă ai găsit soluţia să mi-l oferi
pe acest om, poţi să contezi pe recunoştinţa mea. Ştii că
m-am ţinut întotdeauna de cuvânt faţă de tine! Cere-mi tot
ceea ce vrei...
- Vom vedea asta, mai târziu, spuse Lucreţia cu
un zâmbet. Pentru moment, răspunde-mi la întrebări. Ţii
neapărat să pui mâna pe Monteforte?
- Dacă ţin la asta? Ah! Asta e! tu ai înnebunit?
- Deci nu să renunţi la atacul asupra oraşului?
- Desigur! Pe toţi dracii, voi rade această cocioa-
bă, aşa cum i-am spus şi tatălui nostru, şi voi semăna chiar
eu grâu pe aceste metereze! Trebuie ca exemplul să fie
îngrozitor! Şi va fi...
- Şi apoi, mai ai un motiv, mărturiseşte!
- Da! ştiu ce vrei să spui... Ei bine, este adevărat,
vreau ca fata lui Alma să fie a mea!
- în acest caz, trebuie să te grăbeşti. Rişti să
ajungi un pic prea târziu, rânji Lucreţia.
- Ce dracu'! ai venit aici să mă faci să sufăr?
Explică-mi!...
- Vreau să spun doar că Ragastens este acolo şi
tânăra Beatrix nu-l vede cu ochi răi, în afară de asta...
Cezar deveni foarte palid. Apoi, după un minut de
gândire:
- Şi spui că, pentru a-l avea pe Ragastens în pu-
terea mea, ar trebui să renunţ la distrugerea Monteforteului?
- Sau să te prefaci că renunţi la el!
-Ah! Ah!... Cred că ajungem să ne înţelegem!
Lucreţia se aplecă atunci către fratele său şi-i
vorbi cu voce joasă. Cezar asculta cu multă atenţie. Din când
în când, el scotea câte o exclamaţie de surprindere, de furie
sau bucurie. în sfârşit, întrevederea se isprăvi. Cezar îl
chemă pe ofiţerul care stătea permanent în faţa uşii cortului
său.
- Trimite-I la mine pe comandantul de campanie
şi pe crainicii de arme...
- Bine, domnule...
O jumătate de oră mai târziu, în toată tabăra se
răspândea vestea că Cezar va trimite la Monteforte soli
însărcinaţi să facă propuneri avantajoase. Unii aprobau
această decizie, alţii, în număr mai mare, o considerau
ruşinoasă şi murmurau că, precis, Cezar se prăbuşea...
Nimeni nu bănuia adevărul...
Capitolul LI
SĂ FII VITEAZ, DEVOTAT Şl CORECT!
Ragastens, în seara aceleiaşi zile când fusese
numit cavaler-viteaz şi primise îmbrăţişarea prinţului Manfredi,
se îndreptase către palatul contelui Alma. Toată ziua, reflec-
tase asupra incidentului de dimineaţă: incident glorios, desi-
gur, pentru că îi conferea o autoritate extraordinară acum,
când distincţiile de acest gen aveau un sens profund pe care
şi l-au pierdut treptat, pentru a deveni simple simulacre con-
venţionale. Deci un incident glorios care-l punea într-o crudă



încurcătură.
- Să fii viteaz, devotat şi corect! repeta el.
Era conştient că nici una dintre aceste virtuţi nu-i
lipsea. Dar întrebându-se, simţea în sinea lui vagi reproşuri.
Acest bărbat, acest bătrân care ceruse pentru el cea mai
înaltă, cea mai strălucitoare dintre distincţii, care a vrut el
însuşi să-i ofere titlul de cavaler viteaz era soţul Primulei... îl
cuprinseseră un fel de remuşcări, nu pentru iubirea lui, ci
pentru demersul care-l tenta din nou şi, în ciuda oricărei raţi-
uni, se simţea incapabil să nu-l execute. îşi spuse:
- Nu mă voi mai duce!
Dar, când veni seara, începu să străbată cu
nerăbdare camera. Curând ieşi şi, ca şi cum totul fusese con-
venit cu el însuşi de mult timp, se îndreptă fără ezitare către
locul unde mai escaladase grilajul grădinii. Acolo, auzi că în
palat se făcuse linişte şi-şi dădu seama că sosise ora când Primula era la locul său obişnuit. 
în sfârşit, sări peste grilaj,
trecu prin aceleaşi alei pe unde mai trecuse, ajunse în
acelaşi loc şi o revăzu pe Beatrix în acelaşi loc. El avansa
imediat către ea. Ea îl aştepta, într-adevăr; îl văzu şi-i zâmbi.
Ceea ce şi-au zis cei doi iubiţi, printre bâlbâielile
care formează limbajul tuturor îndrăgostiţilor din toată lumea,
de la începutul lumii, lăsăm cititorilor noştri plăcerea de a-şi
imagina. Erau frumoşi amândoi în strălucirea iubirii lor, mai
blândă, mai strălucitoare dacât strălucirea stelelor! Erau
departe de univers, absorbiţi de contemplarea dragostei lor!
Veni momentul când trebuiau să se despartă.
După un ultim rămas-bun, Primula se îndepărtă uşor spre
palat. Ragastens rămase pe loc, nemişcat, împietrit de feri-
cirea sa şi, după mult timp, când ea dispăruse, cu un profund
suspin se îndepărtă şi el. Când era aproape de grilajul gră-
dinii, i se păru că merge cineva în spatele lui. Se întoarse
repede. într-adevăr, cineva venea în spatele lui! Acest cineva
nu se gândea să se ascundă. Ragastens îi văzu silueta înaltă
în întuneric. Repede, se aruncă în spatele unui arbore şi
aşteptă ca bărbatul să treacă. Dar bărbatul nu trecu!
Se opri în faţa arborelui şi, ocolindu-l, se opri lângă
Ragastens.
- Prinţul Manfredi! murmură acesta cuprins de
ameţeală.
Bătrânul, cu braţele încrucişate, cu ochii înflăcă-
raţi, cu corpul uşor aplecat, îl privea pătrunzător. Ragastens
înţelese că ştia!... înlemnit de spaimă, nu pentru el, ci pentru
Beatrix, el făcu un efort uriaş pentru a-şi aduna gândurile.
- Prinţe... începu el.
- Nici un cuvânt! spuse bătrânul cu voce atât de
schimbată încât Ragastens abia o recunoscu. Am văzut totul,
am auzit totul. în acest moment, când sunt lovit de o îngrozi-
toare nefericire, binecuvântează cerul să-mi pot păstra sân-
gele rece şi, pentru a evita un scandal, o pată pe numele meu, să nu vă omor aici, ca pe un 
câine! Mâine... la mine...
vă aştept.
- Voi fi acolo, prinţe! spuse Ragastens, recăpă-
tându-şi deodată calmul datorită vorbelor lui Manfredi.
- Contez pe asta, domnule, dacă v-a rămas vreo
urmă de onoare şi de demnitate!
- Voi fi acolo! repetă Ragastens cu trufie.
îl salută pe prinţ cu un gest larg. Apoi, fără să-şi
piardă atenţia, de acum inutilă, se îndreptă către grilajul pe
care-l sări. Curând ajunse în camera lui. Atunci, în linişte şi
singurătate, îşi dădu seama de toată grozăvia situaţiei. Nu



vedea nici o ieşire din această situaţie. Să se bată cu prinţul
Manfredi!... Să-l omoare!... Ei, aş! Asta putea! Manfredi avea
şaptezeci şi doi de ani. Şi apoi, omorându-l pe prinţ însemna
să renunţe pentru totdeauna la Beatrix. Atunci? Nu exista
decât o soluţie şi ea era oribilă: prinţul Manfredi avea dreptul
să-l omoare; şi prinţul l-ar omorî!... Dar acum, Ragastens
dorea să trăiască! Noaptea a fost îngrozitoare pentru el. O
petrecu combinând tot felul de soluţii care se năruiau una
după alta. Se făcu dimineaţă fără ca el să fi găsit ceva satis-
făcător. Singura hotărâre pe care o luase era de a o preveni
pe prinţesa Beatrix înainte de a se duce la Manfredi. Dar
când ajunse la palatul Alma, străbătu sălile şi galeriile unde o
întâlnea de obicei pe Primula, dar nu o găsi. Chinuit de neli-
nişte, el vru să-l anunţe pe prinţul Manfredi că este în palat,
la dispoziţia sa, aşteptând hotărârea sa. Dar i se răspunse că
prinţul Manfredi era într-un consiliu secret. Ragastens trebui
să aştepte. Către amiază, se află că nu va mai fi nici o întâl-
nire şi se răspândi vestea că prinţul Manfredi era grav bolnav,
în acelaşi timp, unul dintre valeţii prinţului i se prezentă lui
Ragastens.
- Stăpânul meu, spuse el, vă roagă să veniţi di-
seară.
- Este bine, spuse Ragastens.
Cavalerul părăsi palatul şi mai agitat decât in-
trase.
- Ce se petrece? această incertitudine este ori-
bilă, se gândea el. De ce Beatrix nu este aici? De ce prinţul
îmi transmite că nu mă poate primi?
Ragastens se învârti de mii de ori în cercul acelo-
raşi întrebări fără răspuns, aşteptând cu spaimă momentul
când trebuia să se prezinte din nou în faţa prinţului Manfredi.
Acesta nu asistase la nici un consiliu secret, aşa cum anun-
ţase. Dimineaţă, el se mulţumi să-l roage pe contele Alma să
o reţină pe fiica sa lângă el toată ziua, sub orice pretext. Apoi
bătrânul se pregăti să-l primească pe Ragastens. Şi el petre-
cuse o noapte îngrozitoare: o noapte de disperare cumplită.
Treptat, disperarea făcuse loc furiei.
Printr-un fenomen natural de acţiune reflexă, el,
care suportase prima lovitură a catastrofei cu un calm stoic şi
sălbatic, simţea acum cum creşte revolta în el şi refulează în
alte sentimente până la limitele furiei, când mintea se răs-
toarnă, sufletul se strică, omul devine incapabil să mai
raţioneze şi cade pradă actului criminal. într-unul din aceste
momente îi fu anunţată sosirea lui Ragastens.
Bătrânul, ca într-o licărire, se văzu cu pumnalul în
mână pândind intrarea tânărului bărbat, întinzându-l rapid,
mort, la picioarele sale. O ură de nestăpânit îl cuprinse şi
mintea sa înfierbântată puse la cale asasinatul, fără să fie
capabil să se calmeze. în sfârşit, prinţul hotărî să amâne
groaznicul moment al întrevederii. Câştigase o jumătate de
zi. Când, spre ora cinci, i se spuse că Ragastens era la uşa
sa, el crezu că în sfârşit se regăsise şi ordonă să intre. După
numai un moment, cei doi bărbaţi erau faţă în faţă, în
picioare, la un pas unul de celălalt. Se priveau cu o curiozi-
tate bolnăvicioasă, ca şi cum nu s-ar fi văzut niciodată.
Ragastens, foarte calm, rece, aştepta. Manfredi,
în acel moment simţea neliniştea fierbând în el, acea furie îngrozitoare care, poate, urma să 
facă din el un asasin sau
un laş!... El vedea că Ragastens, împietrit în imobilitatea sa,
era decis să nu se apere. Aceste zece minute fură îngrozi-
toare. Ragastens simţea o sudoare rece picurându-i prin păr.



Nu mai gândea. Era ca hipnotizat de acest bătrân în ai cărui
ochi sticloşi credea că-şi citeşte soarta. Se aşteptase la
reproşuri, la o luptă: această privire tristă, această mască
palidă sub care ghicea o furtună, îi provoca uimire şi spaimă.
în acel minut, Ragastens, care n-ar fi tremurat în
faţa unui pumnal, Ragastens se temu. Prinţul căuta cuvinte
sângeroase, nişte insulte umilitoare... Furia pe care şi-o
stăpânise, furia teribilă, de neînfrânt, îl domina din nou în
întregime. Mâna îi tremura, căuta mânerul pumnalului.
Ragastens văzu gestul şi nu făcu nici o mişcare de apărare
sau de retragere.
în acel moment, marea uşă dublă se deschise şi
un servitor avansa până în mijlocul salonului, anunţând grav,
cu voce joasă:
- Crainicii de armată şi ofiţerii cu solie din partea
monseniorului Cezar, duce de Valentinois, duce de Gandie,
comandant suprem al armatei aduc propunerile pacifiste ale
nobilului lor stăpân!
Ragastens nu făcu nici un gest. Poate nici nu
înţelesese. Văzu doar mâna prinţului care recădea. îl văzu
ridicându-şi capul şi aruncând o privire de om nebun. îi
urmări acea privire şi văzu că uşa batantă era deschisă.
Marea galerie era plină cu ofiţeri şi seniori. Lângă uşă, trei
crainici îi anunţau pe următorii trei ofiţeri ai armatei lui Cezar,
în haine de campanie, care intrară în salon... Apoi uşa se
închise.
Ragastens văzu toată această scenă ca într-un
vis. Crainicii erau deja aranjaţi lângă uşă. Ofiţerii cu solia,
lăsându-şi suita în galerie, se apropiara de prinţul Manfredi şi
i se plecară adânc.
- Ce doriţi, domnilor? întrebă prinţul cu o voce
aspră şi spartă, în timp ce privirea lui nu-l părăsea pe
Ragastens.
- Domnule, spuse atunci solul, noi, ofiţeri ai
armatei monseniorului Cezar, stăpânul nostru, venim din
partea sa, cu toată onoarea şi buna credinţă, să vă facem o
propunere de pace.
Prinţul Manfrdei palid, cu dinţii strânşi, făcu un
semn cu capul.
- iată propunerea pe care dumneavoastră, co-
mandant suprem al armatei aliaţilor, o veţi aprecia cu toată
înţelepciunea şi spiritul de dreptate pe care întreaga Italie le
recunoaşte în dumneavoastră... Monseniorul Cezar Borgia
crede că deja s-a vărsat prea mult sânge şi că a venit ora
când neînţelegerile interne care macină nefericita Italie tre-
buie să dispară. El renunţă la orice pretenţie asupra comita-
tului Monteforte. Se angajează să-şi ducă armata pe pămân-
tul Romei. Se angajează, de asemenea, să nu mai por-
nească niciodată cu armate contra Monteforteului. Se anga-
jează să restaureze unele din principatele care au dispărut,
mai ales al vostru, domnule, cu toate drepturile, privilegiile,
prerogativele pe care le avea înainte.
Manfredi asculta cu uimire aceste oferte extraor-
dinare.
- în schimbul acestor avantaje, continuă ofiţerul,
monseniorul Cezar cere doar ca armatele voastre să fie trimi-
se la vetrele lor. Ca dovadă a bunei sale credinţe, el vă va
oferi doisprezece ostatici dintre seniorii din anturajul lui. Ca
dovadă a bunei credinţe a aliaţilor el cere, aşa cum este
corect, să i se predea un ostatic şi el se mulţumeşte cu unul
singur. Suntem însărcinaţi să-l desemnăm pe acest



ostatic...
- Desemnaţi-I! spuse scurt prinţul.
- Pentru a da întreaga măsură a bunelor sale intenţii, stăpânul nostru n-a vrut să aleagă pe 
unul dintre
seniorii pe care-i iubiţi. El se mulţumeşte cu unul dintre ofiţerii
care nici nu este din această ţară şi pe care abia îl cunoaş-
teţi. Este cel pe care-l numim cavalerul de Ragastens. Asta
am avut de spus, domnule. Ce răspuns să-i duc ilustrului
nostru căpitan pe care am avut onoarea să-l reprezentăm
aici?
Prinţul Manfredi fu scuturat de un lung fior. îl privi
pe Ragastens. Acesta îşi încrucişase braţele. Ochii săi
străluceau cu obrăznicie voită, sfidători, aroganţi, cercetători,
plimbându-se de la prinţul Manfredi la soli. O bucurie teribilă
îl agită pe bătrânul Manfredi. Putea să se răzbune. O răzbu-
nare îngrozitoare, aşa cum el n-ar fi putut să-şi imagineze,
înţelegea perfect că dându-l pe Ragastens ca ostatic lui
Cezar Borgia însemna să-l condamne la moarte.
-Aşteptăm, prinţe! continuă ofiţerul lui Borgia.
Ragastens făcu un pas către Manfredi. Şi, cu
braţele încă încrucişate, ochi în ochi, faţă în faţă, cu o voce
joasă, plină de un dispreţ trufaş, murmură:
- Ce aşteptaţi să mă predaţi?
Prinţul rămase un moment ca trăsnit. Faţa sa
deveni şi mai palidă. Avu o tresărire convulsivă şi trăsăturile
sale se contractară îngrozitor. îi simţea răsuflarea lui
Ragastens. Simţea că această răsuflare îl împingea într-o
furtună de dispreţ. în sfârşit, se redresa şi întinse braţul.
Ragastens se îndreptă către soli ca şi cum, deja ar fi fost pri-
zonier.
- Domnilor, zise atunci prinţul Manfredi, iată răs-
punsul meu.
Vocea bătrânului era ciudat de calmă. Un fel de
augustă solemnitate se instalase pe figura sa care, un
moment mai înainte, era răvăşită de spasme de pasiune.
- Răspunsul meu, continuă el, este acela că un
om cu judecată este un om de onoare. A vi-l da pe cavalerul de Ragastens n-ar fi numai o 
laşitate...
Solii făcură un gest.
- Aşteptaţi, continuă prinţul. Nimeni dintre dum-
neavoastră nu ştie ura personală pe care Cezar o are contra
lui Ragastens. A veni şi a-mi propune, mie, cavaler al
Ordinului Vitejilor, să predau un duşman duşmanului său de
moarte înseamnă a mă jigni grav. Şi am impresia, domnilor,
că acceptând astfel de misiuni josnice vă dovediţi nedemni
de a purta sabia...
- Prinţe! îl întrerupse ofiţerul cu trufie.
- N-am terminat, spuse prinţul cu aceeaşi mărea-
ţă linişte. N-aţi înţeles, fără îndoială, motivul pe care vi l-am
prezentat. Capabili să apelaţi la trădare, dumneavoastră şi
stăpânul dumneavoastră sunteţi incapabili să înţelegeţi cin-
stea. Vreau deci să vă dau, aşa cum v-am spus la început,
un motiv simplu, de bun simţ.
Ofiţerii erau albi de furie. Cât despre Ragastens,
el se întreba dacă nu cumva visează.
- Iată, domnilor, încheie Manfredi. Duceţi-vă şi
spuneţi-i prinţului Borgia că Ragastens este singurul pe care
nu-l pot preda, pentru că, din acest moment, îl desemnez să
preia comanda armatei noastre, în caz că eu voi muri în
luptă.
- Prinţe!... strigă Ragastens, tulburat de emoţie.



Dar Manfredi îi impuse tăcere cu un gest. Apoi,
adresându-se trimişilor lui Cezar:
- Plecaţi, domnilor. Nu mai avem ce să ne
spunem.
Cei trei ofiţeri salutară. Marea poartă se des-
chise, crainicii dădură un semnal scurt. Apoi solii traversară
galeria, urmaţi de escorta lor. Mulţimea de seniori aliaţi,
aşezaţi pe două rânduri, îi saluta în trecere. în acest timp,
prinţul şi Ragastens rămăseseră singuri. Cavalerul, învins de
mărinimia adversarului său, îl admiră un moment pe bătrân cu un fel de veneraţie. Şi, cum 
făcuse un gest vag către el,
prinţul ridicându-şi capul împovărat de gânduri, spuse:
- Domnule, nu-mi datoraţi recunoştinţă. Am
acţionat în interesul meu... am vrut pur şi simplu să ascult
deviza ordinului căruia îi aparţin: curajos, devotat, corect!
- Această deviză, spuse Ragastens cu o voce
spartă de emoţie, vă obliga poate să nu mă predaţi lui Cezar,
ea nu vă forţa să mă faceţi succesorul dumneavoastră!
Atunci prinţul făcu un pas către Ragastens şi,
apucându-l de braţ:
- Tinere, nu m-aţi înţeles... Vreau să vă explic
limpede ce aştept de la dumneavoastră.
- Vorbiţi, domnule. Vă spun dinainte că sunt de
acord cu voinţa voastră.
- Da!... Ştiu că mă pot încrede în cuvântul dum-
neavoastră. Juraţi-mi deci, domnule, că-mi veţi respecta do-
rinţa, toată dorinţa!
- Vă jur, pe numele meu, spuse Ragastens cu
seriozitate. Vă jur pe medalia de onoare pe care mi-aţi pus-o
în jurul gâtului, ca un lanţ care m-a legat pentru totdeauna de
dumneavoastră.
- Bine! spuse bătrânul cu o tristă satisfacţie. Vă
cer mai întâi să nu-i dezvăluiţi ei, niciodată, ceea ce s-a
întâmplat între noi.
-Vă jur...
- Asta, în cazul când o întâmplare vă va aduce în
prezenţa ei. Dar vă cer acum, să nu încercaţi să o revedeţi,
atâta timp cât eu sunt în viaţă.
Ragastens avu o secundă de ezitare.
- Vă jur, spuse el în sfârşit. Aţi obţinut asupra mea
nişte drepturi de care vă folosiţi cu cruzime, domnule!
- Le folosesc cu blândeţe, răspunse bătrânul care
avu o sclipire în ochi.
Dar, revenindu-şi imediat, continuă:
- Domnule, în cumplita situaţie în care m-aţi pus,
nu m-am putut gândi la un duel pe care să nu-l acceptaţi.
Tinereţea dumneavoastră, forţa şi iscusinţa vă interzic să vă
măsuraţi cu cei şaptezeci şi doi de ani ai mei. M-am gândit
atunci să vă omor, să vă aştept în spatele acestei uşi şi să
vă înfig pumnalul în gât când intraţi... Ruşinea unui asasinat
m-a cruţat. Am putut să mă stăpânesc la timp şi nu vă voi
spune prin ce efort de voinţă. Totuşi, viaţa dumneavoastră îmi
aparţine.
- Este a dumneavoastră, spuse Ragastens cu
hotărâre. Adineauri v-am văzut plimbându-vă mâna pe pum-
nal şi n-am făcut nici un gest de apărare...
- Ştiu!
Cei doi bărbaţi se priviră atunci cu admiraţie. Ei
înţeleseră că stima pe care o aveau unul pentru celălalt se
ridica până la nivelul cavalerismului cel mai înalt. Dar nici un
cuvânt, nici un semn al fizionomiei lor nu le trăda gândul.



- Dacă viaţa dumneavoastră este a mea, spuse
prinţul cu răceală, am dreptul să mă gândesc la ea cum
vreau?
- Da, domnule.
- Ei bine, iată ce am hotărât: la următoarea întâl-
nire cu Cezar Borgia, vă veţi lăsa ucis...
Ragastens tresări. El avu o revoltă Instinctivă.
Dar văzu surâsul amar care se schiţa pe buzele palide ale lui
Manfredi. El înţelese că-l va decepţiona şi răspunse:
- Mă voi lăsa ucis!
Bătrânul Manfredi avu o privire de admiraţie pen-
tru bărbatul care, pe un ton simplu, dădea un răspuns formi-
dabil.
- Am cuvântul dumneavoastră, spuse el.
Ragastens făcu un semn cu capul.
- Haideţi, continuă prinţul întinzând uşor braţul,
haideţi... Sunteţi demn de mine, domnule. Acum nu vă mai zic: să fii viteaz, să fii devotat, să 
fii corect! Acum spurr tu eşti
viteaz, tu eşti devotat, tu eşti corect!...
Ragastens îl salută adânc pe bătrân şi, încet
ieşi. '
Capitolul LII
CAPRERA
Furia lui Cezar fu uriaşă când trimişii săi îi rapor-
tară răspunsul prinţului Manfredi.
- Vezi la ce mă expui? îi reproşa el Lucreţiei care
asista la întrevedere.
Lucreţia nu răspunse. Ea medita, încerca să
ghicească ce se petrecuse, întrezărind vag adevărul.
- Aceştia sunt bărbaţi de fier! îi spuse ea, în
sfârşit, lui Cezar. Ar fi trebuit să mă îndoiesc de ceea ce urma
să se întâmple. Este adevărat, am comis o gravă greşeală.
Dar poare nu este totul pierdut.
- Ce vrei să spui?
- Lasă-mă pe mine... Mă întorc la Monteforte.
- Până la urmă te vor prinde!
Lucreţia ridică din umeri.
- Dă-mi patru oameni siguri şi solizi, spuse ea
simplu.
- Asta este simplu.
Cezar chemă un ofiţer şi-i ceru patru oameni din
gărzile sale personale ordonându-le să asculte de poruncile
Lucreţiei.
- Mă duc să joc cartea cea mare, spuse atunci
aceasta. în caz de victorie, va fi un profit dublu: pentru tine şi
pentru mine.
- Vorbeşte limpede.
- Este inutil. Vei vedea ... Doar un cuvânt. Când
te gândeşti să dai asaltul?
- în trei sau patru zile: imediat ce rana îmi va per-
mite să mă urc pe cal.
- Bine, asta îmi ajunge.
Şi, în ciuda a tot ceea ce putu zice Cezar,
Lucreţia refuză să dea mai multe explicaţii.
La Monteforte după scena pe care o avusese cu
prinţul Manfredi, Ragastens stătea închis în camera lui. Nu
găsise decât această modalitate de a se ţine de cuvântul dat
prinţului. într-adevăr, el jurase să nu mai încerce să o revadă
pe Beatrix. în timpul acestor teribile zile, care părură secole,
existenţa lui Ragastens fu o lungă agonie. într-o seară,
Spadacapa îl anunţă că circulă prin oraş zvonul că se vor



bate a doua zi dimineaţă, pentru că fuseseră remarcate
mişcări ale armatei lui Cezar şi că asaltul era prevăzut...
- în sfârşit! suspină dureros tânărul bărbat.
- Dar ce aveţi, domnule cavaler? întrebă
Spadacapa. Nu mai mâncaţi, nu mai dormiţi, slăbiţi văzând
cu ochii. Sunt sigur că sunteţi deocheat!!
- Crezi?
- Păi da! Cum vă explicaţi o schimbare atât de
mare?
- Poate ai dreptate. Până una alta, curăţă armele
pentru mâine.
- Vă veţi duce, deci, mâine la luptă? în ciuda
deochiului?
- Cum crezi tu că asta mă poate împiedica să mă
lupt?
- Adevărul este că, dacă aţi fost deocheat, veţi pieri în prima luptă!
Ragastens tresări. Apoi, cu un surâs ciudat,
spuse:
- Un motiv în plus!
Spadacapa nu înţelese şi rămase înmărmurit. La
un semn al stăpânului său, se retrase clătinând din cap. Ce
făcea Beatrix în acest timp? Tânăra prinţesă era răvăşită de
o nelinişte de moarte. A doua zi după ultima întâlnire cu
Ragastens, ea se dusese, ca de obicei, la banca preferată.
Ca de obicei, prinţul Manfredi îi ţinuse companie timp de o
oră. Şi nimic din cuvintele sau atitudinea bătrânului nu lăsa
să se vadă preocupările sale intime. Dimpotrivă, el se ară-
tase mai afectuos, mai patern ca oricând. Primula, la rândul
său, încercase să pună cât mai multă tandreţe în cuvintele
sale. Un gând identic, de generozitate şi devotament, se năs-
cuse în sufletul celor două fiinţe atât de cinstite şi de nobile.
Prinţul, punându-şi întrebări, condamna iubirea pe care o
simţea acum pentru fiica contelui Alma. Şi Primula îşi reproşa
iubirea pentru Ragastens, iubire curată, de unde chiar umbra
trădării era îndepărtată, dar iubire pe care i-o fura prinţului!
Din acest gând dublu, rezulta o infinită blândeţe în relaţia din-
tre ei. Apoi, Manfredi se retrăsese, sau se prefăcuse că se
retrage. De departe, el o pândea pe Beatrix. Ragastens nu
veni.
- Acest bărbat este, într-adevăr, demn de ea! se
gândi el suspinând.
Primula, revenită în palat, îşi punea de mii de ori
această întrebare chinuitoare:
- De ce nu a venit?...
A doua zi seara şi zilele următoare, scenele se
repetară. Neliniştea tinerei prinţese creştea. Nu îndrăznea să
întrebe pe nimeni, şi cu atât mai puţin pe prinţul Manfredi. I
se părea că adevărul va sări în ochi de cum va pronunţa cu
voce tare numele lui Ragastens.
într-o seară, când era în grădină, singură, măci-
nată de nelinişte, prinţul Manfredi şi contele Alma se prezen-
tară deodată în faţa ei.
- Noi plecăm! spuse prinţul cu o voce emoţionată.
Şi contele Alma adăugă:
- Gărzile noastre ne-au adus acum vestea că în
tabăra lui Cezar au loc mari mişcări de trupe. Este sigur că
mâine dimineaţă va avea loc un nou atac. Trebuie ca în
noaptea asta să fim în tabără... Adio, fiica mea... Avem spe-
ranţa că Cezar va fi din nou respins...
Contele îşi strânse fiica în braţe. Primula deve-
nise foarte palidă. Urechile îi ţiuiau şi o ceaţă îi acoperea



ochii, ca şi cum ar fi fost pe punctul de a leşina. O întrebare
îi ardea buzele şi gâtul, dar, înspăimântată, nu reuşea să
scoată nici un cuvânt. în sfârşit, cum prinţul Manfredi se
îndrepta la rândul său pentru a-şi lua adio, ea luă hotărârea
să întrebe, să scape de groaznica incertitudine...
- Bănuiesc, spuse ea cu vocea stinsă, că toţi
războinicii noştri sunt deja la posturile lor?
- Toţi! răspunse Manfredi, Ricardo, Trivulce,
Malatesta, Orsini... toţi!
- Şi domnul de Ragastens?...
Rostise acest nume cu greutate, faţa i se îmbu-
jora, apoi, după un moment, deveni mohorâtă, parcă bolnavă
de febră.
- Cavalerul de Ragastens? repetă contele Alma.
Dar Manfredi îi strânse mâna puternic, în întune-
ric. Şi, cu o voce foarte calmă în aparenţă, el răspunse:
- Cavalerul de Ragastens este în misiune, de mai
multe zile...
- Misiune periculoasă, poate? întrebă ea, aproa-
pe în agonie.
- Da! spuse prinţul, şi de această dată dur, misi-
une periculoasă şi, fără îndoială, îşi va pierde viaţa!... Adio, prinţesă!
Şi se îndepărtă brusc, urmat de contele Alma.
Fierbea, se sufoca. Flăcările geloziei îl ardeau...
Primula se retrase clătinându-se şi căzu pe
bancă, cu faţa în mâini, scuturată de hohote. Apoi o cuprinse
ameţeala, ochii i se întunecară şi se răsturnă pe spate
leşinată. Când îşi reveni, Primula văzu aplecându-se asupra
ei o figură necunoscută. în faţa ei era o femeie purtând cos-
tumul ţărăncilor înstărite din împrejurimile oraşului
Monteforte.
-Ah! doamnă, strigă această femeie, v-aţi revenit,
în sfârşit!
- Cine sunteţi? întrebă Primula trecându-şi mâna
peste frunte.
- O ţărancă din împrejurimi, doamnă.
- Şi ce vreţi?
- O caut pe doamna Beatrix... La palat toată
lumea este înnebunită din cauza plecării. Mi s-a spus că
tânăra contesă este în parc şi nimeni nu a avut timp să mă
însoţească. Aţi întâlnit-o? Am un mesaj foarte urgent pentru
ea.
- Eu sunt, spuse Beatrix... vorbiţi!
- Dumneavoastră sunteţi doamna Beatrix!... Oh!
ce fericită sunt! De multă vreme doream să vă cunosc! în
ţinut se spune că aduce noroc logodnicelor ca mine, dacă vă
ating rochia!
Şi, înainte ca Beatrix să poată face un gest pen-
tru a se apăra, ţăranca îi apucase poala rochiei şi i-o săru-
tase.
- Acum, sunt sigură că o să fiu fericită în căsăto-
rie, spuse ea cu naivitate.
Primula nu se putu abţine să nu zâmbească.
- Spuneaţi că aveţi un mesaj pentru mine?
- Da! doamnă, pentru dumneavoastră! doar pen-tru dumneavoastră şi mi s-a recomandat să 
vă vorbesc ast-
fel încât nimeni să nu audă...
- Vorbiţi... aici suntem la adăpost de orice indis-
creţie, spuse Primula, frământată de o bănuială. Cine v-a
trimis?
- Un tânăr, frumos, mândru şi curajos... dar care



are un nume ciudat, un nume străin... Să vedem... nu-mi mai
amintesc...
- Cavalerul de Ragastens! strigă Primula
tremurând.
- Chiar aşa, spuse ţăranca.
- Vorbiţi! oh! spuneţi repede! Unde este? De ce
v-a trimis? Cel puţin, nu este rănit, nu?
-Adică... doamnă.., spuse ţăranca a cărei figură
se întrista.
- Este rănit! spuse Primula cu un strigăt disperat.
- Vai! Este adevărat...
Primula simţi că ameţeşte. Dar se forţă să rămâ-
nă în picioare adunându-şi tot curajul.
- Spune-mi totul! spuse ea cu un calm hotărât.
- Ei bine, iată doamnă: dumneavoastră nu cu-
noaşteţi ferma noastră?... Ea este aproape la două ore de
Monteforte... într-o seară, când apunea soarele, eu o ajutam
pe mama să pună în ordine gospodăria. Fraţii mei erau încă
pe câmp, foarte departe... Deodată, vedem intrând un ca-
valer în curtea fermei... M-am dus spre el să-l întreb ce
doreşte. L-am văzut atunci coborând de pe cal, făcând câţi-
va paşi, clătinându-se şi punându-şi mâna pe piept s-a
prăbuşit la picioarele noastre...
- Sunt nenorocită! murmură Primula strângân-
du-şi nervoasă mâinile.
- Mama şi cu mine, continuă ţăranca, l-am ridicat
pe bietul tânăr, l-am dus într-un pat şi am văzut atunci că are
o rană adâncă în partea dreaptă a pieptului, am curăţat-o, am pansat-o... şi în sfârşit, tânărul 
a deschis ochii... ochi plini de
recunoştinţă care m-au emoţionat profund!
Primula apucă mâna femeii.
- Cum te numeşti? întrebă ea.
- Mă numesc Bianca, spuse ţăranca.
- Ei bine, dragă Bianca, eşti logodită, nu-i aşa?
Să nu-ţi faci griji pentru zestrea ta! O să-ţi fac una să fii invi-
diată pe distanţa a zece leghe.
-Ah! Doamnă! Mi s-a spus că o să am noroc dacă
mă apropii de dumneavoastră!
- Dar continuă... grăbeşte-te... spuse cu nerăb-
dare Primula.
- Atunci, tânărul face semn că vrea să vor-
bească... mă apropii de el. El mă întrebă cu o voce foarte
slabă, dacă există vreun bărbat la fermă... l-am răspuns că
nu... Părea disperat. Dar, i-am spus că la nevoie, sunt destul
de puternică pentru a înlocui un bărbat. Atunci, el mă privi,
apoi, adunându-şi toate forţele, îmi spune: "Ei bine, dacă vrei
să nu mor disperat, du-te la Monteforte, intră în palat,
găseşte-o pe prinţesa Beatrix, vorbeşte-i fără martori şi
spune-i că în momentul morţii, cavalerul de Ragastens o va
binecuvânta dacă ea binevoieşte să-i aducă o supremă con-
solare... " Acestea sunt chiar cuvintele lui, doamnă. Le-am
repetat pe tot parcursul drumului. Căci imediat ce tânărul a
terminat de vorbit, a leşinat din nou, şi eu, pregătindu-mi
căruţa, am plecat la drum fără să mai pierd o secundă... Iată care a fost misiunea mea, 
doamnă!
Primula se ridică şi cu o voce nerăbdătoare
spuse:
- Să mergem! Condu-mă!
Ţăranca avu un freamăt de bucurie.
- Ah! doamnă, strigă ea, ce fericit va fi acest
nenorocit!... Dar permiteţi-i unei umile ţărănci să vă sfătu-



iască să fiţi prudentă. Nu poate doamna aranja totul astfel încât, cel puţin, să nu fie văzută 
când iese din palat? Eu vă
promit să vă aduc înapoi înainte de a se face ziuă... Astfel
totul va fi în regulă...
- Da! Ai dreptate!... Nu trebuie, adăugă ea cu
amărăciune, ca prinţesa Manfredi să fie bănuită! Dar vino...
Pe poarta din fundul parcului, nimeni nu mă va vedea ieşind.
Vino... să ne grăbim...
Porni cu pas grăbit, cu pieptul ridicat şi gâtul înecat
de hohote pe care şi le stăpânea. Ţăranca o urma la doi
paşi. Beatrix nu putu deci observa că ajungând la o cotitură
a aleii, ţăranca a făcut un semn şi o umbră ascunsă în frun-
ziş primi acest semn. Beatrix, ajungând la poarta din fundul
parcului, nici măcar nu se gândi să se mire de ce este între-
deschisă. După ce traversară poarta, ţăranca se apropie de
Beatrix.
- Unde este căruţa ta? întrebă ea.
- Am lăsat-o în afara zidurilor; este prea multă
mişcare în Monteforte. Am legat calul de un gard.
- Să mergem, spuse Beatrix.
Un sfert de oră mai târziu, ea ajungea la marea
poartă. Era închisă.
- Nu se mai trece! spuse soldatul de gardă.
Beatrix ezită o secundă. îşi pierduse capul. Deo-
dată luă hotărârea. Intră în postul de pază şi se arătă ofiţeru-
lui.
- Deschideţi poarta, domnule! ordonă ea.
Ofiţerul se grăbi strigând un ordin. Ţăranca ră-
măsese afară, ascunzându-şi o parte din faţă sub eşarfă. Un
minut mai târziu, amândouă erau în afara zidurilor.
- Veniţi, dragă doamnă, spuse ţăranca apucând
mâna Primulei.
Aceasta, la atingere, avu o tresărire nervoasă. I
se părea că strânsoarea mâinii care o apucase pe a sa avea
ceva ameninţător şi de temut. Dar această impresie dispăru imediat.
- Veniţi, repetă Bianca, căruţa este la două sute
de paşi de aici... Ah! ce fericit va fi bietul tânăr!
Primula se grăbi. Nu peste mult timp, într-adevăr,
zări un fel de trăsură, a cărui cal era legat de un gard de
mărăcini, care înconjura meterezele. Fără să ezite ea sări în
căruţă. Ţăranca luă loc lângă ea. Şi, cu o mână viguroasă,
biciui calul. Această cursă în noapte dură aproape două ore
şi se derula în linişte. Primula era absorbită de mâhnirea sa.
Dar disperarea nu-i invadase sufletul sfânt şi de neclintit.
- îl voi salva! îşi repeta ea.
Acest gând o domina, în timp ce monotonul
scârţâit al roţilor ajunse să o legene, întrerupt doar de
strigătele scoase de ţărancă pentru a-şi mâna calul. în sfârşit,
Bianca întinse biciul în întuneric. Ea arătă spre o formă
pătrată care era estompată de întuneric.
- Ferma noastră! spuse ea.
Era o uşoară urmă de emoţie în vocea ei. Dar
Primula nu era atentă la asta. Privea cu speranţă această
casă de ţărani de care se apropia rapid. La o fereastră de la
parter tremura o lumină.
- Este acolo, nu-i aşa? întrebă ea, cuprinsă deo-
dată de nelinişte.
- Da, răspunse ţăranca, este acolo.
Un minut mai târziu, trăsura intra în curtea fermei
şi se oprea. Bianca sări din trăsură şi-i întinse mâna lui
Beatrix. Aceasta sări şi ea şi se lăsă condusă de însoţitoarea



ei. Inima îi bătea să-i spargă pieptul.
Deodată, se trezi într-o sală joasă, puţin
asemănătoare cu o sală obişnuită de fermă. Privi în jurul ei.
- Unde este? întrebă ea cu voce joasă.
Ţăranca izbucni în râs. Un teribil presentiment o
făcu pe Beatrix să tremure din cap până-n picioare.
- Ei bine? spuse ea încreţindu-şi sprâncenele, ai auzit ce te-am întrebat, Bianca?
- Nu mă cheamă Bianca! spuse ţăranca.
- Unde este cavalerul? Vorbeşte, nenorocito!...
- Domnul cavaler de Ragastens este la
Monteforte...
Primula scoase un strigăt de spaimă şi alergă
spre uşă. în acel moment, ea auzi scârţâitul unei chei în
broasca uşii.
- Oh! murmură ea. Este îngrozitor... Nu te nu-
meşti Bianca! reluă ea revenind cu privirea scânteietoare
asupra ţărăncii, atunci cine eşti?
- Mă numesc Lucreţia Borgia! răspunse cu o
nemaipomenită seninătate ţăranca.
Primula se cutremură... Un moment, simţi cum o
invadează o imensă disperare. Dar nu vru să-i dea duşman-
cei sale un spectacol de slăbiciune; cu un suprem efort se
reculese şi, cu fruntea sus, dispreţuitoare, spuse:
- Lucreţia Borgia este aici! Cine va fi asasinat?
- Liniştiţi-vă, doamnă! spuse Lucreţia scrâşnind
din dinţi.
- Nu am de ce să mă liniştesc. Nu-mi este frică de
moarte.
- Nu vreau să vă omor... nu acum, cel puţin!
- Atunci ce vreţi de la mine?
- Vreau, pur şi simplu, să i te iau lui Ragastens.
- Motivul?
Lucreţia îşi ascuţi zâmbetul
- Un motiv foarte feminin, doamnă. Dumnea-
voastră îl iubiţi pe cavalerul de Ragastens... Ei bine, şi eu îl
iubesc!...
Aceste câteva replici fură schimbate foarte
repede, ca într-un duel de săbii. După ultimele cuvinte ale
Lucreţiei, fu un moment de linişte. Primula, atinsă în inimă, îşi
aduna forţele pentru acest duel îngrozitor în care fiica Papei încerca să o omoare cu lovituri 
de răutate, înainte de a o
ucide, fără îndoială, cu lovituri de pumnal. Tremura din toată
fiinţa ei.
- Ai grijă, Lucreţia Borgia! spuse ea în sfârşit.
Cavalerul de Ragastens nu iartă niciodată o jignire. Şi iubirea
dumneavoastră pentru el este cea mai sângeroasă dintre
insulte...
Lucreţia deveni palidă. Şi ea, care hotărâse mai
întâi să tortureze inima lui Beatrix, se simţea ca însemnată cu
fierul roşu. îşi pierdu prezenţa de spirit.
- Da! rânji ea, ştiu! Ragastens îmi va dispreţui avansurile... Dar, puţin îmi pasă, până la 
urmă! Ceea ce am
vrut am realizat. V-am despărţit. Te-am răpit de lângă el.
Niciodată nu vă veţi mai vedea. Niciodată, înţelegi?
Se opri pentru o secundă, gâfâind sub surâsul
Primulei. Se îndreptă către ea, ca şi cum ar fi vrut să o sfâşie
imediat cu ghearele.
- Niciodată! înţelegi? Tu, mai întâi, tu vei muri...
Şi când vei fi moartă, îl voi regăsi! Şi-i voi anunţa moartea ta!
Şi-i voi spune că înainte de a te omorî, te-am umilit!...
- Nenorocito! izbucni Beatrix.



- Căci, să ştii, urmă Lucreţia, delirând de furie,
există cineva care îţi doreşte corpul, care te va pângări cu
sărutările sale... Şi acest cineva, pe care tu îl urăşti, de care
îţi este groază, este fratele meu, este Cezar! te voi lua şi te
voi preda lui!
- Nu mă vei lua, strigă Primula, pierzându-şi
capul, căci vei muri, mizerabilo!
în acelaşi timp, scoase din sân un mic pumnal
ascuţit, pe care nu-l lăsa niciodată. Dar Lucreţia sări în spate.
Şi înainte ca Primula să se arunce asupra ei, cu un ţipăt stri-
dent care sfâşie aerul, uşa se deschise violent şi patru
oameni se aruncară asupra prinţesei care, într-o secundă era
imobilizată.
- Luaţi-o! ordonă Lucreţia cu o voce aspră.
Primula se simţi apucată cu violenţă de mâini ori-
bile, mâini violente şi brutale ale celor patru bărbaţi şi, un
minut mai târziu se găsea într-o trăsură cu portierele încuiate,
acoperite cu obloane. Lucreţia se dezbrăcase rapid şi, aban-
donându-şi hainele de ţărancă, îmbrăcase un costum băr-
bătesc. Apoi se îndreptă spre fundul curţii, sări pe un cal pe
care unul dintre oamenii săi îl ţinea de hăţuri şi se alătură tră-
surii care primise, fără îndoială, ordine dinainte şi care por-
nise deja la drum în galop.
Călătoria continuă toată noaptea pe pantele
abrupte ale munţilor. în zorii zilei, trăsura era departe de
pământurile comitatului, de tabăra aliaţilor, pe câmpie, pe un
drum care ducea direct la mare. Acest drum dură trei zile. în
timpul acestor trei zile şi nopţi, ea nu avu nici o comunicare
cu prizoniera. Doar că, în fiecare seară şi dimineaţă, unul din-
tre bărbaţi deschidea o portieră, introducea înăuntru un coş
cu provizii, apoi închidea repede cu cheia.
Primula, după primele minute de uimire şi dez-
gust cauzat de contactul cu soldăţoii lui Borgia, îşi recăpătă
sângele rece. Primul său gest fu să constate că nu-şi pier-
duse micul pumnal. Liniştită din acest punct de vedere, ea
calculă cu răceală şansele pe care le avea să scape de
groaznica ruşine cu care o ameninţase Lucreţia. Un zâmbet
curajos îi arcui buzele. Se gândi că dacă nu putea să scape
de Lucreţia, putea să scape prin moarte: mâna sa fină
mângâie mânerul de aur al pumnalului. Apoi gândul se în-
dreptă spre Monteforte, oprindu-se când la tatăl său, când la
prinţul Manfredi, dar cel mai adesea la Ragastens. Dar cu
gândul la suferinţa cavalerului, ea simţea cum îşi pierde pu-
terile şi curajul o părăsea.
La capătul celei de-a treia zi, în plină noapte,
trăsura se opri. Ajunsese pe malul Mediteranei. La vreo
două sute de metri de mal, la adăpost de vânturi, în mijlocul unui golfuleţ, aştepta o goeletă 
ancorată. Lucreţia aprinse un
felinar, urcă pe scaunul trăsurii şi dădu un semnal. După
câteva momente, de pe goeletă răspunse o altă lumină cu
acelaşi semnal. Atunci, Lucreţia scrise cu creionul două
bilete scurte. îi întinse primul bilet unuia dintre cavaleri,
spunându-i:
- La Tivoli!
Şi pe cel de-al doilea, celuilalt cavaler.
- Pentru prinţul Cezar Borgia!
Cei doi bărbaţi dispărură curând în noapte, pe
drumuri diferite. Se scurseră câteva minute. Apoi se auzi
zgomotul cadenţat al vâslelor şi curând, apăru din umbră o
barcă oprindu-se cu prora pe nisip. Lucreţia se întoarse a-
tunci către cei doi cavaleri care-i mai rămăseseră:



- Voi duceţi trăsura la Roma, spuse ea.
în acest timp, trei sau patru marinari, printre care
căpitanul goeletei, săriseră pe plajă şi o salutară pe Lucreţia.
Aceasta deschise portiera trăsurii spunând:
- Coborâţi! Vă previn că orice rezistenţă este
inutilă.
Beatrix coborî şi aruncă o privire rapidă în jurul ei.
Această privire o convinse că orice rezistenţă sau tentativă
de fugă era, într-adevăr, inutilă.
- Doamnă, îi spuse politicos căpitanul apropiin-
du-se de ea, cu bereta în mână, dacă sunteţi de acord să vă
îmbarcaţi...
Şi el întinse pumnul pentru ca Primula să se
poată sprijini de el. Dar, neluând în seamă ajutorul oferit, ea
se urcă în barcă, se aşeză şi înfăşurându-se cu eşarfa, păru,
din acel moment, indiferentă la tot ce se petrecea în jurul său.
Se îmbarcă şi Lucreţia. Barca plecă şi zece minute mai târ-
ziu, se apropia de goeletă. Pe punte, Primula simţi un val de
disperare urcându-i-se la cap. Intra în necunoscut. Unde o
antrena ura formidabilă a Lucreţiei Borgia? Oh! Vroia să ştie cu orice preţ...
- Unde mă duceţi? întrebă ea pe un ton de supe-
rioritate.
- în castelul meu de la Caprera! răspunse
Lucreţia.
Primula tremură de spaimă...
- O, Ragastens! murmură ea. Unde eşti?
Şi ea aruncă spre mal o privire de o imensă dezo-
lare...
Capitolul LIII
CĂDEREA CASEI ALMA
Am văzut că Ragastens se ţinuse cu sfinţenie de
prima parte a jurământului făcut bătrânului Manfredi. Nu
numai că nu încercase să o revadă pe tânăra prinţesă, dar
şi mai mult, pentru a nu cădea pradă tentaţiei, se închise-
se la el şi nu se mişcase de acolo. îi rămăsese să îndepli-
nească cea de-a doua parte a teribilului jurământ. într-ade-
văr, el jurase să se lase omorât la viitoarea întâlnire cu ar-
mata lui Cezar. Stăpân pe viaţa sa, prinţul Manfredi îi impu-
sese sinuciderea. Venise momentul. în acel moment,
Ragastens simţea un regret amar pentru viaţa pe care tre-
buia să o părăsească. Să moară, acum când era iubit! Era
îngrozitor.
- Oh! murmură el, voi avea o moarte demnă de
mine! Vreau ca ea să mă regrete...
Apoi, imediat, gândi:
- Să mor fără să o revăd! Măcar de departe!
Măcar o secundă!
începu să străbată camera în lung şi-n lat. Şi
această idee, că va muri fără să o revadă pe Primula, deveni
singurul gând asupra căruia se concentra cu o violenţa impla-
cabilă.
- Când mă gândesc, bombăni el, că dacă aş
vrea!...
Vorbise cu voce tare. Sunetul metalic, nervos al
vocii sale îl sperie.
- Da! repetă el, dacă aş vrea! Cine ar putea să mă
împiedice? Dacă-I întâlnesc pe bătrân, îl voi înfrunta, îi voi
spune să mă înjunghie dacă vrea... dar este prea crud, este
o nebunie să nu pot să o revăd, dând astfel ascultare
ordinelor lui! Că el are dreptul să mă omoare, fie!... Dar ea?
Cu ce drept o uit şi o condamn? Ea este la fel de nefericită



ca mine... mai mult, poate! Ce crede ea despre subita mea
dispariţie?
Avu un râs amar.
- Şi acest bătrân care a crezut că face un act
de generozitate neînjunghiindu-mă! Nu! nu! Lucrurile nu se
pot petrece astfel. Am promis să mor: voi muri! Am jurat să
nu o mai revăd... Ei bine, la acest punct am jurat fals, asta
este!
îşi pierduse capul. Ardea de febră. îl strigă pe
Spadacapa şi-i ordonă să pună şaua pe calul său. Ideea sa
era să meargă la palat, să o vadă pe Primula fără să-i vor-
bească, apoi să se întoarcă, să sară pe cal şi să alerge în
tabără. Timp de zece minute încă mai ezită, deschise şi
închise uşa de zece ori. Deodată se decise, coborî scara
alergând şi, după un moment, era în stradă. în acel moment
un imens strigăt de bucurie se auzi... apărură numeroase
torţe şi un grup de cavaleri în fruntea cărora se găseau con-
tele Alma şi prinţul Manfredi! împietrit, Ragastens îi văzu venind fără să se poată mişca. Ei 
se opriră lângă el. Prinţul îl
văzu:
- Domnule Ragastens, spuse el, vă luăm cu noi...
Alteţa Sa contele ţine să vă vadă în consiliul care se va ţine
în tabără.
Ragastens tremura, dar cu firea sa nesupusă
murmură zâmbind:
- Adio, Primula, adio, primăvară, viaţă, iubire!
Apoi cu voce puternică:
- Calul meu!... Armele mele!...
Spadacapa, deja era lângă el, ţinând hăţurile lui
Căpitan. Ragastens spuse câteva cuvinte la urechea lui
Spadacapa. Acesta răspunse cu un semn din cap. Apoi ca-
valerul sări în şa şi grupul se îndepărtă la pas pe străzile din
Monteforte, aclamat în trecere de populaţia care agita torţe.
Era miezul nopţii.
în momentul când grupul care-i urma pe contele
Alma şi pe prinţul Manfredi traversa poarta oraşului
Monteforte, un cavaler se alătură deodată grupului şi traver-
să poarta o dată cu el. Acest cavaler rămase în spatele tru-
pei. Puţin câte puţin, el rămase în urmă, singur. Coborî de pe
cal şi începu să se caţere pe stânci încet, bâjbâind... După
două ore de efort, se afla pe platoul care atârna peste
Defileul Infernului.
Omul se rezemă atunci de o stâncă, pe un covor
gros de muşchi şi iarbă. Curând el adormi profund. Acest băr-
bat era călugărul Garconio. Ragastens, în momentul când se
urca pe cal pentru a-l urma pe prinţul Manfredi, spusese câte-
va cuvinte la urechea lui Spadacapa. Acesta nu-l urmase pe
cavaler. Dar, aproape imediat după plecarea lui, porni şi el la
drum; ieşi din Monteforte prezentându-se la postul de control
ca scutier al cavalerului de Ragastens şi porni pe cal, pe dru-
mul pe care Ragastens şi el îl făcuseră în ziua când se du-
seseră la Cap pentru duelul cu Malatesta.
Ajuns pe platou, Spadacapa începu să galopeze
în direcţia hanului care se găsea la piciorul stâncii Capului,
han abandonat şi pustiu, acum. El ducea pe spatele calului
un voluminos ghem de frânghie. Nu s-a uitat, fără îndoială,
că de la sosirea lor la Monteforte, Spadacapa şi Ragastens
avuseseră mai multe seri la rând o singură activitate.
Spadacapa ieşea din oraş conducând o mică trăsură.
Ragastens o escorta. Unde se duceau amândoi? Ce
conţinea trăsura? Ce făceau în timpul acestor absenţe care



câteodată durau toată noaptea, cel puţin pentru Spadacapa?
Vom afla curând.
în această noapte, chiar în noaptea când
Ragastens îl însoţea pe prinţul Manfredi şi când călugărul
Garconio îşi ocupa poziţia pe stâncile de pe platou,
Spadacapa, cum am spus, ajungea la hanul stâncii Capului.
El era gol: toată familia se refugiase în Monteforte. Fostul
bandit coborî în pivniţele săpate sub stâncă chiar de el.
Scara se înfunda cu două etaje în adâncimile de granit.
Spadacapa coborî până la etajul inferior. Acolo se găseau trei
compartimente: primul era închis cu o uşă obişnuită; al doilea
şi al treilea se închideau cu ajutorul unui grilaj de fier foarte
solid. în ultima pivniţă se găsea faimoasa gaură care, după
legenda hangiului, fusese săpată de furca lui Satan în per-
soană.
Spadacapa, ajuns în ultima pivniţă, îngenunchie
lângă gaura pe care hangiul i-o arătase lui Ragastens ca
dovadă indiscutabilă a adevărului poveştii sale. Coborî luând
cu el bizarul pachet care semăna cu un ghem. Din această
frânghie, el tăie aproximativ trei metri şi-i introduse unul din
capete în gaură... După ce termină această treabă,
Spadacapa urcă înapoi cu restul frânghiilor. Apoi reveni în
direcţia Monteforteului, urmând marginea stâncilor care atâr-
nau peste Defileul Infernului. La o sută de paşi de han, se
opri zece minute în faţa uneia din aceste stânci; apoi făcu la fel mai departe, apoi mai 
departe. Când Spadacapa reveni la
han, el folosise la misterioasa sa activitate tot ghemul de
sfoară pe care-l adusese de la Monteforte.
Prinţul Manfredi şi contele Alma sosiră în tabără
la ora două şi jumătate de dimineaţă după un trap şi un galop
în timpul traversării defileului. Consiliul de război se reuni
imediat în cortul contelui Alma. Informaţiile furnizate de san-
tinelele avansate arătau că armata lui Cezar îşi terminase
deplasarea şi era masată strâns, în faţa taberei. Era sigur că
în zorii zilei se va produce un atac furios. în cortul contelui
Alma, fiecare îşi spuse părerea. Ragastens, la început năucit
de întâlnirea neaşteptată cu prinţul Manfredi, îşi recăpătase
încet, încet, sângele rece.
- Domnule Ragastens, care este părerea dum-
neavoastră? întrebă contele Alma.
- Să opunem mulţimii concentrate de Cezar o
mulţime asemănătoare. Alteţă, dacă mă credeţi, armata ali-
ată se va aşeza în totalitate în faţa defileului, care trebuie
apărat înainte de orice.
- Ideea este înţeleaptă, spuse prinţul Manfredi cu
o ironie care surprinse toată asistenţa, dar eu sunt de altă
părere: trebuie să profităm că armata inamică este concen-
trată pentru a o învălui şi ataca din toate părţile în acelaşi
timp...
Planul lui Ragastens era singurul posibil, ţinând
seama de slabul efectiv pe care aliaţii îl puteau opune lui
Cezar. Planul lui Manfredi era foarte îndrăzneţ. Totuşi, acest
al doilea plan fu ales. De altfel, după ce-şi spuse părerea,
Ragastens nu se mai obosi să o apere.
Era aproape ora patru când luă sfârşit consiliul; în
acel moment răsărea soarele. La ordinul lui Manfredi,
trompetele sunară, trupele se puseră în mişcare către tabăra
lui Cezar, desfăşurându-se pe măsură ce avansau. Contele
Alma, prinţul Manfredi şi Ragastens se găseau în centrul imensului evantai care se 
desfăşura încet.
Armata lui Cezar nu se mişca. Deodată, aliaţii se



grăbiră, trompetele sunară atacul. Acesta fu violent, impetu-
os şi bătălia se angaja pe toată linia în acelaşi timp.
Cezar se lăsase învăluit. Dar atunci se împliniră
prezicerile lui Ragastens. Nepăsător faţă de asaltul trupelor
pe flancuri, Cezar îşi puse în mişcare armata care, ca un colţ
enorm de fier şi oţel, se înfundă în centrul liniei aliaţilor, cu o
forţă irezistibilă...
Timp de o oră, aliaţii nu cedară... sângele şiroia,
cadavrele se îngrămădeau. Ragastens, cu o mână de cava-
leri, executa şarjă după şarjă. Se arunca în dreapta, se
descoperea în stânga căutând moartea. Moartea nu-l
dorea!... La întoarcerea dintr-una din aceste şarje care pa-
ralizase elanul lui Cezar, el îi văzu deodată pe contele Alma
şi pe prinţul Manfredi înconjuraţi de un grup de elveţieni.
 Ragastens se repezi, urmat de vreo douăzeci de
cavaleri. în acel moment, contele Alma căzu, cu gâtul
străpuns de o lance. Căzu, ucis, ţeapăn, cu braţele în cruce
şi mâinile crispate, într-o baltă de sânge. în jurul corpului său
se încinse o luptă înverşunată. Când Ragastens văzu că
prinţul Manfredi rămăsese singur, încolţit din toate părţile, cu
vreo cincizeci de războinici pe care-i avea în jurul său, îl
cuprinse disperarea.
-A venit momentul să mor! se gândi el.
Şi în acelaşi timp, dădu năvală, scoţând unul din
acele teribile strigăte de atac, puternic şi sălbatic, ca al oame-
nilor care mor pe câmpul de luptă cu gâturile strânse de
spaima morţii. într-o clipă, fu asupra grupului care-l înconjura
pe prinţ. Bătrânul, cu capul descoperit, sângerând, înspăi-
mântător la vedere, îi zâmbi. Ragastens îi văzu zâmbetul şi
strigă:
- Mă ţin de cuvânt!
Atacul său era un lucru minunat şi nebunesc. El se repezi, cu sabia scoasă, împingându-şi 
calul, grăbindu-se
către suliţe... Şi, la sfârşitul câtorva minute de mişcare cu
calul în cerc şi dintr-o parte în alta, fulgerătoare, se trezi tot
viu, uimit că este viu, într-un mare spaţiu liber, în faţa unor
oameni care fugeau îngroziţi.
în acel moment, la zece paşi în faţa lui răsună o
lovitură de archebuză. Ragastens auzi glontele şuierându-i
pe la urechi. Apoi, în spatele lui se auzi un ţipăt înfundat. Se
întoarse. îl văzu pe prinţul Manfredi care se rostogolea de pe
cal şi cădea nu departe de cadavrul contelui Alma.
Ragastens sări şi alergă la prinţ. Bătrânul primise plumbul în
plină faţă. Totuşi, încă nu murise. Ochii i se roteau în orbite şi
făcea un efort supraomenesc să se ridice. Când Ragastens
se aplecă asupra lui, Manfredi se linişti. îl căuta, fără
îndoială...
- Domnule, îi spuse Ragastens, cu acea voce
înnebunită de câmpul plin de cadavre care nu mai are nimic
omenesc, domnule, sunteţi martor că am făcut totul ca să mă
ţin de cuvânt...
- Da! răspunse prinţul mişcând din cap.
- Nu am reuşit... dar lupta nu s-a sfârşit... Muriţi
în pace, domnule... vin şi eu...
- Nu! articula penibil bătrânul.
- Cum, nu?
- Eu... nu vreau...
- Nu vreţi să mor? urlă Ragastens beat de bucu-
rie.
- Nu, nu vreau!
- De ce? oh!... de ce?



- Trăiţi... pentru ea!
Ragastens îngenunchie şi lacrimile începură să-i
curgă pe obraji trasând două şiruri prin praful negru care-i
acoperea faţa. Manfredi dori să vorbească. Dar capul pe
care-l abia îl ridicase, căzu înapoi cu greutate. Avu un oftat slab. Asta era tot... prinţul 
Manfredi murise... Atunci,
Ragastens se aplecă, ridică acest cap alb şi roşu şi depuse
un sărut chiar în locul unde fusese lovit de glonţ. Când se
ridică, era palid, cu gura roşie de sânge, ca o mască
înspăimântătoare.
îşi aruncă privirea de jur-împrejur şi-l văzu pe
Căpitan care îl urmase. Atunci, luă marea sabie a prinţului
Manfredi, sări în şa şi, cu inima tulburată de sentimente con-
tradictorii, evalua situaţia. Comandanţii aliaţilor se strânse-
seră în jurul lui. Bătălia era pierdută şi apărarea urma să se
transforme într-un dezastru. Din toate părţile, trupele aliate
fugeau, părăsindu-şi armele, grăbindu-se către defileu.
- Suntem pierduţi! spuse o voce lângă Ragastens.
Cavalerul se întoarse şi-l văzu pe Giulio Orsini.
- Cezar se duce spre Monteforte, continuă aces-
ta.
- Trebuie să-l lăsăm să plece! spuse Ragastens.
Şi adresându-se cu voce joasă lui Orsini:
- Dragul meu prieten, încearcă să aduni în jurul
tău tot ce poţi şi retrăgeţi-vă în defileu... Lăsaţi-vă urmăriţi de
Cezar până la Monteforte.
- Nu înţeleg.
- Aveţi încredere în mine?
- încredere nelimitată...
- Faceţi atunci ceea ce v-am zis...
- Şi dumneata?
- Eu... vreau să-i pregătesc monseniorului Borgia
o mică surpriză, în felul meu...
- Du-te atunci, dragă prietene... Nu mai contăm
decât pe dumneavoastră acum...
în timp ce Giulio Orsini dăduse ordin să se sune
retragerea şi se înfunda în Defileul Infernului cu ceea ce mai
rămăsese din trupele valide, Ragastens se îndepărta în fuga
mare de pe câmpul de luptă. O jumătate de oră mai târziu, el începu să urce pantele abrupte 
ale platoului. Curând fu obli-
gat să meargă pe jos, dar Căpitan îl urma; bravul însoţitor
sărea peste stânci, în urma stăpânului său, nechezând... La
capătul unei ore de ascensiune, Ragastens se găsea pe pla-
tou, în acel moment, el văzu ariergarda lui Cezar înghesuin-
du-se în trecătorile care duceau spre Monteforte. Ragastens
îl lăsă pe Căpitan să respire un minut. în depărtare, cât se
vedea cu ochiul liber, platoul era pustiu. Atunci se urcă în şa
şi călări ca un uragan în direcţia Stâncii Capului... Călugărul
Garconio petrecuse o noapte liniştită pe patul său de muşchi,
în aer liber. Roua dimineţii îl trezi. Se sculă, se scutură şi
izbucni în râs.
- Cezar cu întăriturile sale are douăzeci de mii de
oameni, spuse el cu voce tare. Ce derută pentru aliaţi! Ah!
domnule Ragastens, astăzi este marea zi a judecăţii.
Călugărul alese un loc bun pentru a asista la
deruta aliaţilor şi să vadă dacă Ragastens va fi printre
supravieţuitori. Se duse până la hanul Stânca Capului. Dar
nu se opri aici. Se duse mai departe şi găsi în sfârşit un loc
comod de unde putea să vadă perfect tot ce se întâmpla în
defileu.
în acel moment, bătălia începuse, acolo jos, în



depărtare şi vuietul ajungea până la Garconio. Orele se
scurgeau. Garconio adusese provizii. Se aşeză să mănânce
liniştit fără să înceteze să examineze defileul dinspre câmpul
de bătălie. Deodată, vuietul se apropie. El se aplecă. Soldaţii
alergau: ei aparţineau armatei aliaţilor; erau primii fugari care
intraseră în defileu pentru a se refugia la Monteforte. Apoi, nu
mai fură oameni izolaţi, trupe întregi treceau alergând... apoi
o mulţime, o gloată amestecată, fără arme, oameni care se
împingeau, călcând peste cei care cădeau, răniţi care se
târau, cavaleri care încercau să alerge mai repede în mulţi-
mea de trecători.
- Ce spuneam eu? urlă Garconio delirând de plăcere. Dar nu-l văd pe Ragastens! Imediat 
mă voi duce să
vizitez câmpul de luptă... şi-l voi găsi! Chiar de-ar trebui să
cercetez toţi morţii, unul după altul! Defileul era acum plin de
lume. Era ca un furnicar omenesc surprins de o catastrofă şi
fugind, pierdut, sub razele soarelui nepăsător. în sfârşit,
apăru o trupă care se retrăgea încet luptând. Zgomotul care
venea din acest cuptor aprins era formidabil. Atunci se arătă
capul coloanei armatei lui Cezar. Trupele lui Borgia avansau
în ordine ca un teribil animal sălbatic zbârlit care ar şerpui
prin defileu...
- Monteforte va fi luat imediat! strigă călugărul.
Apoi, gâfâind de emoţie:
- Ragastens nu este aici! A căzut acolo, jos!...
Vreau să văd!
Armata lui Cezar continua să avanseze. Acum
era în întregime sub ochii călugărului care, aplecat înainte,
agăţat de o piatră, tropăia şi urla. în acel moment, se auzi o
explozie nemaipomenită în direcţia Monteforte. Călugărul,
aplecându-se din acel loc, văzu ridicându-se în aer o coloană
deasă de fum, amestecată cu pietre şi stânci uriaşe... Apoi
acesta se împrăştie şi auzi urlete, văzu o îngrozitoare
retragere a armatei lui Cezar... Ploaia de stânci recădea pe
armată, strivind plutoane întregi...
- Ce este asta? murmură călugărul blestemând.
O a doua explozie răsună, dar mai aproape de
Garconio. Aceeaşi coloană de fum, aceeaşi ploaie de pietre,
aceleaşi urlete şi gemete izbucniră... Armata lui Cezar vroia
să se retragă, cei care veneau din spate continuau să
avanseze, era o dezordine de nedescris.
Călugărul scoase o înjurătură îngrozitoare. Apoi
porni pe platou, alergând către han. Atunci, la cinci sute de
paşi de el, văzu un om aplecându-se şi aprinzând un fitil. A
treia explozie zdruncină masa de stânci. Jos, ţipetele erau
înfricoşătoare. Acest om masacra singur o întreagă armată...
Garconio, ridicând pumnul spre cer, făcu să se audă un
blestem. Tocmai îl recunoscuse pe Ragastens.
Ragastens sărea apropiindu-se de han. încă o
dată, el se aplecă, un foc scânteie... încă o dată răsună
explozia! Asemenea unui Titan din epocile mitologice,
Ragastens fărâmiţa un munte pentru a strivi o armată! El sări
din nou şi a cincea explozie făcu să zboare bucăţi enorme de
stâncă...
Călugărul împietrit, năucit, îl privea ca într-un
coşmar. îl văzu, în sfârşit, intrând grăbit în han. Atunci un fel
de delir îl cuprinse şi-l înnebuni. Alergă şi el spre han şi,
intrând pe uşa pe unde îl văzuse intrând pe Ragastens, se
trezi în faţa unei scări care se afunda în sol.
- Oh! Diavolul! Uimitorul diavol! scrâşni el.
Şi, palid, cu părul răvăşit de spaimă, nebun de



furie, porni pe scară şi coborî. Parcurse alergând două sau
trei pivniţe unde domnea semiîntunericul şi, deodată, îl zări
pe Ragastens care punea foc la capătul unui fitil din pulbere.
Fitilul începu să ardă. Atunci Ragastens se ridică, ieşi din ulti-
ma pivniţă şi automat, trase uşa cu grilaj de fier după el.
Merse spre al doilea grilaj fără să se grăbească. Deodată,
auzi un hohot de râs strident, un hohot ca al demonilor lui
Dante. Grilajul spre care se îndrepta se închise violent!
Ragastens era prizonier în cea de-a doua pivniţă, între două
uşi cu grilaj de fier! în spatele lui, în ultima pivniţă, scânteia
fitilul pe care-l aprinsese; nu putea să-l stingă!... în faţa lui, în
prima pivniţă, dincolo de grilajul care se închisese, văzu o
formă neagră. Era călugărul! Era Garconio cel care râdea! îşi
lipise faţa de gratii.
- Ei bine, diavole! urlă el. iată-te prins în propria
cursă!...
Ragastens ridică din umeri şi-i întoarse spatele.
- Mori! urlă călugărul. Mori fără speranţă! Mori
blestemat!
Şi Garconio se grăbi afară. Ragastens încercă
inutil să deschidă grilajul care-l separa de fitil. Acest grilaj pe
care-l trăsese după el era închis acum cu un lacăt şi i-ar fi tre-
buit cheia ca să-l deschidă! Fitilul se consuma încet.
Ragastens calculă că mai avea încă un minut de trăit. îşi
încrucişa braţele, se aşeză într-un colţ şi, închizând ochii,
evocă cu tot sufletul său imaginea din inima lui.
-Adio, Primula! murmură el.
Deodată tresări; pe scară era mare agitaţie.
Apăru un bărbat cu un ciocan greu în mână.
- Spadacapa! tună Ragastens sărind în picioare.
Spadacapa nu răspunse; el dădea cu putere în broasca gri-
lajului lovituri capabile să demoleze şi porţile castelului San
Angelo. La a treia lovitură lacătul sări. Ragastens se repezi
pe scară. Atunci Spadacapa apucă cu toată mâna o formă
neagră care zăcea pe pământ. Această formă era călugărul
Garconio. Avea mâinile şi picioarele legate.
- Iertare! iertare! iertare! urla călugărul zvârcolin-
du-se.
Fără să-i răspundă, Spadacapa îl târî în pivniţă,
lângă grilajul de fier, în spatele căruia ardea fitilul. Apoi, şi el,
se repezi pe scară. Din câteva salturi îl ajunse pe cavaler şi
amândoi se îndepărtară rapid.
Nu făcuseră nici cincizeci de paşi, când o explo-
zie mai puternică decât celelalte răsună lugubru. Masa de
stânci se fărâmiţă în câteva secunde. Apoi se produse o
surpare fantastică, pietre uriaşe săriră în aer, printre care
Ragastens văzu pentru o secundă zdreanţă înnegrită şi pră-
fuită a unui corp omenesc, apoi totul căzu în defileu cu un
zgomot înfiorător. Când fumul şi praful ridicat în norii ca
funinginea se risipiră, hanul dispăruse. Capul se năruise, se
fărâmiţase şi nu se mai vedea în acel loc decât o imensă
gaură larg deschisă.
în timp ce rămăşiţele armatei lui Cezar se salvau înnebunite de spaimă, Ragastens, din 
înălţimea unei stânci,
se aplecă deasupra defileului. Printre fugari, în depărtare, îl
zări pe Cezar pe care-l recunoscu după calul său negru şi
după strălucirea uniformei. Hohoti zgomotos, nervos. Groaz-
nica tensiune nervoasă cu care executase toată această
lucrare se descărca prin acest râs... în acel moment, ca şi
cum, în ciuda zgomotului, el l-ar fi auzit, Cezar ridică capul. îl
văzu pe Ragastens şi-i arătă pumnul într-un gest de



ameninţare disperată.
- La revedere, monseniore! strigă Ragastens cu
toată forţa plămânilor săi.
Cezar, antrenat de valul refugiaţilor, dispăruse la
o cotitură a Defileului Infernului. Ragastens se întoarse către
Spadacapa.
- Mulţumesc! îi spuse el întinzându-i mâna.
-Ah! domnule, groaznic animal, acest călugăr!
- Da!... fără tine, săream eu în locul lui! Dar,
înseamnă că l-ai văzut, nu?
- Totul a fost întâmplător. Cum mi-aţi spus că vreţi
să daţi singur foc minelor pe care leam pregătit, mă îndepăr-
tasem la oarecare distanţă de han ca să văd efectul...
Deodată, la douăzeci de paşi de mine, văd ceva negru
mişcând. Exploziile începuseră şi era minunat... Privesc, văd
animalul... vreau să spun călugărul... îl văd cum se grăbeşte
ca un nebun, îl urmăresc cu privirea... Deodată, el se îndrep-
tă către han... M-am luat după el şi am ajuns la timp pentru
a-l auzi râzând... Am luat un ciocan din bucătăria hanului,
m-am grăbit pe scară... ştiţi restul...
- Mulţumesc, curajosul meu camarad... îţi dato-
rez de două ori viaţa.
- Bine! Eu vă datorez altceva! încă vă sunt obli-
gat...
- Apropo, unde este Căpitan?
- L-am legat acolo, de arţarii aceia pe care-i vedeţi.
1 - Bine. îl vei duce la Monteforte.
- Şi dumneavoastră, domnule?
- Eu, eu mă întorc prin defileu.
într-adevăr, Ragastens se îndreptă rapid către
marginile platoului, în faţa primei mine pe care o aruncase în
aer, şi începu să coboare. Jos, armata aliaţilor se oprise. Mai
întâi, nu înţeleseră nimic din acele bubuituri repetate. Dar
când văzură căzând ploaia de pietre enorme, când văzură
bucăţi de stâncă strivindu-i pe urmăritorii lor, înălţară strigăte
de entuziasm. Toată armata înţelese că Monteforte era sal-
vat, că trupele lui Cezar erau distruse. Se instala o bucurie
delirantă. Era aclamat necunoscutul care salvase armata şi
oraşul. Comandanţii supravieţuitori erau adunaţi şi priveau
deruta duşmanului. Şi ei se întrebau cine intervenise în ulti-
mul moment, mânuind fulgerul şi trăsnetul ca un Dumnezeu
hotărât să-i salveze. în acel moment zăriră un bărbat cobo-
râse din înaltul platoului.
- Este Ragastens! strigă Giulio Orsini. N-ar fi tre-
buit să mă îndoiesc!
Numele lui Ragastens zbură din gură în gură. Şi
când cavalerul ajunse, în sfârşit, jos, nu avu timp să sară pe
pământ; mii de braţe se întinseră către el; fu apucat, îmbră-
ţişat, pe jumătate sufocat şi aproape omorât de îmbrăţişarea
prietenilor. Când delirul bucuriei se mai linişti, porniră la
drum spre Monteforte. Ragastens sărise pe un cal şi călărea
în frunte, ca un comandant de armată care se întoarce victo-
rios; aşa doriseră ofiţerii şi comandanţii supravieţuitori.
Ragastens se îndrepta către palatul contelui Alma, cu inima
bătându-i puternic.
- Nu mai există nici un Alma, nici un Manfredi ca
să o ia în căsătorie pe prinţesă! îşi spunea el visător.
Atunci, văzu că ajunsese la baza scării monu-
mentale a palatului. Ridică ochii, aşteptându-se să o vadă pe
Primula: dar ea nu era acolo...
-A aflat, fără îndoială, de moartea tatălui său şi a



prinţului Manfredi, se gândi el.
Coborî de pe cal şi comandanţii îl înconjurară.
- Veniţi, cavalere, îi spuse atunci Giulio Orsini. Vă
revine onoarea de a relata cum s-a desfăşurat bătălia doam-
nei Beatrix, de acum înainte singura suverană a comitatului.
Ragastens urcă scara, înconjurat de războinici şi
de seniori, în timp ce mulţimea invada marea piaţă. Inima îi
bătea să-i spargă pieptul. Sosise momentul decisiv al vieţii
sale. Intrară toţi în marea galerie. în acel moment, o femeie
în vârstă, doamna de onoare a prinţesei, avansa în faţă
grupului format din Ragastens şi comandanţii care-l
însoţeau.
- Domnilor, spuse ea, am să vă dau o veste
îngrozitoare...
- Prinţesa! strigă Ragastens devenind palid.
- Prinţesa Manfredi a dispărut, domnilor!
- Dispărută!
- Ne-am dat seama de acest fapt în această
noapte, la două ore după plecarea contelui şi a prinţului.
S-au făcut cercetări toată noaptea şi toată ziua; a fost imposi-
bil să dăm de urmele prinţesei, cu excepţia faptului că un
ofiţer de gardă afirmă că a văzut-o ieşind din Monteforte, fără
să poată spune pe ce drum a plecat.
O tăcere lugubră urmă după aceste cuvinte.
Ragastens rămase un moment năucit! Apoi, deodată, căzu
grămadă, cu braţele încrucişate...
Capitolul LIV
FIUL PAPEI
Se scurseră câteva zile de la evenimentele pe
care vi le-am povestit. Cezar, după ce trimise la Tivoli un
mesager pentru a-i povesti tatălui său catastrofa din defileu,
grăbit, luă cu sine resturile armatei la un drum de circa două
ore depărtare de Monteforte.
Numărul morţilor se ridica la mii. Dar avea de trei
ori mai mulţi răniţi. Şi asta tot n-ar fi fost nimic fără deruta
care cuprinsese trupele. Uimitor era faptul că regimente
întregi dezertaseră. Când Cezar Borgia se opri în retragerea
sa dezordonată, constată cu disperare că nu mai avea în
jurul lui decât vreo trei mii de oameni. Era iremediabil înfrânt!
Era sfârşitul carierei sale orgolioase de căpitan invincibil cu
care, până acum, monarhi puternici ca Louis XII al Franţei, nu
îndrăzniseră să se lupte. Toate visele sale se năruiseră! Şi
culmea, la capătul a opt ore de incertitudine şi nehotărâre,
află că Papa, înspăimântat şi el, prevăzând o revoltă gene-
rală, fugise după Lucreţia, în insula Caprera.
Două zile mai înainte, el văzuse sosind în cortul
său pe unul dintre bărbaţii pe care îi dăduse Lucreţiei. Acest
bărbat îi înmânase un bilet care conţinea aceste cuvinte:
"De cum vei lua Monteforte, vino să mă întâlneşti
la Caprera. Aici îţi pregătesc o surpriză plăcută."
- De cum voi lua Monteforte, bombăni Cezar.
Această nebună nici nu-şi închipuie ce s-a întâmplat. Ea
bănuieşte şi mai puţin ce nenorociri ne aşteaptă!
într-adevăr, noutăţile pe care le primea de la
Roma erau puţin liniştitoare. Poporul se agita. Era probabil 
o viitoare revoltă. într-o seară, ofiţerul care veghea în faţa
cortului său îi anunţă sosirea marchizului de Rocasanta.
Marchizul era ofiţerul general al poliţiei din Roma. Era tipul
curteanului. Avea intuiţia catastrofelor şi a norocului în
pregătire; îşi pusese tot talentul în ştiinţa de a şti să fugă de



unii şi să se apropie de alţii. Cezar îşi cunoştea omul şi ştia 
că sosirea lui nu anunţa nimic bun. Dădu ordin să fie introdus
imediat în cortul său. I
- Mai întâi, spuse Rocasanta de cum fu în faţa lui I
Cezar, lăsaţi-mă să vă felicit, monseniore, pentru că sunteţi
pe picioare şi sănătos. Am aflat despre rănirea dumneavoas
tră şi am fost foarte neliniştiţi la Roma.
- Această rană nu este mare lucru, bombăni
Cezar. Am pielea tare, pe toţi dracii, şi fierul care trebuie să 
mă trimită la ceruri încă nu s-a forjat. Dar bănuiesc că n-aţi
făcut călătoria doar pentru a vă interesa de sănătatea mea,
oricât de preţioasă v-ar fi?
- într-adevăr, monseniore, spuse Rocasanta fără
a băga în seamă ironia ultimelor cuvinte, vă aduc noutăţi
grave. Oh! nimic nu este încă pierdut.
- Groaznic!... Trebuie să fie ceva serios dacă
spuneţi cuvintele astea.
- Judecaţi şi dumneavoastră, monseniore: popo-
rul Romei este în plină răscoală. Ţara se ridică. Bande se
organizează peste tot.
Cezar înfipse cu o formidabilă lovitură pumnalul
într-o masă pe care erau aşezate băuturile. Pahare şi masa se rostogoliră amestecându-se. 
Marchizul nu se mişcă.
- Aceşti mizerabili, continuă el, nu au îndrăznit să
intre la Vatican sau la castelul San Angelo. Ei nu au con-
ducători şi sunt înspăimântaţi de îndrăzneala lor. Dar nu pot
să vă ascund faptul că în opt sau zece zile cel mai târziu, răs-
coala va fi stăpână pe castelul San Angelo.
Cezar se plimba cu paşi nervoşi prin cort. Apoi,
revenind la şeful poliţiei:
- Dar cine a putut să-i aţâţe pe imbecilii ăştia?
- Cine, monseniore?... Nimeni: v-am spus; n-au
conducători şi din cauza asta nu este totul pierdut, aşa cum
am avut onoarea să vă spun. Am folosit singura metodă de
guvernare de care dispunem de fiecare dată când poporul îşi
permite să se supere, adică arestările în masă, câteva exe-
cuţii fără formalităţi, la întâmplare... Dar, vai! De data asta,
nimic nu foloseşte! Ah! monseniore, lumea se schimbă...
spiritul supunerii absolute dispare... există oameni care au
curajul să gândească...
Cezar îl privi pe marchiz dintr-o parte. Simţea în
atitudinea lui o ironie nemărturisită. Şi această atitudine, la un
asemenea om, îl tulbura mai mult decât veştile pe care le
auzea.
- Şi culmea, continuă Rocasanta, Sfinţia Sa a
considerat că este momentul favorabil să facă o mică călăto-
rie la Caprera. Să mă ferească Cerul să judec eu actele
Sfântului-Părinte, pe care Dumnezeu îl protejează! Dar, în
sfârşit...
- Dar, în sfârşit, tatălui meu i-a fost frică, nu-i aşa?
Puteţi să o spuneţi, marchize.
Rocasanta făcu un gest descurajat. Cezar începu
să se învârtă prin cort ca o fiară sălbatică. Marchizul îl exami-
na cu coada ochiului, încercând să-i ghicească intenţiile.
- Ce mă sfătuiţi? întrebă deodată Borgia.
"iată-ne ajunşi aici!" gândi marchizul.
- Spune-mi ce crezi, dragul meu Rocasanta.
Dumneata cunoşti perfect situaţia. Nimeni nu este mai bine
pregătit decât dumneata în acest moment să-mi dea un sfat
bun...
- Monseniore, spuse cu seriozitate Rocasanta,



îmi permiteţi să vorbesc deschis?
- Vă ordon!
- Ei bine, iată părerea mea sinceră: există o sin-
gură autoritate care se poate impune răsculaţilor noştri şi
anume autoritatea religioasă. Doar Sfinţia Sa, Papa, mai
poate să le aplece capetele. Ar trebui, monseniore, ar trebui
un Papă care să revină la Roma cu mare ceremonie, încon-
jurat de mii de preoţi, de cardinali şi de episcopi... Dar cel
care va îndrăzni să organizeze o asemenea ceremonie nu
trebuie să fie un bătrân!... Trebuie să fie un Papă tânăr, mân-
dru, curajos şi care sub anteriu să ţină un pumnal pregătit
să-l lovească pe primul nebun care ar îndrăzni să murmure!
Vorbind astfel, Rocasanta îl fixa pe Cezar. Acesta
devenise palid.
- Da, ideea este măreaţă şi curajoasă...
- Şi dacă acest Papă tânăr despre care vorbesc
se întâmplă să fie în acelaşi timp un glorios căpitan al cărui
renume este abia atins de o luptă pierdută, dacă în spatele
baldachinului papal merge o armată bine organizată, în timp
ce în faţa lui răsună cântece liturgice, strălucesc cruci de aur
şi se ridică nori de tămâie... înţelegeţi că răscoala se va
stinge de la sine şi că puterea papală va fi consolidată pen-
tru mult timp poate, sau cel puţin pentru timpul necesar
înăbuşirii totale a răscoalei.
- Destul, Rocasanta, destul!... spuse Cezar agi-
tat.
îşi fixă privirea în ochii marchizului.
- Vreţi să iau coroana papală?...
- Da, monseniore, spuse hotărât Rocasanta. Este
singura soluţie de a salva situaţia.
- Dar, spuse Cezar cu o voce gravă, ca să fiu ales
Papă, trebuie ca tatăl meu să fie înlăturat!... Niciodată
adunarea cardinalilor...
- Sau să moară! îl întrerupse Rocasanta cu fer-
mitate. Dumnezeu îmi este martor că mi-aş da viaţa pentru a prelungi zilele glorioase ale 
Sfântului Părinte... Dar, în
sfârşit... el este bătrân... marea este periculoasă pe coastele
Sardiniei, lângă Caprera... se poate produce un accident...
Cezar nu-l mai asculta. Nu mai auzea demonul
care-l tenta, care venise să-i bage în cap sămânţa paricidu-
lui. Căzuse într-o tristă meditaţie. De câte ori, deja, îi venise
această idee a asasinării tatălui său, atunci când, în timpul
insomniilor sale de om ambiţios, visa să nu mai fie un simplu
condotier bătându-se în fruntea unor mercenari, ci să devină
dintr-o dată egalul regilor, el însuşi rege! Meditaţia lui Cezar
dură multă vreme. Rocasanta, acum, păstra tăcerea şi aştep-
ta, în sfârşit, Cezar ridică privirea şi murmură:
- Ar fi nevoie de un om sigur care să meargă la
Caprera...
Marchizul înţelese: Alexandru al Vl-lea era con-
damnat la moarte!
- Monseniore, spuse el cu o voce schimbată,
dacă aveţi de făcut un comision... delicat la Caprera, pot să
vă indic un om...
- Cine este?
- Un tânăr bărbat pe care, datorită funcţiei mele,
am putut să-l studiez, să-l judec şi să-l apreciez: cititorul
Sfinţiei Sale.
- Abatele Angelo! exclamă neîncrezător Cezar.
- Chiar el, monseniore! Nu vă temeţi: el are o cali-
tate preţioasă! Este ambiţios! Or, ambiţiosul este un instru-



ment perfect. Cel care acţionează din devotament poate să
greşească; ezită, şovăie; cel care acţionează din ură, acela
este un servitor mediocru: el uită totul pentru interesul pro-
priu, iar ura îl orbeşte. Ambiţiosul, servitor docil, maleabil,
intrigant, pregătit pentru treburi murdare va reuşi cu orice
preţ, pentru că el are sânge rece. Luaţi un spirit mediocru şi
agitaţi-l prin faţă un titlu la care aspiră în secret. Faceţi-l să
întrevadă posibilitatea de a se împodobi curând cu acest titlu.
Sporiţi-l, cu un cuvânt, vanitatea. Acest om este creaţia dum-
neavoastră: va trăda tot ceea ce veţi dori; trădarea va deveni
atmosfera sa familiară; în zadar Alexandru al Vl-lea îl va
copleşi cu semne de prietenie pe micul abate pe care toată
lumea îl dispreţuieşte; el, din umbră, cu ochii fixaţi pe mitra
episcopală la care visează, este gata începând de azi să-l
trădeze pe bătrânul Borgia, dacă îi promiteţi această mitră.
Ah! monseniore, dacă aveţi vreo treabă de făcut, nu alegeţi
un devotat, nici un duşman, luaţi un ambiţios, luaţi-l pe aba-
tele Angelo...
- Cred că aveţi dreptate, spuse Cezar gânditor.
Dar abatele vrea să fie episcop?
- Deocamdată e cel mai bine pentru el!
- Nu văd nici un inconvenient din partea mea.
-în acest caz, grăbiţi-vă, monseniore. V-am spus:
timpul ne presează. Roma se agită. Trebuie să dăm o mare
lovitură şi să vă impuneţi admiraţiei şi spaimei mulţimii.
- Unde este abatele? întrebă brusc Cezar.
-A rămas la Tivoli. Vreţi să mă duc eu la el, mon-
seniore?
- Nu, mă voi duce chiar eu la Tivoli. întorceţi-vă
direct la Roma... Cât timp mai puteţi rezista?
- Câteva zile... Dar dacă ştiu că evenimentul
despre care vorbim se va produce, asta îmi va creşte forţele.
Câteva zvonuri răspândite cu abilitate într-un oraş dezorien-
tat pot schimba faţa lucrurilor.
-Atunci, du-te, dragă marchize. Şi gândeşte-te că
norocul tău este legat de al meu.
-Aş fi aici, monseniore, dacă n-aş fi convins?
Cu aceste ultime cuvinte, Rocasanta primi liber
de la Cezar şi porni la drum.
Capitolul LV
ABATELE ANGELO
Cezar Borgia, încredinţând conducerea trupelor
sale unuia dintre bătrânii mercenari cu care se înconjurase,
plecă la Tivoli cu o escortă mică. Grăbindu-se, ajunse a doua
zi seara. Abia intrat în apartamentul pe care-l ocupase tatăl
său, Cezar îl chemă pe abatele Angelo. îl examina cu curioz-
itate. Abatele Angelo avea vreo douăzeci şi cinci de ani, dar
părea de douăzeci. Era, în aparenţă cel puţin, tipul desă-
vârşit al abatelui de curte: amabil, harnic, pudrat, dichisit, tot-
deauna la ultima modă. Avea o faţă roz şi proaspătă, un aer
de candoare care inspira încredere. Dar ochii săi verzi aveau
câteodată priviri neliniştite.
- Să vedem, abate, spuse Cezar aruncându-se
pe un fotoliu, ce crezi despre această situaţie.
Abatele Angelo tresări. Cezar nu-i vorbise nicio-
dată despre lucruri serioase. Foarte adesea asistase la con-
silii de familie, fără să i se dea atenţie: era ca o mobilă fami-
liară.
- Monseniore, răspunse el forţându-se să
roşească, o întrebare atât de gravă... mie... un biet cititor al
Sfinţiei Sale... ce onoare!



- Onoare sau nu, îţi cer părerea. Oamenii inteli-
genţi sunt rari... şi încă şi mai rari servitorii devotaţi. Tu eşti
dintre aceştia: vorbeşte cu toată sinceritatea fără să-ţi înghiţi
cuvintele. în acest moment, un sfat bun valorează cât o
bătălie câştigată.
Abatele se linişti. La început, ameţit de acest
noroc nesperat, nu întârziase să-şi spună că dacă Cezar îi făcea o astfel de onoare, acum, 
când la Tivoli se găseau car-
dinali şi episcopi mai pregătiţi decât el să-şi spună părerea,
însemna că Cezar urma să-i ceară ceva foarte serios. Părăsi
pe loc acel aer vesel din care îşi'făcuse o mască. Faţa sa se
transformă.
- Monseniore, spuse el, iată părerea mea lim-
pede: fără un eveniment important şi neprevăzut, cred că
situaţia este disperată. Ceea ce este grav, ceea ce este tra-
gic în situaţia în care ne aflăm nu este că trupele voastre au
suferit un eşec nemeritat. Eşecurile se repară... Nu. Ceea ce
este îngrozitor este că Sfinţia Sa se găseşte într-o asemenea
stare de spirit, încât a considerat că trebuie să pună marea
între el şi Roma...
- Ştii că eşti foarte inteligent, abate? Tot ceea ce
ai spus este adevărat. Regret că n-am recurs mai devreme la
înţelepciunea ta. Un om ca tine nu trebuie să rămână într-o
situaţie inferioară. Toţi episcopii noştriisunt prea bătrâni.
Avem nevoie de păstori energici şi tineri, bărbaţi ca tine,
Angelo... Sunt sigur totuşi că tatăl meu nu s-a gândit la dum-
neata... Mitra s-ar potrivi perfect pe capul dumitale
inteligent...
Angelo pălise puţin.
- Dacă Dumnezeu şi Sfântul Părinte mă vor che-
ma să guvernez o eparhie, spuse el înăbuşit, cred, într-ade-
văr, că Papa nu ar avea de ce să se căiască.
- Din nefericire, cum spuneam, tatăl meu nu se
gândeşte la tine!
- Este adevărat, monseniore!
Cezar păstră un timp tăcerea, pentru a-i lăsa
tânărului bărbat timp să înţeleagă ceea ce urma să-i spună:
- Spuneaţi că doar un eveniment important ar
putea modifica faţa situaţiei. După părerea dumneavoastră,
de ce natură ar trebui să fie acest eveniment?
Abatele nu răspunse. Ridică doar degetul către cer pentru a arăta că acest eveniment 
necunoscut era încă
secretul lui Dumnezeu. Cezar se ridică şi se apropie de
abate:
- Ce credeţi despre tatăl meu? întrebă el pe
neaşteptate.
Abatele avu un frison. El înţelese că gândul său
mergea pe aceleaşi drumuri ca gândul lui Cezar. Ridică ochii
spre interlocutorul său şi, cu o voce stinsă, el răspunse:
- Papa este bătrân... iată ce cred despre el!
- Explică-mi... Vorbeşte fără frică...
- Ceea ce vreau să spun, monseniore, cuprinde
tot gândul meu... Papa este prea bătrân... El este obosit.
Domnia sa a fost glorioasă, de trei ori sfântă... dar această
domnie şi-a epuizat forţele...
- Şi credeţi că ar fi nevoie la Roma de un Papă
mai tânăr?
- Eu cred că forţei răscoalei, trebuie să-i opunem
o forţă invincibilă...
Cezar făcu câţiva paşi prin vasta încăpere.
Deodată reveni la Angelo:



- Ce aţi face pentru cel care v-ar numi episcop?
- Totul!
- Dar pentru a vă numi, trebuie să fie Papă, nu-i
aşa? Dacă aş fi eu, ai avea mitra, Angelo!
Abatele, tăcut şi sobru, aştepta. El înţelese că
ceea ce ar mai putea spune acum ar fi inutil. Doar mâinile îi
tremurau uşor.
- Angelo, reluă Cezar cu voce joasă, vrei să fii
episcop... şi mai târziu cardinal?
Abatele se înclină adânc, îngenunchie aproape şi
cu o voce nesigură, spuse:
-Aştept ordinele dumneavoastră, Sfinte Părinte!...
- Foarte bine, Angelo, spuse Cezar. Văd că nu
m-am înşelat. După aceea, Cezar se aşeză la o masă şi începu
să scrie. Când termină, întinse abatelui pergamentul pe care
îşi pusese semnătura.
- Citiţi, spuse el. între noi, acum, nu mai există
secrete. Şi de altfel, lectura acestei scrisori îţi va indica ce
aştept de la dumneata.
Abatele începu să citească atent, cântărind
fiecare cuvânt:
"Draga mea soră,
Abatele Angelo, care-ţi va aduce această
scrisoare şi în care am deplină încredere, îţi va spune de ce
nu pot să vin la Caprera. Sper totuşi să vin acolo în câteva
zile. Sper că tatăl nostru se bucură de o bună sănătate; dar
nu îndrăznesc să mă opresc prea mult la această speranţă.
Ultima oară când l-am văzut, nu mi s-a părut că era bine şi
mă tem de un sfârşit fatal.' Dacă acest dureros eveniment
survine în scurt timp, abatele Angelo va veni să mă prevină.
Adio, draga mea soră. Abatele Angelo te va ajuta să-i dai
tatălui nostru îngrijirile necesare stării sale; dar mă tem că
medicamentele pe care le ia nu pot stăvili răul. Mă voi duce
la Roma unde voi aştepta noutăţi cu o nerăbdare pe care tre-
buie să o înţelegi.
Fratele tău,
Cezar, duce de Valentinois"
Când abatele termină de citit această scrisoare,
Cezar Borgia îl privi fix.
- Să vedem, spuse el cu un calm înspăimântător
la acest om care semna condamnarea la moarte a tatălui
său, să vedem, abate, eşti de părerea mea în ceea ce
priveşte sănătatea tatălui meu?... Vorbeşte deschis, nu-mi
ascunde adevărul, oricât de trist ar fi el.
- M-am apropiat foarte mult de Sfântul Părinte, spuse cu răceală Angelo, l-am studiat în 
ultimul timp şi sunt
în întregime de acord cu dumneavoastră, iată!
- Câte zile îi mai daţi de trăit?
Abatele Angelo calculă în minte timp de un minut.
Apoi, fără a ezita:
- Opt zile cel mult.
îngrozitoarea întrebare a fiului Papei şi sinistrul
răspuns al abatelui fuseseră formulate cu voce joasă. Cei doi
bărbaţi schimbară o lungă privire. Ei înţeleseră că totul era
stabilit, hotărât. Cezar se duse să deschidă o fereastră şi
respiră zgomotos. Apoi se întoarse către abate:
- Mă voi întoarce imediat în tabără. De acolo, voi
porni la drum spre Roma... Şi dumneata, abate, când pleci?
- Mâine dimineaţă.
- De ce nu imediat?
- Deoarece, monseniore, trebuie să o văd pe per-



soana care îmi va da remediile indispensabile şi nu pot să o
văd decât în această noapte.
Capitolul LVI
ÎNTÂLNIRE ÎN NOAPTE
Este acum necesar să ne întoarcem şi să
urmărim faptele şi gesturile unui personaj pe care a trebuit
să-l lăsăm în umbră, este vorba despre Rosa Vanozzo. Ne
amintim cum bătrâna femeie îl părăsise pe Raphael Sanzio
şi pe Rosita în momentul când aceştia plecaseră spre
Florenţa. Rosa venise direct la Tivoli şi îşi reluase postul de observaţie în peştera de lângă 
prăpastia lui Anio.
Trecură mai multe zile. Cum trăi în această
perioadă mama lui Cezar şi a Lucreţiei? Care fuseră gân-
durile sale şi cu ce se ocupa ea în misterul nopţilor? Este
posibil ca ea să-şi fi petrecut timpul căutând persoane din vilă
cu care să facă înţelegeri. Am văzut că Maga, fugind din
Roma, luase cu ea pietre preţioase şi aur care alcătuiau o
avere. Ea se folosi de aceste bogăţii pentru a câştiga pe unul
sau mai mulţi servitori şi pentru a pregăti o modalitate de
intrare în vilă, când va veni momentul să acţioneze.
Aproape de momentul când Cezar Borgia se
pregătea să forţeze Defileul Infernului, se întâmplă că într-o
seară Papa ieşi din vilă împreună cu mai multe persoane din
suita sa, pentru a se plimba în împrejurimi. Plimbarea se pre-
lungi mai mult decât crezuseră la început. în momentul când
Papa revenea la vilă, era întuneric. Abatele Angelo îl însoţise
pe stăpânul său, aşa cum făcea de obicei. Pentru un moment
el rămase în urma grupului format din persoanele care-l
escortau pe Papă: abatele Angelo era colecţionar; se oprise,
deci, pentru a aduna din iarbă câţiva licurici care scânteiau în
mod special. După ce termină treaba şi se ridică, zări deo-
dată o umbră în spatele unei stânci... Rămase nemişcat.
Curând, ochii săi distinseră umbra: era o femeie. Când
bătrânul Borgia dispăru, această femeie rămase pe loc câte-
va minute nemişcată. Apoi Angelo o văzu trecându-şi mâna
peste frunte. Scoase un suspin profund. Şi atunci, foarte clar,
abatele o auzi pe femeia care vorbea aproape cu voce tare:
- Du-te, Rodrigo... du-te liniştit şi calm, în timp ce
eu sufăr... se apropie ora când vei plăti pentru crimele tale.
Angelo nu se mişcă şi-şi ţinu răsuflarea până în
momentul când femeia se îndepărtă. Atunci, el o urmări,
alunecând în spatele ei, peste stânci. Femeia nu-şi luase de
fapt nici o măsură de precauţie. Abatele o văzu intrând în
peştera Anio. Mai multe zile el o pândi... Şi dacă ar fi ştiut cine era, ce aştepta!...
într-o noapte, puţin timp după acest eveniment
asupra căruia el păstră tăcerea, abatele Angelo nu dormea.
La un moment murmură:
- Sunt sigur că va fi în seara asta!... Ea va veni...
Ah! obişnuinţa singurătăţii. Obişnuinţa de a-şi vorbi sieşi!
Cunosc în întregime gândul bătrânei Maga!
Deodată tresări. La celălalt capăt al culoarului,
zări ceva neclar şi negru care se strecura în linişte de-a lun-
gul peretelui. Abatele Angelo rămase nemişcat, în faţa uşii
întredeschise. în camera sa, nu era lumină. Acel "ceva" se
apropia. Imediat ea ajunse în faţa lui. Brusc, Angelo întinse
mâna: mâna sa întâlni şi apucă cu violenţă altă mână, o trase
la el şi intră în camera sa închizând uşa. Aceasta se realiză
într-o secundă, în cea mai perfectă linişte. Abatele murmură,
doar:
- Linişte! Sau strig şi vă denunţ!
Apoi aprinse o făclie. Şi Maga apăru în lumină.



Ea îl privea fără furie pe cel care se ridicase între ea şi Papă.
Angelo nu-i lăsase mâna.
- Aşezaţi-vă, spuse el cu voce joasă, avem de.
discutat... Ştiu că veniţi pentru a-l ucide pe Sfântul Părinte.
Cu un cuvânt v-aş putea opri, ar fi moartea dumneavoastră.
Vedeţi că nu spun acest cuvânt...
- Atunci, spuse Rosa Vanozzo cu un calm ciudat,
înseamnă că şi dumneata vrei să-l ucizi pe Rodrigo Borgia!
- Nu! Eu nu-i doresc moartea dacă-mi este inutilă,
aşa cum îmi este în acest moment. Dar este posibil, este
chiar sigur că moartea Papei îmi va servi într-o zi...
- Atunci ce vrei de la mine?
- Să aşteptaţi.
- Şi dacă nu vreau sau dacă nu pot să mai aştept?
- Atunci, strig, trezesc toată lumea, sunteţi prinsă
şi vă execută; muriţi cu oribila disperare de a nu fi putut să vă îndepliniţi răzbunarea!
Rosa Vanozzo îl examina cu atenţie pe abate. Pe
faţa sa împietrită, unde emoţiile nu puteau exista aşa cum nu
pot exista furtuni pe o mare îngheţată de frig, apăru pentru un
moment un fel de curiozitate şi-i animă privirea tristă.
- Eşti tânăr, spuse ea încet; eşti la vârsta când se
iubeşte, când se urăşte cu forţă, când sentimentul domină
raţiunea... Şi totuşi, figura ta mi se pare enigmatică. Care
este pasiunea secretă care te macină?
-Ambiţia! răspunse Angelo apucând braţul bătrâ-
nei femei. Pot să vă spun asta, dumneavoastră, care deja nu
mai sunteţi o fiinţă umană, care-mi păreţi spectrul răzbu-
nării... Ambiţia! înţelegeţi? Acest spectru valorează mai mult
decât al dumneavoastră!
- Da, înţeleg! spuse Rosa clătinând uşor din cap.
Ai crescut în atmosfera otrăvită a familiei Borgia şi otrava
ţi-a pătruns în suflet. Ai înţeles cât este de uşor să te aşezi
foarte sus, deasupra mulţimii servile, decis să înăbuşi în tine
iubirea, ura, pasiunea omenească... Ai dreptate. Eşti o forţă
şi forţa ta este mai preţioasă decât a mea.
- Aşadar, aşteptaţi?
- Am avut răbdare ani, mai pot aştepta zile. Dar
când va veni momentul?
- Vă voi anunţa!
Rosa Vanozzo îşi plecă capul şi părea că se
gândeşte profund.
- Fie! spuse ea în sfârşit. Voi aştepta. Ştiţi unde
să mă găsiţi...
După această întâlnire, abatele se duse de mai
multe ori în peşteră. în ziua când bătrânul Borgia plecă
grăbit, el se duse să o caute:
- Papa nu mai este la Tivoli, spuse el.
- Ştiu, răspunse liniştită Rosa Vanozzo.
- Papa s-a refugiat la Caprera lângă fiica sa
Lucreţia. Armata lui Cezar tocmai a suferit o înfrângere, o
adevărată catastrofă... la Roma şi cam peste tot, au apărut
răzvrătiri.
Bătrâna asculta aceste detalii cu calm aparent.
Murmură, doar:
- Vine pedeapsa!... întâmplarea m-a împiedicat
să-l ucid în acea noapte.Binecuvântat fie hazardul, pentru că
Rodrigo poate să vadă prăbuşirea puterii sale! Dar acum,
tinere, grăbeşte-te...
Şi apoi, mai încet, ca pentru sine, ea adăugă
tresărind:
- Caprera... bine!



Capitolul LVII
TATĂL Şl FIICA
La o oră după plecarea lui Cezar care, ne amin-
tim, se întorcea în tabără, abatele Angelo se duse la peştera
lui Maga. După atitudinea sa mai agitată, după ochii săi
strălucitori, bătrâna Rosa ghici adevărul:
- A venit momentul? întrebă ea cu răceală.
- Da... plec...
- Vrei să spui că plecăm?
Angelo păstră un minut de tăcere. O cută îi tra-versă fruntea. Rosa îl examina cu atenţie 
sporită.
- Ei bine? făcu ea.
- Ascultaţi, spuse în sfârşit abatele. Ora a sosit,
este adevărat. în mai puţin de opt zile Papa va fi mort, vă jur.
Ce vreţi să faceţi la Caprera?... Prezenţa dumneavoastră
poate compromite totul. în timp ce, dacă acţionez singur, sunt
sigur de succes. în definitiv, ce vreţi?... Să moară... Ei bine,
el va muri. Răzbunarea dumneavoastră se va împlini...
Daţi-mi acea apă îngrozitoare pe care aţi pregătit-o... şi plec!
Maga ridică din umeri.
- Eşti un copil, spuse ea. Şi nu ştii ce înseamnă
răzbunarea. Nu vreau ca Papa să moară, pur şi simplu; vreau
să-l omor eu. L-am salvat când era grav bolnav, i-am dat
mijloace să-şi lovească duşmanii care-i doreau moartea, am
făcut toate astea, copile, ca să-l păstrez. Vreau să fiu acolo...
Trebuie să mă vadă şi să-mi vorbească în ultimele sale
minute. Căci am unele lucruri pe care trebuie să i le spun...
lucruri pe care le repet de mulţi ani şi agonia lui nu va fi ago-
nia pe care i-o doresc dacă nu le aude... Crezi că l-au încon-
jurat pe Rodrigo cu îngrijirile mele geloase, că am aşteptat o
viaţă momentul propice pentru ca, în mod stupid, să-ţi cedez
răzbunarea mea?
Ea izbucni într-un râs sinistru...
- Eu sunt cea care-i va turna otrava, auzi? Eu şi
nu altcineva...
Abatele tăcea privind cu spaimă această figură
întunecată a femeii care, în acel moment, personifica răzbu-
narea.
- Mă înspăimântaţi! se bâlbâi el. Voi face ceea ce
doriţi...
- Mă vei asculta până la sfârşit?
-Voi asculta...
- Vino, să plecăm!
Două ore mai târziu, o trăsură închisă părăsea
Tivoli şi pleca spre Ostia, mic port la mare situat nu departe
de Roma, la vărsarea Tibrului.
într-adevăr, bătrânul Borgia se refugiase la
Caprera. Vestea dezastrului din Defileul Infernului îi dăduse
lui Alexandru al Vl-lea o lovitură cu atât mai groaznică cu cât
era neaşteptată. Acest bătrân, care nu se temea de nimic pe
lume şi a cărui putere rămânea uimitoare, tremura în secret
în faţa fiului său Cezar. îi cunoştea sufletul. îl ştia capabil de
un paricid şi, oferindu-i continuu noi cuceriri, lansându-l în noi
războaie, el încerca mai ales să se apere. înfrângerea făcea
să se prăbuşească toate aceste argumente; visul lui Cezar
dispărea. De acum, Alexandru al Vl-lea tremura pentru viaţa
sa. De aceea, când îl primi pe trimisul Lucreţiei care-l anunţa
că aceasta se ducea la Caprera, decizia sa fu luată. Chiar
de a doua zi, el porni la drum, aproape în secret, neanunţân-
du-i decât pe apropiaţii săi că se duce să se întâlnească cu
fiica sa, pentru câteva zile spunea el. Patru zile mai târziu



debarca la Caprera. Lucreţia îl primi cu toate manifestările de
bucurie filială. Dar sosirea neaşteptată a tatălui său îi provo-
ca o vagă nelinişte şi o iritare ascunsă. Toată atitudinea
Papei anunţa catastrofe iminente. El părea bănuitor şi, încă
de la sosire, în ciuda oboselii, dori să viziteze castelul
Lucreţiei.
Acesta era aşezat pe malul mării, pe coasta care
privea spre Italia. De aici, castelul era inaccesibil. Coasta era
acoperită de stânci abrupte, la poalele cărora marea de un
albastru intens murmura continuu. De partea cealaltă, un
şanţ larg plin cu apă forma o altă barieră, practic inaccesibilă.
Bătrânul Borgia era mulţumit.
- Zău aşa, fata mea, repeta el în diverse ocazii, tu
eşti un arhitect militar excelent!
Lucreţia, care niciodată nu se prea încrezuse în
capriciile norocului, de mulţi ani obţinuse de la tatăl său pro-
prietatea micii insule Caprera pe care un canal îngust o se-
pară de Sardinia. Avea o goeletă care era totdeauna
pregătită să navigheze. Această corabie cu pânze îngrijită de
vreo zece oameni, de care ştiuse să se ataşeze, o aştepta în
permanenţă în portul Ostia, la câteva leghe de Roma. O altă
goeletă, la fel de rapidă, era ancorată pe coasta occidentală
a insulei Caprera, în faţa Sardiniei. Lucreţia era astfel
pregătită pentru orice eveniment şi fuga sa asigurată în caz
de necesitate.
Castelul se compunea din mai multe corpuri de
locuit, din care principală era o construcţie pătrată, de mari
proporţii. Existau în jur de patruzeci de servitori, fără a mai
număra femeile Lucreţiei. Şi aceşti servitori, gata să se trans-
forme în soldaţi şi să alcătuiască o garnizoană defensivă,
erau oameni devotaţi stăpânei lor până la moarte.
După ce termină de vizitat castelul, Papa fu insta-
lat într-un somptuos apartament unde Lucreţia transportase
tot luxul rafinat cu care se înconjurase la Roma. Acest aparta-
ment se compunea din zece camere. Bătrânul Borgia exam-
ina cu grijă uşile şi broaştele. Abia după aceea se linişti. îi
îndepărtă pe servitorii care se agitau în jurul lui şi rămase sin-
gur cu Lucreţia, din ce în ce mai neliniştită. Ea se gândea că
Papa îi va explica motivul vizitei sale la Caprera. Dar, oricât
de bine credea că-şi cunoaşte tatăl, nu-l cunoştea încă în
întregime. într-adevăr, bătrânul Borgia, departe de a explica
ceva, deodată, o întrebă:
- Ce ai venit să faci aici, fata mea?
- Dar, tată, ştii că vin aici, din când în când...
- Deci nu ai nici un motiv special să te refugiezi la
Caprera?
- Nici unul, tată, răspunse ea foarte natural.
- Deci nu ştii ce s-a întâmplat?
- S-a întâmplat ceva? strigă Lucreţia în mod real
neliniştită.
- S-a întâmplat, fata mea, că Cezar este în plină
derută, că Roma se ridică şi că la această oră, poate,
adunarea cardinalilor hotărăşte să mă scoată din funcţie!
Lucreţia rămase stupefiată şi înspăimântată.
-Aşa că, spuse ea tremurând uşor, ce te aduce la
Caprera este...
- Frica, fata mea! o întrerupse bătrânul panicat.
- Frica!... Ah! tată, n-ai folosit niciodată cuvântul
ăsta... oricare au fost împrejurările... Revino-ţi! Situaţia este
chiar aşa de disperată?
Papa răspunse afirmativ dând din cap. Apoi,



ridicându-se şi plimbându-se încet, continuă:
- Am făcut într-o zi un gest care mă va face să
plâng cu lacrimi de sânge... Ce nebunie mi-a întunecat
creierul în aceea zi?... Ce demon mi-a insuflat ideea nefastă,
prima cauză a nenorocirilor noastre?
- Nu te înţeleg tată.
- într-o zi, în camera mea de rugăciune de la
Vatican, un bărbat a refuzat cu obrăznicie ofertele pe care i
le făceam... Cezar s-a repezit să-l înjunghie; l-am oprit pe
Cezar! Am apucat braţul care ţinea pumnalul... Bărbatul a
evadat... el este la Monteforte... El a distrus armata lui
Cezar...
- Ragastens! strigă Lucreţia cu furie.
- A fost suficientă o singură zi, continuă bătrânul
Borgia. Acest popor care tremura în faţa mea şi-a ridicat
capul când a aflat vestea catastrofei... Am înţeles că Roma
îmi scapă... La Tivoli, chiar, am surprins în jurul meu priviri sinistre... Şi mi-a fost frică! 
Atâtea eforturi inutile! Atâta pu-
tere irosită! Am crezut că am construit în stâncă şi am
descoperit că fortăreaţa gloriei mele era aşezată pe nisip...
Mi-e frică, îţi spun!... Lucreţia! Lucreţia! Nu mai am încredere
decât în tine! Tu ştii că te-am iubit şi te-am preferat fraţilor tăi,
întotdeauna! Tu îmi cunoşti toate gândurile, am făcut din tine
oracolul meu secret care dicta diplomaţia în faţa căreia se
închinau monarhii. Lucreţia, bătrânul tău tată... îl vei apăra,
nu-i aşa? Pe bătrânul leu slăbit pe care toţi îl abandonează şi
asupra căruia se reped lupii şi vulpile, tu îl vei proteja?
- Ah! tată, strigă Lucreţia, poţi să te îndoieşti?
Aici, eşti în perfectă siguranţă. Nu te teme de nimic... Dar,
tată, lasă-mă să-ţi spun că panica ta este exagerată. Cezar
îşi va reface armata... O singură înfrângere nu ajunge pentru
a şterge atâtea victorii... Cât despre mizerabilul de
Ragastens, am răzbunarea pregătită... o asemenea răzbu-
nare încât acest nebun va muri în torturile celei mai îngrozi-
toare disperări...
- Ce spui?... Oh! dacă ar fi adevărat!
- Nu te îndoi, tată! Vreau să trimit pe cineva la
Cezar. Trebuie să vină aici...
Papa se ridică.
- Cezar! spuse el cu ură amestecată cu spaimă,
Cezar! Ah! îmi cunoşti toate gândurile, iată tot adevărul!
Printre atâţia cardinali care pândesc să-mi ia coroana şi con-
spiră pentru moartea mea, printre atâţia seniori care doresc
în secret căderea mea, cel care doreşte cel mai mult moartea
mea este Cezar, fratele tău, fiul meu! Nu mai striga... L-am
studiat... Am surprins în ochii lui priviri ciudate în care stră-
lucea ideea paricidului... L-am ghicit, îţi spun!... Cezar vrea
să fie Papă în locul meu... Dacă Cezar vine aici, va veni să
mă ucidă...
- Tată, te înşeli... îţi jur. Am studiat şi eu sufletul
lui Cezar.
- Lucreţia! Lucreţia! strigă bătrânul cu spaimă evi-
dentă, jură-mi că nu-l vei chema pe Cezar!
- Dacă asta te va linişti, tată, îţi jur.
- Bine, fata mea! Ştiam că... tu îl vei apăra pe
tatăl tău... Vino să te îmbrăţişez.
Lucreţia se apropie şi-i întinse fruntea tatălui său
să o sărute.
- Du-te acum, reluă acesta. Am nevoie de odih-
nă... Mâine, tu îmi vei vorbi despre răzbunarea la care te
gândeşti contra acelui personaj nenorocit.



Lucreţia se retrase. De cum ajunse în aparta-
mentul său, faţa sa îşi pierdu acea expresie de milă şi de tan-
dreţe filială cu care se mascase în faţa tatălui său. O oră mai
târziu, un curier pleca în Italia cu sarcina de a-i transmite lui
Cezar un scurt mesaj: "Este indispensabil să vii la Caprera,
încetează orice luptă. Aştept."
Capitolul LVIII
LA ÎNTÂMPLARE
în acest timp, Ragastens se plictisea. Dar cum
era o fire activă, se plictisea acţionând. Prima lovitură fusese
dură, cu siguranţă. Gloria pe care o cucerise nu compensa
supărarea produsă de dispariţia Primulei. Fără ea, de altfel,
ce mai conta restul? Tot ceea ce făcuse, era pentru a o cuceri pe Primula. Moartă sau 
dispărută, rezulta că Ragastens se
străduise inutil. De cum îşi reveni, Ragastens o luă la între-
bări pe bătrâna cameristă care anunţase dispariţia. Dar
femeia nu putu decât să confirme în întregime ceea ce spu-
sese iniţial.
Apoi, îşi petrecu o mare parte a nopţii interogân-
du-i pe servitorii de la palat, dar nu află de la ei nici o indicaţie
serioasă, în sfârşit, ofiţerul care era de gardă în momentul
când Beatrix ieşise nu putu nici el să facă lumină. Obosit
peste măsură de activităţile de peste zi, disperat, Ragastens
se întoarse la el şi căzu într-un somn adânc întrerupt de
coşmaruri. A doua zi dimineaţă, îl văzu intrând în camera sa
pe Giulio Orsini.
- Dragul meu, îi spuse acesta, consiliul coman-
danţilor se adună la palat să avizeze mijloacele de a profita
de victorie. Cezar este în plină derută. Armata sa se
împrăştie. Vom merge la Rimini, apoi la Bologna, Piombino...
Trebuie eliberată Italia... în această împrejurare, ne-am gân-
dit că dumneavoastră trebuie să luaţi conducerea trupelor ali-
ate. Consiliul se reuneşte în această dimineaţă, mai ales
pentru a vă conferi acest titlu.
- Nu voi veni la consiliu, răspunse Ragastens.
- Ce spuneţi? strigă Orsini stupefiat.
- Spun că refuz acest glorios titlu pe care dum-
neata şi prietenii dumitale vreţi să mi-l oferiţi; spun că vreau,
acum de dimineaţă, să plec din Monteforte. Există destui
comandanţi curajoşi şi înţelepţi pentru a conduce armata
către viitoare cuceriri. în ceea ce mă priveşte, am decis:
tânăra contesă a dispărut din Monteforte; o voi regăsi sau voi
muri!
Orsini, emoţionat, îi întinse mâna lui Ragastens:
- Iertaţi-mă, prietene... am uitat, noi toţi, în bucu-ria noastră egoistă, am uitat de iubirea 
voastră... de neferi-
cirea voastră... Da, aveţi dreptate şi nu voi mai avea curajul
să adaug vreun cuvânt pentru a vă convinge. Dar ceea ce pot
să vă spun este că suntem gata să renunţăm la tot pentru a
vă ajuta în această căutare...
Ragastens scutură din cap.
- îmi place mai mult să fiu singur, spuse el. Dacă,
mai târziu, o să am nevoie de dumneavoastră, dragul meu
prieten...
- Dispuneţi de viaţa mea, de viaţa noastră a tutu-
ror!
- îmi voi aminti de aceste cuvinte... Dar acum, nu
este vorba despre o luptă, este vorba despre viclenie. Nu mă
duc la luptă; trebuie să fac cercetări. Pentru această treabă,
vă repet, trebuie să fiu singur.
- în orice caz, nu uitaţi asta: lăsăm în Monteforte



o garnizoană de trei mii de oameni, este la dispoziţia voastră,
la primul semnal. Cât despre banii de care s-ar putea să aveţi
nevoie, casa mea de bani vă este deschisă şi administratorul
meu va veni imediat să vă primească ordinele. Un ultim
cuvânt, dragul meu prieten, nu veniţi să vă luaţi adio de la pri-
eteni?
- Contez pe dumneavoastră pentru asta: mă veţi
înlocui cu cinste.
-Atunci, duceţi-vă! Şi poate veţi reuşi!
Cei doi prieteni schimbară o frăţească şi caldă
strângere de mână. Apoi, Orsini se retrase scuturând trist din
cap. într-adevăr, convingerea sa şi a tuturor aliaţilor era că
prinţesa Beatrix căzuse victima îndrăznelii sale bine cunos-
cute. Doar Ragastens îşi păstra o credinţă nezdruncinată.
Primula dispăruse? da! Era moartă? nu! toate bănuielile sale
sfârşiră prin a se concentra asupra acestui nume: Lucreţia BORGIA!
Lucreţia venise la Monteforte. Lucreţia îi vorbise.
Lucreţia, văzându-şi respinse propunerile, ameninţase cu
răzbunarea. Dar ce putuse face cu Primula?... Ce proba-
bilitate exista ca sora lui Cezar să pătrundă în palatul
Alma? Ragastens o bănuia pe Lucreţia Borgia. Dar îi era
imposibil să-şi formuleze cu claritate bănuiala. îşi spunea
doar, încrâncenat, că trăieşte, că îl aşteaptă şi era hotărât să
o caute.
îl chemă pe Spadacapa şi-i dădu ordine în legă-
tură cu o lungă călătorie. Atunci apăru administratorul lui
Giulio Orsini care venea să se pună la dispoziţia lui.
Ragastens îşi umplu cu ducaţi coburii de pe calul lui
Spadacapa. S-ar fi crezut că jigneşte prietenia lui Orsini dacă
n-ar fi acceptat banii acestuia.
Curând după aceea, porni la drum, urmat de
Spadacapa. Dar Giulio Orsini îi pregătise o surpriză. în mo-
mentul când ieşea pe poarta palatului Orsini, unde locuia,
văzu pe stradă un şir dublu de soldaţi care-i dădea onorul.
Aproape de poartă, el îi întâlni pe comandanţii
care îl aşteptau grupaţi şi care-l salutară în urale. Ragastens
foarte emoţionat nu vru să se oprească. Se mulţumi să strige:
- La revedere! spuse el îndemnându-şi calul la
galop şi se îndepărtă rapid.
- Unde mergem, domnule cavaler? întrebă
Ragastens.
- La întâmplare! răspunse Ragastens.
Cuvântul era aproape exact. Ragastens nu avea
decât o singură indicaţie. Ofiţerul care o văzuse ieşind pe
Primula fusese întrebat. El răspunsese: "Pe acolo!..."
Şi arătase un drum care înconjura meterezele
Monteforteului pe o lungime de jumătate de leghe înainte de a se afunda în câmp. Informaţia 
era vagă, dar Ragastens
trebui să se mulţumească cu ea. Porni deci pe drumul care-i
fusese indicat. La capătul unei ore de trap, Ragastens se
trezi în faţa unei ferme izolate. Nu întâlnise până acolo nici
un han, nici altă locuinţă. Coborî de pe cal şi intră în marea
sală a fermei, fără prea mare convingere, de altfel.
O femeie bătrână torcea. Lângă ea, un ştrengar
de vreo doisprezece ani împletea un coş de răchită. Bărbaţii
erau, fără îndoială, la câmp.
- Pace şi mântuire tuturor! spuse Ragastens,
după cum se obişnuia.
- Pace şi sănătate! răspunse bătrâna. Andrea,
du-te şi adu un ulcior cu apă pentru străinul pe care
Dumnezeu ni-l trimite...



- Mulţumesc, femeie! Nu am nevoie de nimic...
de nimic în afară de câteva informaţii.
Andrea, ştrengarul, care deja se ridicase pentru a
executa ordinul bunicii sale, se reaşeză şi continuă să
împletească răchita deschizând larg ochii curioşi asupra
acestui frumos căpitan de armată.
- Spuneţi, domnule, spuse ţăranca şi dacă îmi stă
în putere, vă voi răspunde.
Ragastens îşi fixă privirea asupra bătrânei.
-Aţi văzut trecând în această noapte, aproape de
miezul nopţii, o femeie tânără, probabil, pe cal?
Ţăranca avu o tresărire.
- N-am văzut nimic! spuse ea făcându-şi semnul
crucii.
Ragastens îi observase tresărirea şi, mai ales,
semnul crucii. El cunoştea, de fapt, semnificaţia semnului
crucii printre aceşti oameni: însoţea, în general, minciuna
pentru care se cerea iertare lui Dumnezeu. Ragastens, la curent cu această diplomaţie a 
conştiinţei ţăranilor, fu deci
convins că bătrâna văzuse ceva. Continuă pe un ton mai
sever:
- Aşa, deci n-ai văzut pe nimeni trecând pe acest
drum, în această noapte sau azi-dimineaţă? Şi nimeni n-a
intrat în această fermă?
- Bineînţeles că nimeni, domnule! spuse bătrâna
clătinând din cap.
Şi din nou, semne ale crucii, mai energice decât
primele.
- Bunico! strigă în acel moment ştrengarul, dar
frumoasa doamnă care a venit, ai uitat-o?
- Taci, Andrea!... Acest copil nu ştie ce spune,
domnule... Du-te şi joacă-te afară.
Ragastens se întoarse către bătrâna fermieră:
- Iertaţi-mă, doamnă, spuse el. în ciuda respectu-
lui pe care mi-l inspiră vârsta dumneavoastră, voi fi obligat să
recurg la violenţă, dacă nu-mi spuneţi adevărul. Să ştiţi că
s-a comis o mare crimă. Se bănuieşte că ucigaşa - căci este
o femeie - a trecut pe aici. Sunteţi pe domeniul familiei Alma
şi răspundeţi în faţa justiţiei din Monteforte. Dacă nu-mi
spuneţi adevărul, este posibil ca în această seară să fiţi
arestată împreună cu toţi locuitorii acestei ferme.
- Domnul Isus să aibă milă de noi!... Cum să
fac?... Căci ea ne-a ameninţat cu moartea, dacă unul dintre
noi spune vreodată vreun cuvânt...
- Şi eu îţi jur că nu vi se va întâmpla nimic rău
dacă spui adevărul. Gândeşte-te că dacă contele Alma este
destul de puternic pentru a vă proteja, furia sa v-ar putea dis-
truge...
- Ei bine da, dragă domnule, a venit o femeie,
acum câteva zile...
- Cine este această femeie?
- Nu ştiu, noi nu ştim nimic! Este adevărat. Ea
ne-a cerut să cazeze aici o trăsură şi patru soldaţi, plătindu-ne
bine. Am acceptat; ea ne-a mai cerut...
- Continuă!... spuse Ragastens văzând că bătrâ-
na ezită.
- Ea ne-a cerut să-i dăm pentru o noapte sala cea
mare a fermei noastre, punându-ne să jurăm că nu vom
încerca să aflăm ce se petrece acolo... Şi pentru asta ne-a
plătit.
- Şi apoi?... A venit alaltăieri noaptea, nu-i aşa?



- Da, spuse fermiera terorizată.
- Singură?
- Nu... Cu o altă femeie.
Ragastens îşi stăpâni un strigăt. începuse să
întrevadă teribilul adevăr.
- Hai încheie, ce s-a mai întâmplat?
- Am auzit ca zgomotul unei discuţii... apoi sol-
daţii au intrat, au luat-o pe tânăra fată...
- Oh! mizerabilii!
-Au pus-o în trăsură şi au plecat toţi.
- în ce direcţie? întrebă Ragastens gâfâind.
- Către poalele muntelui.
Ragastens nu ascultă mai mult; se repezi afară şi
sări pe cal.
- Această infernală Lucreţia! urlă el lansându-se
în galop în direcţia indicată... Răpită! Ea a răpit-o!... Ah! Am
iertat-o de două ori! Din nefericire pentru ea, acum...
Capitolul LIX
GIACOMO
Ragastens putu destul de uşor să o urmeze pe
Lucreţia până la poalele muntelui. Nu exista decât un singur
drum accesibil trăsurilor şi pe acela îl urmă. Din loc în loc, un
han, o fermă în care el intra, obţinea informaţia căutată şi
pleca mai departe. Dar, ajuns în câmpie, toate indicaţiile dis-
părură. Mai multe drumuri se încrucişau. Pe care plecaseră?
în ce direcţie se îndreptase Lucreţia? Copleşit, Ragastens se
opri sub nişte plopi şi se aşeză la umbră. Situaţia i se părea
îngrozitoare. Spre ce vizuină fusese condusă Primula? Din
nevoia de a-şi spune necazul şi de asemenea în speranţa
unui bun sfat, el îl puse pe Spadacapa la curent cu sinistra
aventură. Spadacapa ascultă povestea cu un interes care se
traducea prin frecvente şi violente exclamaţii.
- Dar această femeie este turbată! strigă el când
cavalerul termină. Are un diavol în ea! Ah!
- Este foarte adevărat; dar tu n-ai nici o bănuială?
nu întrevezi nici o pistă?
- Nici una, domnule cavaler. Dar, dacă vrem să
aflăm veşti, asta nu se poate decât la Roma.
- La Roma! exclamă Ragastens.
-Ah! Ştiu că este periculos. Dar nu pentru mine şi
apoi, îmi va face plăcere să-mi risc capul pentru dumnea-
voastră. Dar dumneata, domnule, care eşti condamnat...
Există la Roma un anume marchiz de Rocasanta cu care am
avut destul de des de furcă. Pot să vă asigur că este un
poliţist de primă mărime.
j suverani.
Ragastens nu răspunse, el se gândea din nou că
Primula era în mâinile Lucreţiei Borgia Trebuia cu orice preţ
să descopere unde se ascundea Lucreţia. După un ocol,
Ragastens ajunse la vechiul său han, "Frumosul Janus".
Intră în curte şi coborî de pe cal. Bartholomeo, bravul hangiu,
văzându-l pe cavaler intrând, se grăbi în întâmpinarea lui.
Dar se opri cu gura deschisă de surpriză:
- Domnule cavaler Ragastens! murmură el.
- Chiar eu, domnule Bartholomeo... Cu ce te sur-
prinde prezenţa mea?
- Cu nimic, domnule... dar... Când mă gândesc
că aceşti ticăloşi de Borgia au îndrăznit să vă condamne!
Dar, de fapt... dumneavoastră sunteţi unul dintre duşmanii
lor... Ce onoare pentru hanul meu! Trăiască domnul cavaler
de Ragastens, duşman al lui Cezar Borgia! Hangiul ar fi con-



tinuat să-şi exprime zgomotos entuziasmul dacă Ragastens,
sărind asupra lui, nu l-ar fi apucat de ureche:
- Meştere Bartholomeo, îi spuse el, ascultă bine
aici, în interesul tău: dacă continui să-mi strigi numele, îţi tai
urechea asta. Hangiul tăcu instantaneu.
- în plus, încheie Ragastens, dacă aflu că spui
cuiva despre prezenţa mea în hanul tău, îţi tai amândouă
urechile.
- Nu voi spune nimic, promise Bartholomeo.
- în acest caz, vom rămâne buni prieteni. Condu-
mă deci, în acea cămăruţă care dă spre Tibru.
- Nici vorbă! Vreau să-i dau domnului cavaler cea
mai frumoasă cameră din han, camera prinţilor.
Ragastens insistă să-i dea modesta cameră pe
care o ocupase când venise la Roma. Era plină de aminti-
rile sale şi oricât de puţin visător era eroul nostru, plătea şi
el tribut melancoliei pe care o simte omul retrăindu-şi trecu-
- Să mergem la Roma! strigă Ragastens, sfatul 
este bun. ě
- Un moment, domnule. S-a pus un preţ pe capul 
dumneavoastră... Lăsaţi-mă să vă conduc într-o anumită 
casă din împrejurimi, unde veţi fi în siguranţă. în acest timp, 
eu mă voi întoarce în oraş şi mă oblig să aflu tot ce va fi nece-sar. . 
Ragastens scutură din cap şi, fără să răspundă, 
porni la trap către Cetatea Eternă. Spadacapa îl urma mâh- nit. El îl vedea pe stăpânul său 
într-o adevărată stare de dis- ě
perare. Datorită robusteţii cailor lor, ei ajunseră la porţile 
Romei în seara celei de-a patra zi. Pe măsură ce se apropi- )
au de marele oraş, Ragastens observa o agitaţie extraordi- i
nară. Câmpia Romei, de obicei pustie şi tristă, era animată 
de un du-te-vino de războinici. Intră în sfârşit în Roma, dar nu 
fără o bătaie de inimă. i
Trecu înfiorat prin faţa palatului Riant, tăcut şi ']
sumbru. Şi atunci, îl frapa un spectacol extraordinar: gea-murile ferestrelor erau sparte; 
statuile care împodobeau I
vestibulul erau răsturnate... palatul părea jefuit. De altfel, I
întregul oraş avea un aspect ciudat. Grupuri de burghezi 
umblau pe străzi; erau înarmaţi cu halebarde sau săbii, unii 
chiar purtau archebuze. Ragastens traversă, fără să se neli- 
niştească, aceste grupuri care deveneau mai numeroase şi 
mai zgomotoase pe măsură ce avansau către centrul  oraşului. 
- Ce spui de toate astea? îl întrebă el pe
Spadacapa care călărea lângă el.
- Spun, domnule cavaler, că bravii romani par să
se fi săturat de sclavia lor. Supunerea este bună, nu spun nu.
Asta scuteşte un popor să gândească şi să acţioneze. Dar te
saturi de toate, chiar şi de fericirea de a fi jupuit de viu de tul. în afară de asta, nu trebuie 
uitat că Ragastens era un înotător foarte bun. Tibrul fusese deja o dată calea sa de scă-
pare; se gândea, ca în caz de pericol, să folosească acelaşi
drum.
Chiar din acea seară, Ragastens, condus de
Spadacapa, îşi începu cercetările. Dar totul fu inutil. La capă-
tul a opt zile, după ce străbătură Roma şi împrejurimile, nu
găsiră nici cel mai mic indiciu care să-i conducă spre drumul
Lucreţiei Borgia. Ragastens simţi că îl cuprinde descura-
jarea. Nu întrevedea nici o posibilitate să o regăsească pe
Lucreţia şi deci pe Primula.
El trăi opt zile într-o febră şi o spaimă crâncenă.
În acest timp, răscoala romanilor îşi urma cursul normal;
poporul asedia acum castelul San Angelo. în cea de-a noua



zi, Ragastens trecu prin faţa ruinelor castelului Riant.
Ajungând acolo, zări un omuleţ îmbrăcat în negru care,
ridicând automat ochii, îl zări la rândul său pe cavaler.
- Domnule cavaler Ragastens! strigă el.
Ragastens tresări şi-şi îndemnă calul către
necunoscut.
- Cine eşti? întrebă el.
- Nu mă recunoaşteţi? Am să vă spun cine sunt,
dar nu aici, domnule cavaler, adăugă omul privind în jurul lui
cu teamă. Trebuie să vă vorbesc! Am venit la Roma doar
pentru asta. Acum am sosit de la Monteforte.
- De la Monteforte? strigă Ragastens, cu un
început de speranţă vagă... Vino repede!
Se întoarseră la hanul "Frumosul Janus", unde
necunoscutul intră cu grijă, ascunzându-şi faţa. Când se
aşezară în camera de pe malul Tibrului, mărunţelul, după ce
se asigură că nimeni nu-i urmărea, se apropie de Ragastens
şi-i murmură la ureche:
- Eu sunt cel care v-am adus aici o pungă cu
bani... Sunt Giacomo...
- Administratorul Lucreţiei Borgia! exclamă
Ragastens.
- Da, domnule! spuse Giacomo a cărui fizionomie
chinuită se lumină. Şi sunt foarte fericit că v-am întâlnit...
Dar Ragastens îl apucă de braţ...
- Unde este stăpâna dumitale? întrebă el cu
vocea tremurând de emoţie. Vorbeşte!... Sau, pe toţi dracii, nu
ieşi viu de aici!
Giacomo zâmbi.
- Este inutil să mă ameninţaţi, domnule. Eu vă
sunt prieten şi am venit după dumneavoastră pentru a vă
spune ceea ce aţi fi căutat fără îndoială degeaba.
- Dumneata! strigă Ragastens care se întreba
dacă nu i se întindea o cursă. Dumneata, un servitor al
Lucreţiei?
- Eu sunt servitorul ei, este adevărat! Sau mai
degrabă, am fost... Dar din motive pe care ar fi inutil şi ar
necesita timp să vi le expun în acest moment, eu o urăsc pe
această femeie. Am trăit aproape de ea, urând-o aşa cum îl
urăsc şi pe odiosul ei frate...
Fizionomia bătrânului se modificase vorbind ast-
fel. Luase o expresie de ură nestăpânită asupra căreia era
imposibil să te înşeli. Ragastens înţelese că acest om
spunea adevărul.
- Atunci, vorbeşte, spuse el. Ne putem înţelege
pentru că urâm aceleaşi persoane.
- Domnule, spuse atunci Giacomo, am fost la
Monteforte să vă caut. Acolo, am aflat că aţi plecat şi am pre-
supus că veţi veni la Roma...
- Dar, întrebă Ragastens, de unde veneai? De ce
mă căutai?
- Veneam din tabăra lui Cezar unde o urmasem
pe doamna Lucreţia. Şi vă căutam să vă previn că pregătea
o teribilă răzbunare contra dumneavoastră. Am surprins între ea şi fratele ei discuţii care m-
au făcut să mi se ridice părul în
cap...
- Răzbunarea s-a împlinit! spuse Ragastens.
- Cum aşa? întrebă Giacomo uimit.
Dar Ragastens păstră o tăcere foarte tristă.
- Mulţumesc, spuse el în sfârşit, dar mă previi un
pic cam târziu... De altfel, ştiam că Lucreţia Borgia îşi pre-



gătea răzbunarea. Dar mă poţi ajuta, cel puţin, să repar răul
pe care ea l-a făcut... dacă mai este timp.
- Sunt în totalitate în serviciul dumneavoastră. Şi
asta nu numai pentru că-mi sunteţi simpatic încă de la prima
noastră întâlnire chiar aici, dar pentru că ura mea contra fa-
miliei Borgia îşi găseşte aici plata.
- Ei bine, zise ezitând Ragastens, spune-mi unde
e Lucreţia în acest moment?
Şi el aşteptă tremurând, cu sudoarea curgându-i
pe frunte, răspunsul lui Giacomo.
- Este simplu, spuse acesta, doamna este la
Caprera.
- Eşti sigur de asta?
- Absolut sigur, pentru că eu trebuie să merg
acolo să o întâlnesc.
- Vom merge împreună!
- Vreţi să mergeţi la Caprera? strigă Giacomo.
- Din această seară pornesc la drum!
- Ah! domnule, dumneata nu ştii ce este
Caprera!... Dumneata nu ştii că Lucreţia lua cu sine acolo pe
toţi cei de care vroia să scape în secret şi pe care nu
îndrăznea să-i înjunghie la Roma!
Ragastens tremură gândindu-se la Primula.
- Dar nu ştii, strigă el cu Un hohot pe care nu şi-l
putu înăbuşi, că Lucreţia Borgia a pus mâna pe femeia pe
care o iubesc!... Şi că în acest moment, poate, hidoasa sa
răzbunare...
Ragastens nu putu spune mai mult. Suferise
îngrozitor din ziua când aflase de dispariţia Primulei. Acum,
reacţia era înspăimântătoare la acest om care ştia să îndure,
fără să se plângă, cele mai rele suferinţe. Ragastens se
aruncă pe pat, îşi înfundă capul în pernă şi începu să plângă
în hohote ca un copil. Spadacapa îl luă afară din cameră pe
Giacomo.
- Să-l lăsăm să plângă, spuse el, bietul cavaler
are nevoie de asta...
Apoi Spadacapa începu să-l întrebe pe adminis-
trator despre cele mai rapide posibilităţi de transport la
Caprera şi pregăti totul pentru plecare, prevăzând că nu va fi
prea lungă criza cavalerului şi că o să vrea să plece la drum
imediat. într-adevăr, nu se scursese o jumătate de oră când
Ragastens îl chemă şi-i spuse să se pregătească de plecare.
- Totul este pregătit, răspunse Spadacapa.
- în acest caz, pe cai! Şi la drum spre Ostia şi
Caprera!
Capitolul LX
PORTUL OSTIA
în momentul când Ragastens urcă pe cal,
Giacomo îşi luă rămas-bun.
- Orice aş încerca să vă spun pentru a împiedica
această călătorie ar fi în van, adăugă el. Şi eu mă duc la
Caprera pentru a-mi relua serviciul în slujba doamnei
Lucreţia, căci n-am terminat cu ea.
- De ce să nu facem drumul împreună?
- Doamna ar afla, fără îndoială, şi asta ar fi sufi-
cient, poate, să eşuaţi în încercarea voastră, oricare ar fi ea;
asta ar fi suficient în orice caz, pentru a mă asasina. Să
mergem separat. Doar un lucru vreau să vă mai spun: pe
partea stângă a castelului, mergând pe malul mării, se află,
la o jumătate de leghe, câteva colibe de pescari. Intraţi în cea
de-a treia, spuneţi că veniţi din partea lui Giacomo şi veţi fi



bine primiţi. De altfel, peste tot aţi fi denunţaţi.
Ragastens strânse mâna bătrânului şi plecă. De
la Roma la Ostia, distanţa nu este decât de câteva leghe.
Ragastens făcu rapid traseul şi ajunse în plină noapte în port.
Trebuia să petreacă noaptea la Ostia. Ragastens căută cu
ochii un han unde să se poată adăposti cu Spadacapa. Dar
toate luminile erau stinse.
- Vom petrece noaptea sub cerul liber? întrebă el
privindu-l pe Spadacapa. Asta n-ar fi, de altfel, pentru prima
oară...
- Domnule, zise atunci Spadacapa, dacă vreţi să
mă urmaţi, mă angajez să vă găsesc un adăpost.
- Cunoşti Ostia?
- Ei, domnule, în vechea mea meserie, trebuia să
prevezi aproape tot ce se putea întâmpla. Şi când spun totul,
mă refer şi la posibilitatea unei fugi pe mare. Eram în relaţii
cu anumiţi marinari şi cred că printre ei vom găsi rezolvarea
călătoriei noastre la Caprera. Doar că, vă previn, aceşti
oameni nu sunt elita societăţii...
- Ce contează! hai, te urmez.
Câteva minute mai târziu, Spadacapa se oprea în
faţa unei case joase, cu un aspect mohorât, a cărei poartă şi
ferestre erau închise cu grijă. Spadacapa şi Ragastens
coborâră de pe cai în faţa porţii. Primul fluieră într-un fel spe-cial şi, aproape imediat, poarta 
se întredeschise şi apăru un
bărbat. Avu un moment de spaimă zărind doi cavaleri cu aer
de războinici. Dar Spadacapa, apropiindu-se de el, pronunţă
cu voce joasă câteva cuvinte care fără îndoială constituiau o
parolă; omul se linişti pe loc şi lovindu-şi palmele, chemă un
servitor, care îşi făcu imediat apariţia.
- Du în grajd caii acestor seniori, zise el.
- Dacă domniile voastre vreţi să intraţi... spuse
patronul hanului.
Şi se dădu în lături pentru a-i lăsa să intre
într-o cameră joasă plină cu mese şi bănci. Pe mese erau
ulcioare şi căni din aramă. Pe bănci, marinari şi câteva fete.
La intrarea lui Ragastens şi a lui Spadacapa, se făcu un
moment de linişte, dar patronul făcu nişte semne misterioase
cu mâna şi oaspeţii din cocioabă, fără să-şi mai facă griji pen-
tru noii veniţi, îşi reluară discuţiile. Spadacapa şi Ragastens
se aşezară la o masă liberă şi patronul aduse pe masă un
ulcior şi două pahare.
- Tu mi-ai zis că aici vom găsi marinari care să ne
transporte la Caprera, spuse Ragastens după un moment.
-Aşteptaţi, domnule... Mai întâi, să ştiţi că nici un
patron de luntre sau goeletă nu va vrea să vă îmbarce dacă
spuneţi că mergeţi la Caprera.
- De ce asta?
- Pentru că doamna Lucreţia îi urăşte pe curioşi;
este o femeie precaută şi toţi marinarii de pe coastă ştiu că-i
costă să transporte străini prea aproape de castelul său.
- Atunci cum să facem?...
-Amintiţi-vă, domnule, că hangiul ne-a primit pen-
tru că suntem fugari; mergem în Sardinia, cel puţin aşa l-am
făcut să creadă, adineauri, când am vorbit cu el. Deci patro-
nul ştie; în câteva minute, toţi marinarii care sunt aici vor afla.
Şi atunci, vom găsi pe cineva.
- în acest caz, să aşteptăm!
Aşteptarea nu fu prea lungă. într-adevăr, după
câteva minute, un bătrân marinar cu barba căruntă se
apropie şi fâţâindu-se pe lângă cei doi bărbaţi fără să fie de



altfel invitat, luă loc lângă Ragastens, îşi umplu un pahar cu
vin, pe care-l goli dintr-o înghiţitură, apoi făcu cu ochiul şi
spuse :
- Sunt patronul Stellei, persoană rafinată, care
aleargă cu vântul în faţă ca o rândunică pe mare; mă numesc
Giuseppo.
Ragastens aprobă cu gravitate din cap.
- Şi aşa, se pare că pământul continental vă arde
tălpile?
- Cum spui, patroane Giuseppo.
- Şi atunci, nu v-ar prinde rău să mergeţi să vedeţi
ce se mai petrece prin Sardinia?
- Foarte corect.
-Atunci, dacă inima aşa vă îndeamnă, vă îmbarc
la bordul Stellei şi ridicăm ancora la patru dimineaţă. Costă
doar doi ducaţi pentru fiecare dintre voi... Un ducat plătit la
plecare, altul la debarcare...
- Acest preţ îmi convine, spuse Ragastens.
- Bine! spuse Giuseppo. Nu uitaţi: la ora patru.
- N-ai nici o grijă!
Patronul Stellei se ridică şi ieşi din cocioabă
însoţit de câţiva mateloţi care formau, fără îndoială, echipajul
său.
Capitolul LXI
"STELLA"
Două ore mai târziu, Ragastens şi Spadacapa
părăseau la rândul lor ciudata cârciumă. Se duseră în port,
Spadacapa conducând cu mâna caii. Nu întârziară la întâl-
nirea cu Stella acostată la un fel de debarcader.
Caii fură îmbarcaţi, căci totul era prevăzut de
patronii acestor mici vase care făceau comerţ de orice fel. La
ora patru dimineaţă, aşa cum spusese, Giuseppo dădu dru-
mul la parâme şi ridică ancora. Avea totuşi un aer preocupat
şi părea că are ceva de zis. Deodată se hotărî:
- Am uitat azi noapte să vă previn... oh! nu este
grav. Mergem în Sardinia; mergem direct acolo; dar, cred că
nu vă veţi supăra dacă mă opresc pe drum...
- Vă opriţi! unde?
- Oh! numai cât să ating insula Caprera şi plecăm
imediat!
- Ajungeţi până la Caprera! strigă Ragastens.
- Răspund pentru toate, spuse patronul cu voce
scăzută. Nu este nici un pericol. Şi de altfel, nu mă voi opri
decât pentru a debarca două persoane.
Inima lui Ragastens începu să bată cu putere.
Păli puţin. Giuseppo remarcă această paloare şi făcând cu
ochiul, adăugă:
- Nu vă temeţi! cei doi pasageri sunt inofensivi...
Un tânăr şi o femeie bătrână.
- Şi ei merg la Caprera?
- Da! Am făcut târgul cu ei ieri-seară şi şi-au
petrecut noaptea la bord. Poate că au mai mult interes ca dumneavoastră să se ascundă.
- Unde sunt?
- în cabinele lor pe care le-am amenajat mai
înainte... Dar, în sfârşit, nu vă deranjează, nu-i aşa?... că
atingem Caprera.
- Nu... dimpotrivă.
Giuseppo îl privi pe Ragastens cu un aer mirat. El
nu înţelegea. Dar ca un om obişnuit să respecte toate secre-
tele de cum era plătit, tăcu. Ragastens rămase copleşit.
- Unde este cabina mea? întrebă el.



- Acolo... Coborâţi prin deschizătura asta; veţi
găsi două hamace bune, dacă vreţi să vă odihniţi.
- Am mare nevoie de asta... Apropo, patroane
Giuseppo, înţelegeţi că nu este nevoie ca pasagerii dumitale
să ştie de prezenţa mea la bord.
- Am înţeles! făcu marinarul cu ochiul.
Ragastens îi făcu semn lui Spadacapa să-l ur-
meze prin mica deschizătură care-i fusese indicată, sigur că
patronul Stellei îi va păstra secretul.
- Spadacapa, spuse Ragastens, când fură sin-
guri, există doi pasageri la bord.
- Ştiu, domnule, am auzit.
-Aceşti doi pasageri coboară la Caprera!
- Da! Ei bine, va fi o ocazie să debarcăm şi noi.
- Spadacapa, trebuie neapărat să ştim cine sunt
aceşti doi pasageri şi ce vor face la Caprera.
- La asta mă gândeam şi eu, domnule.
Tot discutând, Spadacapa scotocea prin spaţiul
îngust pe care patronul îl numise pompos cabină şi care nu
era decât o debara. Spadacapa descoperi într-un colţ o
bonetă, o cămaşă şi o centură roşie de matelot.
-Am rezolvat problema! murmură el.
în zece minute, efectua transformarea şi apăru cu
picioarele goale, cu pieptul dezvelit, cu boneta pe cap. îmbră-
cat astfel, sau mai bine zis dezbrăcat, el nu se deosebea cu
nimic de ceilalţi marinari de pe Stella.
- Domnule cavaler, spuse el, nu vă mişcaţi de aici
şi nu vă arătaţi. într-o oră vă aduc toate informaţiile.
După ce spuse aceste cuvinte, Spadacapa urcă
pe mica scară pe punte unde patronul Giuseppo se plimba în
lung şi-n lat, supraveghind pânzele şi aruncând câteodată o
scurtă comandă. El se apropie de patronul Stellei.
- Unde sunt cei doi pasageri? întrebă el cu voce
joasă.
- în faţă. S-ar părea că vă neliniştesc... Eu
răspund, totuşi!
- O precauţie nu e niciodată inutilă.
Spadacapa, pe nesimţite, se îndreptă către par-
tea din faţă a navei. în faţă, se deschidea o gaură ca acea din
spate. Lângă această deschidere se găsea un colac de
parâme. Spadacapa se lungi lângă aceste frânghii ca un
marinar ieşit din tură care se pregăteşte să tragă un pui de
somn. El se aşeză astfel încât capul său să fie pe marginea
deschiderii de pe punte. La început nu văzu nimic. Apoi, ochii
săi se obişnuiră cu întunericul. Spadacapa zări în cele din
urmă într-un colţ întunecos o femeie bătrână pe care nu o
mai văzuse niciodată. Lângă ea, un bărbat tânăr pe care-l
recunoscu Imediat pentru că-l zărise de departe în cortegiul
Papei, în zilele de sărbătoare. Era abatele Angelo care trecea
la Roma drept unul dintre favoriţii Sfinţiei Sale. Mai mult de
două ore, Spadacapa pândi, ascultă. Dar nu văzu nimic, nu
auzi un cuvânt care să-l ajute să înţeleagă intenţiile celor doi
călători. Liniştindu-se, se ridică şi reveni lângă Ragastens.
- Ei bine? întrebă acesta.
- Nimic de care să ne temem, domnule cavaler.
L-am recunoscut pe bărbat: este un preot tânăr care face
parte din casa Papei, abatele Angelo.
Numele nu însemna nimic pentru Ragastens.
- Cât despre femeie, încheie Spadacapa, nu o:
cunosc; dar bănuiesc că este vreo guvernantă, sau vreo
servitoare a doamnei Lucreţia. Este clar că amândoi se duc



la castelul Caprera.
- Şi ei nu-şi spuneau nimic?
- Nimic.
Către ora şase seara, de pe vas se vedea
Caprera. Ragastens urcă pe punte şi se ascunse într-un colţ
într-o grămadă de frânghii. Dorea să arunce o privire asupra
abatelui şi femeii care-l însoţea.
Ţărmul insulei Caprera era vizibil, cu grămada de
stânci abrupte peste care domina masa albicioasă a castelu-
lui Lucreţiei. Ragastens contempla cu aviditate construcţia
uriaşă, protejată de pereţii groşi. O emoţie adâncă îi strângea
inima. Ragastens fu trezit din gândurile sale de o mişcare pe
care o făcu vasul, la comanda lui Giuseppo. Brusc, vasul
cârmi dintr-o parte în alta. Ragastens mirat de aceste mişcări
pe care nu le înţelegea, îl strigă pe Giuseppo. Acesta se
apropie.
- Ce faceţi, nu abordaţi?
- Nu încă, plutesc pe aproape, să nu mă înde-
părtez.
- Când abordezi?
- La noapte.
- La noapte! se gândi Ragastens. Cei doi călători
au deci interesul să nu fie văzuţi? Dar dacă se duc la castel
aşa cum bănuim, de ce se tem să debarce în plină zi?
între timp soarele apusese. Timp de două ore vasul făcu manevre în faţa Caprerei. Veni 
noaptea, o noapte
întunecată, fără lună. Vasul porni drept spre stânci; o oră mai
târziu, se oprea, adică strângea pânzele, dar nu lăsă ancora,
ci coborî o barcă şi o scară de sfoară. Atunci Ragastens îi
văzu apărând pe cei doi misterioşi călători care trebuia să fie
lăsaţi la Caprera. Dar nu avu timp să-i examineze. Erau deja
în barcă şi se îndepărtau conduşi de doi marinari care
vâsleau cu forţă.
- Vedeţi, spuse Giuseppo lui Ragastens că n-a
durat mult. într-o jumătate de oră, barca va fi înapoi şi noi
vom continua drumul spre Sardinia.
- Unde este castelul? întrebă Ragastens.
- Oh! l-am lăsat cu o leghe în urmă la dreapta.
Ragastens nu mai spuse nimic şi aşteptă
întoarcerea bărcii. După o jumătate de oră, aşa cum spusese
Giuseppo, se auzi un zgomot de vâsle. Giuseppo scoase un
oftat de satisfacţie.
- Acum putem să plecăm, spuse el. în ce loc din
Sardinia vreţi să vă las?
- Nu merg în Sardinia! spuse Ragastens.
-Ah!... Atunci unde?
- Mă vei debarca aici, la Caprera. Barca mă va
duce şi pe mine.
Patronul Stellei fu foarte uimit de această bruscă
schimbare, dar nu lăsă să se vadă.
- Cum doriţi, spuse el simplu, iată barca, puteţi să
coborâţi.
- Da, dar înainte de a vă părăsi, vreau să vă spun
câteva cuvinte pe care să nu le mai audă nimeni.
- Urmaţi-mă! spuse Giuseppo cu acelaşi calm.
Câteva momente mai târziu, Giuseppo şi
Ragastens erau instalaţi în cabina patronului.
- Vreţi să câştigaţi o mică avere dintr-o singură
lovitură? întrebă cavalerul.
- Domnia voastră nu trebuie decât să vor-
bească... Ce trebuie făcut?



- Eu cobor la Caprera; voi rămâne aici câteva
zile, două sau poate zece; nu ştiu exact. îmi trebuie un vas
pentru întoarcere... Vrei să navighezi în jurul coastei până
când voi face semn să-mi trimiteţi barca?
- Da! spuse aspru Giuseppo: asta înseamnă zece
ducaţi.
- Fie, zece ducaţi! Plus cincizeci de ducaţi în ziua
când voi pune piciorul pe pământul Italiei.
Patronul Stellei fremăta.
- Sunt omul dumneavoastră! exclamă el. Ascul-
taţi, când veţi avea nevoie de barcă, dacă este zi, trageţi trei
lovituri de archebuză din vârful stâncii în faţa căreia veţi
debarca; dacă este noapte, aprindeţi trei focuri pe stâncă...
Ragastens termină discuţia cu Giuseppo şi
urcară înapoi pe punte.
- Şi cai -voştri? întrebă atunci Giuseppo.
- Vor rămâne la bord; ne vor fi inutili pe insulă.
Apoi urmat de Spadacapa, Ragastens coborî în
barcă şi după douăzeci de minute atinse nisipul unei plaje
înguste.
Ragastens urcă imediat pe faleză; găsi un drum
care urmărea ţărmul. Porniră cu paşi mari. în curând ajun-
seră la un cătun, fără îndoială locuit de pescari şi compus din
vreo douăsprezece colibe. Ragastens căută coliba indicată
de Giacomo. Când o găsi, observă că era încă luminată, în
timp ce tot cătunul era în întuneric. Bătu la poartă. Un bărbat
îmbrăcat ca toţi pescarii de pe aceste maluri apăru cu o făclie
în mână.
- Ce doriţi? întrebă el pe un ton destul de aspru.
- Venim din partea lui Giacomo, răspunse
Ragastens.
- Intraţi! spuse bărbatul. O veţi întâlni şi pe
cealaltă persoană care tocmai a sosit.
Ragastens nu auzi bine această parte a răspun-
sului, sau nu o înţelese. Intră, urmat de Spadacapa şi se
treziră într-o cămăruţă îngustă. Lângă o sobă, în care nu era
foc, o femeie întindea mâinile către vatră, ca şi cum ar fi vrut
să se încălzească. Spadacapa apucă braţul lui Ragastens
şi-i arătă femeia:
- Bătrâna care era la bordul Stellei! murmură el.
Ragastens aruncă o privire curioasă şi la rândul
său tresări.
- Maga! exclamă el.
Capitolul LXII
ARIPA MORŢII
Alexandru Borgia ducea la castelul fiicei sale o
existenţă de condamnat. La acest bătrân care, până acum
dăduse dovadă de o incredibilă energie, se produsese deo-
dată o depresie. înfrângerea lui Cezar în Monteforte îi dădu-
se o lovitură teribilă. în fiecare seară, înainte de a adormi
se zăvora cu multă grijă, rar când dormea două nopţi la rând
în aceeaşi cameră. Puţin câte puţin se liniştea. Lucreţia,
de altfel, se străduia să-i demonstreze că, în castelul ei atât de bine păzit, nu avea de ce să 
se teamă. Bătrânul, după 
câteva zile, deveni atât de îndrăzneţ, încât coborî singur, 
seara, în grădina pe care o îndrăgea pentru că-i amintea de 
grădinile din Tivoli. Ca şi la Tivoli, îi plăcea să se plimbe sin-
gur. 
într-o seară, Papa coborâse în grădină unde îi 
plăcea să mediteze. Aerul foarte curat încărcat de briza 



Mediteranei, seara limpede, calmul maiestuos care domnea 
în natură, totul contribuia la liniştirea furtunilor din sufletul 
acestui bătrân. El se plimba încet pe alei, mângâind cu 
degetele florile care-şi ridicau capetele spre răcoare. Se lăsa 
noaptea. Alexandru Borgia se aşeză pe o bancă, sub un 
desiş de arbuşti şi inspiră din adâncul plămânilor aerul nopţii 
care aducea cu el parfum de mirt amestecat cu mirosuri 
marine. Simţea o imensă linişte pătrunzându-i în suflet. Deo-
dată rămase pironit locului, cu gura căscată, cu fruntea aco-
perită de sudoare rece...
Din capătul aleii o fantomă albă avansa încet. Era
fantoma unei femei... Lunga sa rochie albă se târa pe pava-
jul aleii fără să facă zgomot. O eşarfă albă îi acoperea pe 
jumătate fruntea... Dar luna îi lumina din plin faţa dulce şi
tristă.
- Honorata! murmură el înfundat clănţănindu-i
dinţii.
Nu avea puterea să mai facă vreun gest. împie-
trise la vederea acestei apariţii.
- Oh! gândi el tremurând, ea e! O recunosc! Ea
e... dar cât de întinerită! Ea! în toată strălucirea frumuseţii şi
tinereţii sale! îngrozitor!...
Vru să strige. Sunetul îi rămase în gât. Fantoma
continua să se apropie. Trecu prin faţa lui Borgia, foarte
aproape de el. Rochia albă îl atinse pe bătrân... Ochii săi
scoşi din orbite nu o pierdeau din vedere... Femeia se înde-
părtă încet şi în sfârşit dispăru... Atunci Papa scoase un
strigăt puternic şi căzu pe spate pe bancă leşinat. Când îşi
reveni, fata sa, servitorii îl înconjurau.
- Ce ai, tată? striga Lucreţia. Dar el nu vru să
răspundă. Se grăbi să urce în apartamentul său, susţinut de
doi servitori. Când rămase singur cu Lucreţia, se hotărî să
vorbească.
- S-a sfârşit, se bâlbâi el.
- Dar, pentru Dumnezeu, tată, ce ţi s-a întâmplat?
Curaj!...
- S-a sfârşit! Mai mult curaj! Pentru nimic!... S-a
terminat, îţi spun! Căci aripa morţii m-a atins în această
seară!...
Fantoma albă care îl atinsese cu rochia ei pe
bătrânul Borgia se pierduse pe aleile bogate ale grădinii, în
timp ce Lucreţia, în grabă, îl urca pe tatăl său în apartament.
Ajunse la o poartă din aripa dreaptă a castelului şi, urcând un
etaj, intră într-o cameră mare, dar simplă. Această fantomă,
această femeie lăsă să-i cadă eşarfa şi aşezându-se la fe-
reastră, lăsă privirea să-i rătăcească pe marea brăzdată de
razele lunii.
Oricine a cunoscut-o pe contesa Honorata, omo-
râtă prin otrăvire de către Papă, ar fi crezut că o vede retrăind
în această tânără fată. Această fantomă, sau mai curând
această fiinţă vie, era fata nefericitei contese, era Beatrix,
sau pentru a-i lăsa minunata şi poetica poreclă sub care o
cunoaştem, era Primula. De când fusese închisă în castelul
din Caprera, trăia separată de restul lumii. Primele opt zile
trecură pentru prizonieră în nimicitoarea şi groaznica mizerie
morală pe care o creează singurătatea şi tăcerea absolută.
Toate gândurile sale, toate întrebările pe care şi le punea se învârteau în jurul unui singur 
nume: Ragastens. Ea îl pro-
nunţa încet pentru a-şi da curaj în momentele de disperare.
Ea îşi amintea această figură inteligentă şi mândră, zâm-



bitoare, maliţioasă şi câteodată melancolică, şi se refugia la
ea ca în singura fiinţă de care se simţea ataşată prin legături
misterioase şi puternice.
într-o zi, servitoarea nu veni, însă intră Lucreţia în
camera sa. Primula, cu un gest rapid, se asigură că micul său
pumnal era la locul său. Se aştepta să-l vadă intrând pe
Cezar în spatele ei. Dar nu era. Liniştită din acest punct de
vedere, Primula dispreţuia să-şi privească vizitatoarea.
Aceasta o contemplă în tăcere timp de câteva minute. Apoi
spuse încet, cu ironie:
- Semănaţi perfect cu contesa Alma, mama dum-
neavoastră... Aş zice că sunteţi chiar ea... dar ea avea trăsă-
turile obosite de necazuri... fără îndoială, şi părul aproape
alb.
Fiecare din aceste cuvinte era o lovitură de pum-
nal în inima Primulei. Totuşi, ea nu tresări, îşi impuse să
rămână nepăsătoare. Lucreţia continuă după o lungă tăcere:
- Am venit să mă informez asupra a ceea ce v-aţi
dori... Recunoaşteţi că nu v-am făcut nici un rău... Vă urăsc,
este adevărat. Şi-l urăsc şi mai mult pe bărbatul pe care-l
iubiţi. Dar eu nu sunt un călău ordinar. Ceea ce vreau e să vă
fac să suferiţi, trebuie să vă atingă pe amândoi în inimă...
Probabil că vă caută... Să aibă răbdare! îl voi anunţa unde
sunteţi când va sosi momentul... Apropo, vă anunţ apropiata
vizită a fratelui meu Cezar...
O tresărire imperceptibilă a Primulei o făcu pe
Lucreţia să înţeleagă că de data aceasta lovitura a fost dură.
Fiica lui Borgia avu un râs de satisfacţie.
- Această vizită vă deranjează? întrebă ea exagerând tonul de nelinişte. Ar fi păcat. El vă 
iubeşte atât,
scumpul Cezar!...
Dar Primula îşi revenise şi nu mai tresări.
Lucreţia se retrase după ce aruncă o privire asupra nefericitei
copile. Primula scoase un oftat dureros. Forţele sale
ajunseseră la capăt! Izbucni în hohote şi muşcă eşarfa ca să
nu fie auzită plângând. Lucreţia ajunse în apartamentul său
gândindu-se cu voce tare:
- Da! Ea seamănă cu mama sa în mod izbitor.
Cine ştie dacă asta nu m-ar putea ajuta... Oh! Să termin dis-
trugerea acestui creier atât de puternic odinioară... să-l
stăpânesc definitiv pe Papă prin superstiţie... Şi pentru că vede noaptea stafii... şi-i iacătăm 
una! Şi atunci, stăpână
absolută a acestui bătrân, cine ştie dacă nu voi putea încer-
ca vreo mare lovitură şi asupra Romei!
Zilele se scurgeau încet şi erau îngrozitoare pen-
tru Primula, condamnată la tăcere în această cameră unde
era încuiată. Singura consolare era să se aşeze la fereastră.
Atunci, mai multe ore, ea examina orizontul albastru al
Mediteranei. Ea îşi dorea fierbinte să poată vorbi cu cineva,
cu oricine, sau să schimbe măcar câteva cuvinte, să se
plimbe pe aleile acestei frumoase grădini pe care o avea sub
ochi.
într-o dimineaţă, când se trezi, nu-şi mai găsi
hainele. în locul lor, o lungă rochie albă, un voal alb...
Primula luă mai întâi hotărârea să rămână culcată. I se părea
că această ciudată substituţie de haine ascundea vreo cursă
ticăloasă. Dar în curând, se temu să stea dezbrăcată, nepre-
gătită să se apere. Se îmbrăcă cu rochia albă care, de altfel,
i se potrivea foarte bine. O oră mai târziu, ea o văzu din nou
pe Lucreţia. I se păru că expresia feţei i se îmblânzise, că ura
dispăruse din privirea ei.



- Nu vă voi deranja prea mult, spuse Lucreţia cu
o blândeţe ciudată. Vreau doar să vă spun că începând de
astăzi, în fiecare seară, veţi fi liberă să coborâţi şi să vă plim-
baţi prin grădină...
O mare neîncredere o cuprinse pe Primula.
Seara, când auzi că i se descuie uşa, ea rămase în cameră.
A doua zi şi a treia zi încă rezistă. în sfârşit, renunţă...
Speriată, ezitând, cu mâna crispată pe pumnal, ea coborî,
făcu câţiva paşi, apoi îndrăzni, parcurse încet aleile, fericită
până la lacrimi să poată atinge şi respira de aproape florile pe
care le iubea atât de mult...
Capitolul LXIII
COMOARA LUCREŢIEI
Lucreţia, aşa cum am văzut, îl însoţise pe tatăl
său în apartament. Ascunsă în spatele unui desiş de arbuşti,
ea asistase, nevăzută, la scena pe care o lucrase chiar ea. îl
auzise pe bătrânul care, îngrozit de spaimă, rostea cuvinte
fără noimă fantomei contesei Alma, apoi, când Primula dis-
păru şi Papa leşină, ea se îndreptase către el strigând după
ajutor. Acum ea încerca, în aparenţă, să calmeze spaima
superstiţioasă a tatălui său.
- Dar, în sfârşit, striga ea, ce ai, tată?... Este posi-
bil să te laşi pradă unor spaime puerile, dumneata care nu
te-ai temut niciodată, nici măcar de duşmanii cu adevărat
redutabili?
- Da... ai dreptate fata mea... răspunse bătrânul
Borgia, care puţin câte puţin se liniştea; aceste crize de
spaimă sunt nedemne de mine... Dar, spune-mi, buna mea
Lucreţia, nu crezi că morţii se pot ridica din mormintele lor?...
Vorbeşte, Lucreţia!... Nu mă lăsa în această groaznică
tăcere! oh!... aprinde aceste lumânări, acolo!... în colţul
ăla... grupul de umbre care se mişcă, le vezi?
Bătrânul se smintea. Nebunia superstiţioasă îl
cuprinse din nou. în linişte, Lucreţia aprinse lumânările. Până
târziu în noapte, Lucreţia veghe lângă tatăl ei. în sfârşit,
bătrânul căzu într-un somn agitat. Fiica sa îl contemplă câte-
va minute cu un zâmbet ciudat. Puţin câte puţin zâmbetul dis-
păru de pe buzele ei. încet, se trase înapoi cu ochii fixaţi pe
tatăl adormit. Şi dacă în acel moment bătrânul s-ar fi trezit,
acea privire care apăsa asupra lui l-ar fi speriat şi mai mult
decât fantomele create de delirul fricii!
Lucreţia, după ce ieşi din apartamentul tatălui
său, coborî o scară care conducea în grădinile unde tatăl său
avusese acea viziune atât de tulburătoare. Tăcerea cea mai
adâncă domnea acum în castel. Totul era stins. Doar o fe-
reastră rămăsese luminată: era cea de la camera Primulei
care, păzită tot timpul, lăsa să ardă o lumânare până în zori.
Lucreţia ridică ochii spre acea fereastră.
- Oh! murmură ea cu o nespusă expresie de ură;
eşti prevăzătoare, dar toate precauţiile nu-ţi vor servi la nimic!
Apoi se îndreptă către fundul grădinii. Minunata
seninătate a acestei frumoase nopţi înstelate forma un con-
trast violent cu furtuna care agita această inimă de femeie.
Ceea ce rumega în minte era moartea acestei tinere fete
adormite sus, moarte cu rafinament de ruşine, moarte cu
supliciul unui viol. Şi dacă acest gând trecea de la fiică la
tată, era cu atât mai mult moartea pe care o visa în faţa magiei Mediteranei, sub luminile 
nenumăratelor stele
presărând viaţă şi iubire în spaţii nemăsurate!
Lucreţia continua să meargă către fundul grădinii.
Acolo se ridica un mic pavilion dărăpănat, aproape căzut în



ruină, şi pe care dintr-un capriciu morbid Lucreţia nu a vrut
niciodată să-l repare. Se intra în acest pavilion pe o uşă
scorojită, sau, cel puţin, părea că se poate intra pe această
uşă. Lucreţia introduse o cheie în broască: uşa se deschise
după câteva eforturi. Dar atunci apăru adevărata uşă care
era de fier şi pe care Lucreţia o deschise mai uşor decât
pe prima. Intră într-o cameră îngustă, fără ferestre. Pe unul
din pereţi se sprijinea un enorm dulap acoperit cu un strat
gros de praf. Era o mobilă în aparenţă masivă şi părea că
ar fi nevoie de efortul a trei sau patru bărbaţi pentru a o de-
plasa.
Lucreţia se aplecă, trase un colţ de fier care
forma închizătoarea dulapului şi-l făcea de neclintit. Apoi,
împinse mobila care alunecă în tăcere. Şi apăru o nouă uşă,
pe care Lucreţia o deschise cu ajutorul unei mici chei. înce-
pea o scară. Lucreţia începu să o coboare; coborî vreo cinci-
zeci de trepte şi, ajunsă la capăt, se angaja pe un lung culoar.
Deodată, culoarul se înfundă fiind astupat cu
blocuri de stâncă care păreau acolo de secole... Dar în
partea stângă a culoarului, o stâncă avea o proeminenţă. Ea
îndepărtă pământul din jurul ei şi trase de ea. Stânca alunecă
uşor: nu era o stâncă, era o uşă de lemn tare pe care fuse-
seră lipite fragmente de piatră. Iluzia era perfectă. Mecanis-
mul funcţiona minunat. Lucreţia se afla acum într-o peşteră
imensă, naturală, săpată în stâncile înalte de pe ţărm... Aerul
ajungea aici în valuri. Un nisip fin şi uscat, ca acela de pe
mal, forma pardoseala acestei grote.
Lucreţia se îndreptă către unul din colţurile peş-terii, aprinse o făclie, apoi pipăi cu mâna 
peste asperităţile
stâncii. Deodată, ea apăsă puternic pe una din acele
denivelări; se auzi un zgomot uşor; peretele de stâncă păru
că se crapă; o bucată din perete se desfăcu, se răsuci din
balamale şi apăru un fel de depozit înalt şi adânc. Mai multe
lăzi închise erau aici. Lucreţia le deschise, fără grabă, una
după alta. Şi atunci, apăru un spectacol uimitor...
în prima ladă se găseau diamante, rubine, pietre
preţioase sclipitoare, în care Lucreţia îşi înfundă mâinile şi
care, în lumina făcliei, împrăştiau străluciri ciudate: străluciri
de diamante, dintre care unul singur ar fi constituit o avere
pentru nişte nefericiţi, străluciri roşii de rubine, străluciri verzi
de smaralde care împrăştiau luminidiabolice... Lucreţia, cu
mâinile lacome, răscolea aceste pietre, le amesteca râzând
încet... Apoi privirea îi căzu pe o altă ladă...
Acolo erau îndesaţi ducaţii, piese de aur ale tutu-
ror principatelor din peninsulă, bogăţii adunate încet, cu răb-
dare, după lovituri date Italiei... o fabuloasă bogăţie adunată
în acest colţ de stâncă pierdut pe malul abrupt, printre stân-
cile insulei Caprera! Acolo erau comorile Lucreţiei Borgia. Ea
le adusese aici, puţin câte puţin, luându-şi partea din jefuirea
celor pe care-i lovea nesătula avariţie a tatălui său şi nesătu-
la risipă a fratelui său! Timp de aproape două ore, Lucreţia
acum stând pe vine, cu bărbia într-o mână, îşi contemplă
comoara...
- iată, se gândi ea, adevărata putere. Voi fi
regină!
Un zgomot uşor o smulse din contemplare.
Apucă făclia în mână şi făcu rapid înconjurul grotei. Dar nu
văzu nimic! Atunci se linişti.
- Fără îndoială, vreo şopârlă a zgâriat pământul
fugind.
Dar simţea încă o vie nelinişte. în grabă, închise



lăzile şi dulapul cu pietre: peretele peşterii îşi reluă aspectul
iniţial. Şi în timp ce se grăbea, i se părea că ochi invizibili o
pândesc... că cineva era în grotă. Privi drumul îngust pe
unde venise, astupă orificiul, reveni în pavilionul pe care-l
închise cu cele două uşi şi inspecta îndelung împrejurimile.
Când reveni în apartamentul său, după aproape o oră de
când părăsise pavilionul, valetul care veghea permanent în
anticameră îi spuse:
- Un bărbat sosit din Italia vă aşteaptă, doamnă.
Lucreţia tresări violent. I se părea misterioasă
legătura între sosirea acestui bărbat şi zgomotul pe care-l
auzise în grota cu comori.
- De când a sosit? întrebă ea.
- De circa o jumătate de oră.
- Şi vine din Italia?
- Din partea monseniorului Cezar.
Lucreţia avu o exclamaţie de bucurie şi făcu un
semn. Câteva momente mai târziu, bărbatul sosit din Italia
era în faţa ei.
-Abate Angelo! exclamă ea.
Abatele se înclină cu toată graţia conform uzanţei
la modă. Nu, cu siguranţă! Dacă cineva, printr-un miracol ar
fi putut să o spioneze pe Lucreţia, nu putea fi acest fluştura-
tic. Şi totuşi, ca să scape de orice bănuială, ea întrebă:
- Când ai debarcat, dragul meu abate?
- Acum cel puţin o oră, doamnă. M-am grăbit pe
drum.
în acelaşi timp, Angelo scoase din manta o
scrisoare pe care i-o prezentă Lucreţiei:
- Monseniorul duce de Valentinois, spuse el, m-a
însărcinat să vă aduc acest pergament pe care nu a vrut să-l încredinţeze decât unei 
persoane sigurd.
Lucreţia parcurse scrisoarea, pe care cititorii
noştri deja o cunosc. Ea aruncă asupra abatelui o privire
lungă şi gânditoare. Apoi se aşeză şi încet, cuvânt cu cuvânt,
reciti scrisoarea. Când înţelese, în sfârşit, că i-a pătruns sen-
sul, îl examina din nou pe abate.
"Cum a putut Cezar să se confeseze acestui
nimic?" se gândi ea. Şi apoi cu voce tare:
- Cunoaşteţi, evident, conţinutul acestei scrisori?
- Da, doamnă: conţinutul şi... sensul.
Vocea abatelui se modificase dintr-o dată şi
devenise dură şi hotărâtă. Lucreţia îl privea cu uimire.
Abatele continuă:
- în cazul când conţinutul scrisorii nu vă convine,
doamnă, voi pleca chiar mâine pentru a-l anunţa pe
Monsenior. Dar dacă, cum avem tot timpul să ne gândim,
sunteţi de acord cu noi pentru îngrijirea care trebuie acordată
Sfinţiei Sale, ar fi nevoie să daţi urgent dispoziţiile necesare,
căci eu mă grăbesc să mă întorc în Italia, pentru ca fratele
dumneavoastră să-mi pună pe cap mitra...
Aceste cuvinte ale abatelui conţineau explicaţia
pe care Lucreţia o aştepta şi o înţelese. Ea răspunse cu gra-
vitate:
- Dragul meu Angelo, eu nu te cunoşteam... Vom
discuta mai târziu... Meriţi, fără îndoială, mai mult decât o
mitră...
- Este şi părerea mea, doamnă, spuse cu răceală
Angelo.
- Până atunci, să rezolvăm problema specială care te aduce la Caprera. Aşază-te aici, lângă 
mine.



întrevederea dintre Lucreţia şi Angelo începu cu voce joasă
şi dură mult timp.
Către prânz, Lucreţia intră la tatăl său. Era ora când venea de obicei să-l vadă. Ea înveselea 
odihna bătrâ-
nului Borgia. în acea zi, Papa părea mai trist ca de obicei.
Lucreţia se interesă de sănătatea lui, evită să vorbească
despre spaimele lui din noaptea precedentă şi îi schimbă
perna pe care o avea sub picioare sub pretextul că nu este
prea moale.
- Tată, spuse ea, ţi-am pregătit o surpriză.
- Care? întrebă Papa neliniştit.
- Nu ai pe nimeni care să-ţi citească şi asta te
plictiseşte...
- Mi-ai găsit un bun cititor? De ce nu m-am gân-
dit să-l aduc pe excelentul Angelo... îmi lipseşte.
- Am făcut mai mult decât să-ţi găsesc un cititor,
am trimis un mesager la abatele Angelo să-i spună să vină
aici...
- Bravo!... Ah! Eşti într-adevăr consolarea mea,
biata mea Lucreţia! Şi când soseşte Angelo?
-A sosit deja, tată!
în acelaşi timp, Lucreţia scutură un clopoţel.
Abatele Angelo apăru şi îngenunche în faţa bătrânului care
schiţă o rapidă binecuvântare.
Aşa cum am văzut, Giuseppo, patronul Stellei îi
debarcase pe Rosa Vanozzo şi pe abatele Angelo la aproape
o leghe de castelul Lucreţiei. Amândoi porniră rapid în
direcţia castelului, mergând pe drumul care urmărea malul.
Ajunseră la acea aglomerare de colibe de pescari, de care
am amintit. Rosa Vanozzo se opri în faţa uneia dintre aceste
colibe.
- Aici va trebui să vii să mă cauţi când va veni
momentul. Continuă-ţi drumul la castel. Eu rămân aici.
Abatele se uită cu atenţie la coliba care era cea
de-a treia venind dinspre castel, apoi se afundă în noapte...
Dar în loc să continue pe drum, el coborî pe plaja cu nisip fin
şi începu să meargă mai încet. Atât de aproape de capăt, abatele Angelo avu acel minut de 
ezitare supremă care este
ca un ultim avertisment al naturii.
Abatele Angelo era tânăr. Cel pe care trebuia
să-l omoare îl tratase întotdeauna cu afecţiune. Gândurile
ambiţioase îi îmbolnăviseră sufletul acestui tânăr. Acceptase
să ucidă ca să devină episcop! Fiinţa sa se revolta totuşi la
gândul că va suprima o existenţă umană. Se aşeză pe o pia-
tră şi, aproape fără să ştie ce face, începu să smulgă buruieni
cu o mână distrată. La un moment dat, ochii săi căzură pe o
rază de lumină slabă care părea că ţâşneşte de sub locul de
unde smulsese buruienile. Privi cu atenţie şi curiozitate.
- De unde poate să vină asta? se întrebă el.
Intrigat, abatele Angelo îngenunche, îndepărtă
pământul, smulse alte bălării. Gaura se lărgi; cercul luminos
se amplifică. Abatele îşi lipi faţa de acea gaură şi rămase
încremenit de ceea ce văzu. O imensă cavitate naturală îi
apăru în faţa ochilor, luminată difuz. Apoi, treptat, apăru şi
conturul peşterii. Văzu colţurile acestei camere neregulate;
unul dintre colţuri era luminat mai bine: atunci zări făclia şi
lângă ea o femeie aşezată pe vine; în faţa femeii, lăzi şi în
aceste lăzi diferite obiecte dintre care unele străluceau.
Ochii abatelui se dilatară. O îngrozitoare strân-
gere de inimă îi indică emoţia violentă pe care o simţea. Nu
avea nici o îndoială. Aceste lăzi conţineau imense bogăţii pe



care nu le putea evalua, dar care, cu siguranţă, depăşeau
visele cele mai nebuneşti. Din cauza spaimei sau bucuriei,
abatele făcu o mişcare uşoară şi câteva pietricele se rosto-
goliră... Femeia se ridică... el o recunoscu: era Lucreţia
Borgia! Abatele se ridică repede ca şi cum ar fi existat riscul
să fie văzut... Apoi ridică din umeri nepăsător faţă de teama
pe care o avusese de a fi zărit şi-şi reluă postul de obser-
vaţie. Lucreţia stinsese făclia. Totul reintrase în întuneric.
Abatele rămase cinci minute în acelaşi loc, întins,
ca strivit de bucuria puternică pe care o trăia; închise ochii pentru a revedea comoara; se 
întreba dacă nu cumva
visează sau a înnebunit. Apoi, deodată, abatele tresări. Venit
să-l ucidă pe Papă, iată că-i intra în suflet gândul unei alte
crime! Decizia sa fu luată chiar în acea secundă: îl va ucide
pe Papă, o va ucide pe Lucreţia Borgia!... Şi va pune mâna
pe comoară!...
Activ, cu febrilitate, începu să astupe gaura pe
care o făcuse, o umplu cu pietre, îşi notă în minte locul exact
unde se găsea, îşi luă puncte de reper să nu greşească, făcu
o schiţă pe o bucată de pergament ca să-şi ajute memoria şi,
în sfârşit, plecă. Când se prezentă la marea poartă a castelu-
lui, era perfect liniştit şi fizionomia sa nu exprima alt senti-
ment decât cel de nerăbdare de a-şi prezenta omagiile ve-
nerabilului său stăpân, Alexandru Borgia, şi ilustrei sale fiice,
căreia îi făcea un comision din partea monseniorului duce de
Valentinois...
Capitolul LXIV
CITITOAREA DE GÂNDURI
în coliba pescarilor indicată de Giacomo,
Spadacapa o văzu pe bătrâna femeie pe care o zărise la bor-
dul Stellei şi, în această femeie, Ragastens o recunoscu pe
ciudata protectoare a Rositei. Când Ragastens şi Spadacapa
intrară în colibă, Maga nu tresări. Totuşi, de la prima privire,
ea îl recunoscu pe Ragastens.
Această nefericită femeie, care trăise mult timp
din iubire, trăia acum din ură: o ură sălbatică şi răbdătoare, obsedantă, care se concentrase 
dublându-şi forţa asupra
capului lui Alexandru al Vl-lea. Or, această ură pe care i-o
jurase bătrânului Borgia şi cu care ea se hrănea cu o frenezie
tăcută o adusese încet la urvfel de fatalism. Rosa Vanozzo
credea cu sinceritate că nu exista nimic în afara urii ei. Nu
mai trăia decât pentru a-l ucide pe Rodrigo. De aceea o
mulţime de incidente care ar fi putut să-i provoace emoţii
sau curiozitate o lăsaseră foarte indiferentă. Văzându-I
intrând pe Ragastens în această colibă, ea nu manifestă nici
o surpriză.
Pescarul care îi introdusese pe cei doi bărbaţi în
colibă îl examina un moment pe Ragastens şi-i zise:
- Dacă veniţi din partea lui Giacomo înseamnă că
nu aveţi voie să fiţi văzut pe insulă...
- Chiar aşa este, spuse Ragastens care în ace-
laşi timp nu înceta să o privească pe Rosa Vanozzo ca pen-
tru a-i atrage atenţia.
- Ei bine, continuă pescarul, aici veţi fi în sigu-
ranţă. Nimeni nu va veni să vă deranjeze. Vă voi arăta ca-
mera care este destul de ascunsă ca să nu puteţi fi găsit în
caz că veţi fi totuşi căutat. O să vă rog să-l asiguraţi pe
Giacomo că am făcut totul după voia sa.
- Nu voi uita nimic, fiţi fără grijă! spuse
Ragastens. Şi nici nu voi întârzia căci, în momentul când eu
plecam la drum, Giacomo se pregătea să părăsească Roma



pentru a veni la Caprera.
La auzul acestor cuvinte, Rosa Vanozzo ridică
privirea.
- Giacomo vine aici? întrebă ea.
- Da, doamnă...
- Bine!
Şi îşi reluă imobilitatea de dinainte.
- Nu mă recunoaşteţi, doamnă? întrebă
Ragastens apropiindu-se de ea.
- Te recunosc...
Ea spuse aceste cuvinte cu o voce mai puţin
aspră decât vocea sa obişnuită. Era amestecată cu un fel de
blândeţe: Ragastens era bărbatul care o salvase pe Rosita!
Ea îl privi un minut cu o privire tristă şi adăugă:
- Şi dumneata suferi...
Ragastens fremăta.
- După ce vedeţi asta, doamnă?
- Am văzut imediat, acolo jos, în peştera lui
Anio... M-ai interesat, tinere... Ţi-am urat atunci să fii fericit,
dar văd că urarea mea nu s-a împlinit.
Ragastens rămase un moment tăcut. Era foarte
emoţionat.
- Sufeream, spuse cu voce joasă, dar nu de
aceeaşi suferinţă ca azi.
- Da, spuse încet bătrâna, atunci iubeai şi bănuiai
că nu eşti iubit; astăzi, ştii că eşti iubit, dar cea care te adoră
şi care ţi-a dat dovada credinţei sale este răpită... Nu ştiu
care din suferinţe este mai rea.
- Cum de ştiţi toate astea, doamnă, strigă
Ragastens uimit.
- Dumneata mi-ai spus.
-Eu?
- Dumneata! dacă nu în cuvinte, cel puţin prin ati-
tudinea dumitale şi fapte. O iubeşti pe fata contelui Alma, cea
care se numeşte Beatrix. în peştera Anio, te-am văzut nefe-
ricit, încercând să-ţi ascunzi durerea sub o aparenţă de
veselie şi lipsă de griji... Ca şi cum iubirea, copile, s-ar putea
ascunde! Veselia dumitale era febră... şi am văzut că iubeai!
Mi-am dat mai bine seama, mai târziu, când am văzut cu ce aer de invidie disperată l-ai 
privit pe prietenul dumitale
Raphael... îţi spun că m-am interesat de dumneata... După
grija cu care te interesai de drumul lui Cezar, de apropierea
armatei sale, am înţeles că te interesa Monteforte... Am ştiut
prin Giacomo, care-mi trimitea un mesager în fiecare zi - căci
şi eu aveam interes să ştiu ce făcea Cezar - am ştiut, spun,
care fusese atitudinea dumitale la Monteforte. Dumneata eşti
cel care l-a oprit pe Cezar... Şi ai făcut asta după ce Cezar
ţi-a oferit, lângă el, o situaţie foarte frumoasă. Părerea mea
despre dumneata este foarte limpede... O iubeşti pe tânăra
contesă...
Ochii lipsiţi de viaţă ai lui Maga se animară.
Străluceau de o simpatie afectuoasă, rară acum la această
bătrână atât de rănită. Ragastens emoţionat şi uimit, asculta
deducţiile Rosei Vanozzo.
- Doamnă, spuse el în sfârşit, de ce să vă ascund
acest adevăr pe care mi l-aţi citit în inimă ca într-o carte
deschisă?... Da, o iubesc pe contesa Beatrix... şi mi-aţi ghi-
cit suferinţa, este adevărat: din cauza dispariţiei ei sufăr.
- Ai venit să o cauţi aici?...
- Nu ştiu de ce îmi inspiraţi o încredere fără mar-
gini... Da, doamnă, dacă am venit la Caprera, este în spe-



ranţa că o voi regăsi... Speranţă care poate îmi rezervă o
decepţie căreia nu-i voi putea supravieţui...
- Te temi că Lucreţia a asasinat-o pe cea pe care
o iubeşti?
- Ei bine, da, spuse Ragastens tremurând, mi-e
frică... Am venit, poate, prea târziu!
- Fii liniştit din punctul ăsta de vedere.
- Ce vreţi să spuneţi? Ştiţi ceva? Ah! doamnă,
dacă ştiţi, vorbiţi, vă implor...
- Nu ştiu nimic, spuse încet Maga; doar pre-supun, asta e tot!... Dar, spune-ml, ai avut vreo 
relaţie cu
Lucreţia? Ai văzut-o?... Ţi-a vorbit vreodată?...
-Vai, da... din nefericire.
- Lucreţia a pus să fie asasinat soţul său, neferi-
citul duce de Bisaglia, fiinţă inofensivă care nu-i deranja nici
ambiţiile, nici desfrânarea. O pasiune mai puternică decât
nenumăratele pasiuni pe care le-a mai simţit a putut să o
împingă pe Lucreţia la acest asasinat... Lucreţia te iubea?
- Poate că... da, doamnă, spuse Ragastens cu un
fel de rezervă.
- Acum sunt sigură de asta. Lucreţia, cu imagi-
naţia ei înfierbântată, şi-a făcut planuri pentru care s-a văzut
refuzată. De aici vine răzbunarea ei.
- Tot ceea ce spuneţi este adevărat!
Maga avu un surâs trist.
- Dar ce-mi spuneţi, doamnă? Lucreţia nu a aten-
tat la viaţa lui Beatrix? Ce vă face să credeţi asta?
- O cunosc pe Lucreţia. A încercat să te rănească
în inimă. Nu numai că a vrut să te facă să suferi, dar a cău-
tat şi vreo tortură rafinată pentru rivala sa...
- Mă îngroziţi, gâfâi Ragastens palid.
- Moartea, continuă bătrâna femeie, nu este o tor-
tură în ochii Lucreţiei. Obişnuită cu crima, ea a încetat să
considere moartea ca pe o pedeapsă. Ea nu omoară decât
pentru a suprima un obstacol. Dar, de cum este vorba despre
o răzbunare, Lucreţia se teme ca moartea să nu vină şi să-i
răpească victima. O va ucide, dar încet; nu cu o lovitură de
pumnal sau otrăvind-o; îi va sfâşia inima; o va acoperi de
ruşine; ţi-o va arunca atunci când nefericita va prefera
moartea în locul privirii dumitale şi atunci, se va desfăta cu
disperarea voastră, a amândurora; vă va urmări şi va asista
la agonia voastră...
- Oh!... Este îngrozitor! strigă Ragastens înnebu-
nit. Această femeie este cu adevărat un demon!
Şi, apucând braţul lui Maga:
- Dar, cum de o cunoaşteţi atât de bine? Cum aţi
ghicit toate astea? pentru ea aţi venit aici?... V-a pregătit şi
dumneavoastră vreo răzbunare îngrozitoare?... Este duşma-
nul dumneavoastră înverşunat, feroce, nemilos?
Maga îl privi un moment pe Ragastens cu ochii ei
trişti, apoi, cu un calm care îl făcu să tremure îndelung pe
tânărul bărbat, spuse simplu:
- Este fata mea!
- Fiica dumneavoastră! strigă cavalerul stupefiat,
îngrozit...
- Fata mea, da!... Ţi se pare o monstruozitate ca
o mamă să vorbească de fiica sa cum vorbesc eu de
Lucreţia! A trebuit, într-adevăr, ca eu să fiu o mamă mon-
struoasă pentru a azvârli lumii aceste două plăgi care se
numesc Cezar şi Lucreţia Borgia!
Maga îşi ascunse faţa în mâini şi un hohot greu îi



sfâşie gâtul. Era în vocea sa o amărăciune atât de cumplită,
disperarea acestei femei era atât de intensă, atât de pro-
fundă, încât Ragastens tulburat de milă, uită pentru un mo-
ment de propria mâhnire.
- Eşti bun, îi spuse Maga, revenindu-şi; îmi plângi
de milă... Te-am judecat bine...
Ea se ridică, ca pentru a se retrage în camera sa
pe care pescarul i-o pusese la dispoziţie.
- Pentru logodnica dumitale, spuse ea, nu te
teme de moarte... Moartea este o răzbunare insuficientă
pentru Lucreţia.
- Atunci de ce trebuie să mă tem? întrebă el.
- Lucreţia i-a scris lui Cezar... Şi Cezar, la ora asta, poate este în drum spre Caprera...
Maga se retrase lăsându-l pe Ragastens împietrit
de groază, ezitând, bâlbâindu-se, cuprins de o spaimă de
sub care ieşea la iveală cu o furie nebună numele pe care
Maga i-l aruncase ca pe un sinistru avertisment:
- Cezar!...
Capitolul LXV
BORGIA LINIŞTIT
Se scurseseră câteva zile de la sosirea abatelui
Angelo la castelul Caprera. Lucreţia aştepta cu nerăbdare
sosirea lui Cezar căruia îi expediase încă un curier. în mintea
sa, ca şi în a fratelui său bătrânul Borgia era condamnat.
Totuşi ea aştepta... Angelo îi expusese planul. Trebuia să o introducă pe bătrâna vrăjitoare în
castel. Odată ajunsă aici,
ea va acţiona. Lucreţia îl copleşise pe abate cu întrebări
despre această femeie pe care o adusese. Dar Angelo nu
putu să-i răspundă decât ceea ce ştia, adică puţin. Hotărî
să-l lase pe Angelo să-şi facă treaba.
Prima grijă a acestuia fu de a-i inspira bătrânului
o încredere nelimitată. Şi reuşi. Dacă bătrânul continua să se
închidă noaptea cu trei zăvoare, dacă puseseră să schimbe
camera în fiecare seară, cel puţin spaimele sale dispărură
puţin câte puţin, datorită eforturilor abatelui Angelo. Se în-
tâmplă chiar să iasă din castel. Risca uneori seara şi se plim-
ba pe plajă, unde, cu pas lent, medita la voluminosul curier pe care-l primea în fiecare 
dimineaţă, pregătind scrisorile pe
care trebuia să le trimită lui Cezar şi marchizului de
Rocasanta... Veştile pe care le primea din Cetatea Eternă
erau mai bune. Insurecţia părea că se potoleşte de la sine.
Acum, Papa începea să calculeze momentul
când putea să revină la Roma. Tocmai asta îi explica confi-
dentului său, abatele Angelo, într-o seară plimbându-se pe
prund, la poalele falezei stâncoase. Gardienii îl urmau pe
Papă la distanţă.
- Pe Madona, spuse el, nu sunt deloc supărat că
am schimbat locul de vacanţă, dragul meu Angelo. Până la
urmă, Tivoli mă plictisea. Aici este marea, sursă inepuizabilă
de sănătate fizică şi morală... Mi se pare că am întinerit cu
zece ani... Cum mă găseşti?
- Nu v-am mai văzut de mult într-o stare atât de
bună, Sfinţia Voastră...
- Este marea, vezi şi tu... Ce linişte!... Da,
Angelo, mă simt fortifiat după câteva zile, i-o datorez în mare
parte şi fiicei mele... Ce fire uimitoare această bună Lucreţia!
N-a lipsit un moment! M-a încurajat... Dar asta nu este totul,
Angelo. Sosit aici cu gânduri de amărăciune şi furie, nu am
forţa să mă gândesc la pedepsirea rebelilor... Vreau ca
iertarea să fie generală. Vreau ca toate închisorile să fie
deschise; vreau ca marele exemplu de clemenţă care va uimi



lumea să treacă în posteritate... Iertarea are o dulceaţă
infinită... Dacă ai şti cum apasă asta un suflet tulburat!
Şi apoi, mai încet, ca pentru sine, adăugă:
- Dacă eu iert, poate voi fi şi eu iertat!
în acel moment, o umbră neagră apăru clar pe
malul mării. Bătrânul o văzu şi deodată, cuprins din nou de
spaimă, îl apucă de mână pe Angelo.
- Vezi! spuse el cu o voce înspăimântată.
- Da, văd... Sfinţia Voastră nu vă temeţi... Voi
chema gărzile...
Umbra se apropiase. Era o femeie îmbrăcată în
negru. Angelo o recunoscu uimit. Era Maga!
Capitolul LXVI
VIAŢĂ PENTRU VIATĂ!
Gura abatelui care se deschisese pentru a
chema gărzile se închise. Părerea sa foarte limpede era în
acest moment că sosise ultima oră a Papei.
- Inutil să chemăm garda, murmură el la urechea
bătrânului, este o săracă inofensivă de pe plajă.
El se retrase doi paşi cu ochii aprinşi, puţin palid,
imaginându-şi drama care trebuia să se petreacă pe această
plajă pustie. Rosa Vanozzo avansase încet şi se opri în faţa
Papei. Acesta nu-i vedea faţa pe care o eşarfă neagră i-o
acoperea pe jumătate.
- Ce vreţi? întrebă aspru Papa.
- Să vorbesc singură cu Rodrigo Borgia, răspunse
înclinându-se ciudata femeie astfel încât doar Papa s-o audă.
Apoi, imediat, ea adăugă:
- Crima pluteşte în aer. Viaţa voastră este
ameninţată. Dacă mă ascultaţi sunteţi salvat. Dacă nu mă
ascultaţi sunteţi pierdut... Alegeţi... Repede!
Sunetul acestei voci îl făcu pe Papă să tremure.
Unde o mai auzise? Oh! această femeie spunea adevărul!
Viaţa sa era ameninţată! Presimţirile sale nu-l înşelaseră!
- Şi spuneţi că mă puteţi salva? se bâlbâi el cu
voce joasă.
- Da!... Şi singură, doar eu pot! îndepărtează pe
acest bărbat care ne ascultă...
Bătrânul Borgia avu un minut de groaznică
nehotărâre. Dacă această femeie minţea! Dacă era o cursă
care-i era întinsă!... Dar dacă spunea adevărul! Dacă ea
putea să-l salveze! Şi vocea sa avea acel accent de adevăr
asupra căruia nu se putea înşela, el care cunoştea atât de
bine toate nuanţele accentului minciunii!
- Angelo! spuse el deodată. Retrage-te, copilul
meu.
- Va fi suficient, continuă femeia, ca el să fie des-
tul de departe ca să nu audă... Poate să nu ne piardă din
vedere.
- Angelo, zise vesel bătrânul Borgia, îndepăr-
tează-te un pic, dar fără să părăseşti plaja, astfel încât să te
pot vedea.
Abatele ascultă şi se îndepărtă cu vreo douăzeci
de paşi.
- Vorbeşte, femeie! spuse atunci Papa.
Rosa Vanozzo lăsă să-i cadă eşarfa care-i aco-
perea o parte din faţă.
- Mă recunoaşteţi, stăpâne? întrebă ea.
- Maga! exclamă Papa. Cum de m-ai urmărit
până aici, bătrână vrăjitoare? Cum îndrăzneşti tu să te pre-
zinţi în faţa mea după ce s-a întâmplat la Tivoli? Dumnezeule!



nu viaţa mea este în pericol în acest moment, ci a ta!
- Puteţi să mă reţineţi, dacă vreţi, spuse cu
răceală Rosa; vă previn că sunteţi pierdut, dacă nu sunt aici
pentru a vă salva. Şi nimeni pe lume, nimeni în afară de mine nu poate să vă salveze.
Din nou, spaima puse stăpânire pe bătrânul
Borgia.
- Vorbeşte! porunci el înspăimântat.
- Trebuie mai întâi să aveţi deplină încredere în
mine... Trebuie să vă dovedesc că este necesar să aveţi
această încredere... Altădată, aţi fost grav bolnav. Medicii nu
mai sperau să vă salveze. Eu sunt cea care v-a smuls morţii.
Este adevărat?
- Este adevărat, tu mi-ai salvat viaţa.
- Eraţi înconjurat de duşmani înverşunaţi; aţi ve-
nit să mă căutaţi în cocioaba mea din ghetou; mi-aţi spus:
"Dă-mi soluţia de a mă apăra contra duşmanilor mei" şi v-am
pregătit o otravă teribilă, de care v-aţi folosit, cred, destul
pentru ca nimeni să nu mai îndrăznească să-şi ridice ochii
asupra dumneavoastră... Este adevărat?
- Este adevărat. Tu eşti cea care m-a scăpat de
duşmani. Dar de ce ţi-ai bătut joc de mine, la Tivoli?
- Pentru că am vrut să evit un act care ar fi influ-
enţat în rău viaţa dumneavoastră... eu ştiam că Rosita era
fiica voastră!
Papa aplecă ochii şi deveni gânditor.
- Da! spuse el, poate că în acea zi, ai făcut pen-
tru mine mai mult decât în trecut. M-ai salvat de mine însu-
mi... Tu ai dreptate, Maga! M-ai oprit de la o crimă, crimă
inconştientă, este adevărat.
O lumină străluci în ochii Rosei. Era o licărire de
ură şi dispreţ.
- Am dreptate să vă spun că trebuie să aveţi
încredere deplină în mine? întrebă ea.
- Dar, reluă Borgia fără să răspundă la această
întrebare, pentru ce te reîntâlnesc pe drumul meu în fiecare din teribilele etape ale vieţii 
mele? Vreau să ştiu ce ciudat
interes ţi-am inspirat! Pentru ce m-ai salvat de la moarte şi de
la o crimă de incest? De ce ai venit să mă salvezi din nou?
Cine eşti tu? Ce ţi-am făcut ca tu să ai atâta grijă de viaţa şi
de conştiinţa mea?
în timp ce bătrânul vorbea astfel, Rosa Vanozzo
era scuturată de frisoane ca şi cum ar fi avut febră. Un su-
blim sacrificiu se împlinea în ea. Rosa Vanozzo îşi înăbuşea
ura şi-şi sacrifica răzbunarea, îşi sacrifica viaţa! Căci de
treizeci de ani nu trăia decât pentru răzbunare. Ce se petre-
cea deci în sufletul acestei nefericite? Ea făcu un efort
supraomenesc pentru a-şi recăpăta calmul şi, cu o voce care
tremura, răspuse:
- îmi puneţi întrebări cărora nu le pot răspunde.
Vă este suficient să ştiţi că fatalitatea ne-a unit existenţele...
Nu mă întrebaţi mai mult. Nu-mi vorbiţi de trecutul meu, de
interesul care m-a legat de dumneavoastră, dacă vreţi să
păstrez suficientă forţă pentru a vă salva şi de această dată.
Aceste ultime cuvinte îl readuseră pe Papă la
realitatea ameninţătoare.
- Fie, spuse el, tu ai un secret. Nu voi încerca
să-l descopăr. Aştept ca tu să-mi spui cine vrea să mă
lovească aici, de ce şi cum sunt ameninţat cu moartea!
- Nici asta, spuse Maga care-şi recăpătase tot
sângele rece, nu vă voi spune. Nu pot să vă spun...
- Atunci ce vrei de la mine? bombăni Papa iritat.



- Vreau să vă propun un schimb... Două exis-
tenţe sunt ameninţate: a dumneavoastră şi a unei nefericite
despre care vreau să vă vorbesc. Dumneavoastră puteţi să o
salvaţi; dacă o salvaţi, vă salvez şi eu! Dacă nu, vă las în voia
sorţii!
- Nu înţeleg! Această nefericită despre care tu vorbeşti... cine este?
- Contesa Beatrix, fiica contelui Alma.
- Beatrix! strigă bătrânul mirat. Spui că pot să o
salvez?
- Ascultaţi, continuă rapid Maga. l-aţi omorât
mama... puteţi, trebuie să salvaţi fiica... Beatrix a fost răpită
de la Monteforte. Ştiţi de cine? De Lucreţia!
- De Lucreţia! Iată ceva ciudat, într-adevăr.
- Beatrix, răpită, a fost adusă până în acest cas-
tel unde este sechestrată şi de unde nu iese niciodată...
Spuneţi un cuvânt, impuneţi-vă în faţa Lucreţiei, fiica voastră,
şi Beatrix va fi liberă.
- Şi dacă refuz?
- V-am spus; vă propun un schimb; viaţa voastră
în schimbul celei a lui Beatrix... Viaţă pentru viaţă! Dacă
Beatrix este liberă, dacă o văd îmbarcându-se în siguranţă,
fără să i se fi făcut vreun rău, viaţa dumneavoastră este sal-
vată. Dacă nu, nimic nu poate, la această oră, să vă scape
de la moarte.
Bătrânul Borgia tremura.
- O voi salva pe Beatrix!
- Juraţi?
- Desigur, pe Evanghelie şi pe cruce!
- Atunci, spuse încet Maga, sunteţi salvat! Dacă
credeţi în Dumnezeu, mulţumiţi-l că v-a dat puterea să vă sal-
vaţi.
Papa vru să-i mai pună câteva întrebări ciudatei
bătrâne, dar aceasta deja se retrăsese şi dispăruse în
noapte. Papa rămase câteva minute tremurând, mirat şi spe-
riat în acelaşi timp. Apoi, îl chemă pe abatele Angelo. Acesta
se grăbi să vină.
- Aveai dreptate, spuse el cu răceală. Era o feme-ie săracă, inofensivă, care venise să-mi 
ceară o favoare.
- Şi Sfinţia Voastră i-a acordat-o?
- Ţi-am spus, Angelo: este o mare bucurie să faci
favoruri şi să ierţi... dar, adăugă el deodată, ca şi cum o
bănuială i-ar fi trecut prin minte, tu o cunoşteai pe această
femeie?
- Eu? Nicidecum!
- Totuşi, tu mi-ai spus...
- Era o presupunere pe care o făceam, Sfinte
Părinte.
Papa aruncă o privire neîncrezătoare asupra citi-
torului său favorit. Dar acesta avea un aer atât de naiv încât
bănuiala dispăru imediat.
- Să ne întoarcem! spuse bătrânul Borgia. Ar
putea să mă apuce malaria. Şi, în mare grabă, se îndreptă
spre castel, în timp ce abatele Angelo, uluit, neliniştit şi tul-
burat, se întreba cu spaimă: "Ce a putut ea să-i spună? Ce
s-a întâmplat? M-a denunţat? în acest caz sunt un om pier-
dut!"
Privi în jurul lui. Dar, în acel moment, ajunseră în
faţa porţii castelului. Lucreţia ieşea înconjurată de gardieni
care duceau făclii.
Zărindu-l pe tatăl său se încruntă, ca semn al
unei puternice decepţii. Se gândise ea oare că nu o să-l mai



vadă?
- Ah! tată, strigă ea, ieşeam să te caut... eram
atât de îngrijorată!
- Draga mea Lucreţia! N-am apreciat niciodată
mai mult decât în acest moment devotamentul tău filial...
Vino, copilul meu, avem lucruri grave de discutat.
Papa reveni în apartamentele sale, urmat de
Lucreţia. Abatele Angelo se strecură în spatele lor...
Capitolul LXVII
DISPERARE
Rosa Vanozzo, anunţându-l pe Ragastens de
probabila sosire a lui Cezar Borgia, îi dăduse o teribilă lovi-
tură, îndrăgostitul cavaler rămase mai întâi împietrit de
spaimă. El ghicea acum groaznicul adevăr şi genul de
răzbunare pe care i-o rezervase Lucreţia. Fu scos din
această letargie mortală de pescarul care îi atinse braţul,
rugându-l să-l urmeze. Ragastens se supuse automat.
Coliba se compunea din două camere. Prima,
cea în care intraseră Ragastens şi Spadacapa, servea în
acelaşi timp ca bucătărie, dormitor şi sufragerie. Cea de-a
doua cameră servea ca debara şi era ticsită cu surcele pen-
tru focul din vatră şi plase agăţate de grinzile din plafon.
Pescarul îndepărtă surcelele îngrămădite şi scoase la iveală
o trapă ascunsă sub resturi de pânze. După ce deschise
trapa, coborî o scară şi ajunse într-o pivniţă de proporţii mo-
deste. Această pivniţă, în comparaţie cu sărăcia colibei, era
mobilată într-un mod relativ luxos. Avea trei paturi de fier, o
masă, mai multe scaune şi un dulap conţinând provizii. Era
evident că această pivniţă a servit şi înainte ca ascunzătoare
misterioasă. Cui? Ragastens nu-şi puse această întrebare.
El mulţumi gazdei sale care, foarte taciturnă se limită să-i
spună:
-Aici sunteţi în siguranţă... Nu ieşiţi decât noap-tea.
Ragastens se aruncă îmbrăcat pe unul din cele
trei paturi în timp ce Spadacapa îşi aranja patul vecin. Se
puteau ghici uşor gândurile cavalerului. Temperamentul său
practic îi impuse căutarea unei soluţii la trista situaţie. O oră
de luptă împotriva tristeţii sale îi permise să se regăsească
dacă nu consolat cel puţin curajos şi gata de acţiune. Sări jos
din pat şi făcu un semn ca pentru a-l chema pe Spadacapa.
Dar fidelul scutier probabil adormise. El nu era îndrăgostit!
Ragastens îl privi, apoi fără să-l trezească urcă la parterul
colibei. Aici îl găsi pe pescarul care se ocupa cu repararea
plasei cu care mergea la pescuit în zorii zilei.
- Unde este bătrâna cu care am discutat adinea-
uri? întrebă el.
- într-o cameră asemănătoare cu a dumneavoas-
tră.
- Ştiţi dacă ea va sta aici câteva zile?
- Deci nu aţi venit pentru aceeaşi treabă? întrebă
pescarul.
- Poate, dar spuneţi-mi dacă o voi regăsi aici şi
mâine.
- Mâine, ca şi în zilele următoare, fără îndoială.
Ragastens ieşi şi se îndreptă rapid către castel.
Noaptea era neagră. Nu cunoştea locurile. Şi totuşi, mergea
fără ezitare condus de instinctul care îl făcu, la un moment
dat, să abandoneze drumul pentru a o lua pe plajă. Curând,
o formă neclară apăru pe ecranul obscur al cerului. Era
castelul.
Ragastens escaladă stâncile şi examina cu nesaţ



lăcaşul care le adăpostea deopotrivă pe Lucreţia şi pe
Primula. Iubirea sa şi ura sa! Constată că un şanţ plin cu apă
înconjura castelul. Urmări şanţul... O oră mai târziu se trezi în acelaşi loc. înconjurase 
peretele şi trecuse prin faţa marii
porţi. Din toate părţile, castelul era inaccesibil.
Ragastens se aşeză pe o piatră şi lăsă să-i cadă
capul în mâini. Se simţi pierdut. Un hohot îi urcă până pe
buze, braţele sale se îndoiră şi murmură numele Primulei.
Puţin câte puţin, noaptea se făcea mai puţin neagră, o lumină
albă se ridica pe cer, castelul parcă se ivea dintr-o mare de
umbre. Atunci, Ragastens putu măsura redutabilul duşman
pe care-l ataca; atunci putu să constate ce obstacol formida-
bil se ridica în faţa sa. Nefericitul îşi înfipse mâinile în păr şi,
urlând de disperare, fugi spre coliba unde ajunse epuizat...
Această zi fu uimitoare. Ragastens trăi cu senza-
ţia foarte clară a neputinţei sale. Ruşinea şi moartea Primulei
deveniră inevitabile în ochii săi. Nu mai dormea şi nu mai
mânca. în timpul acestei zile, Maga rămase în camera sa.
Către ora zece seara, Ragastens reluă drumul
spre castel, însoţit de această dată de Spadacapa. Toată
noaptea dădură târcoale castelului. Când reveniră la răsări-
tul soarelui la cocioaba pescarului, Ragastens era ciudat de
calm. Hotărârea sa era luată. Planul lui era foarte simplu şi
se pregătea să i-l expună lui Spadacapa. Acesta, foarte des-
curajat de constatările făcute, mergea alături de cavalerul pe
care îl examina curios. Fizionomia lui Ragastens îl uimea.
Era fizionomia rigidă a disperaţilor smintiţi.
- Domnule, începu el, nu s-a sfârşit totul, ce
dracu'!... Aţi scăpat şi din alte pericole... Credeţi-mă, dispe-
rarea nu vă ajută cu nimic...
- Unde vezi tu că sunt disperat?
- Văd foarte bine pe faţa dumneavoastră, dom-
nule.
- Te înşeli, mă gândeam la un plan de atac şi toc-
mai am găsit unul. Vreau să ţi-l expun... căci mă bazez pe tine.
- Sper şi eu, pe toţi dracii!
- Iată deci ce am hotărât: în această seară ne
vom prezenta la poarta castelului, ca nişte cavaleri trimişi de
la Roma de Cezar. Avem un comision foarte important să
predăm Lucreţiei... Ni se deschide... intrăm...
- Dacă ne lasă să intrăm!
Ragastens îşi încruntă sprâncenele. Era într-unul din acele momente de exasperare 
nervoasă când cea mai
neînsemnată contrazicere devenea o mare nenorocire.
- Taci! spuse el ca pentru a îndepărta definitiv
ipoteza emisă de Spadacapa. Intrăm, îţi spun!
- Bine! Şi odată ajunşi înăuntru?
- Din două lucruri unul: sau suntem conduşi la
Lucreţia, şi atunci restul mă priveşte, sau nu vor să ne con-
ducă la ea şi atunci, ascultă bine, tu te repezi la cei care ne
înconjoară şi îi ţii pe loc sau îi omori; cinci minute îmi vor fi
suficiente; cinci minute, Spadacapa!
Cavalerul se entuziasma din ce în ce mai mult.
Spadacapa îl privea cu o profundă tristeţe.
- Domnule, spuse el cu simplitate, dacă nu tre-
buie decât să mor, puteţi conta că veţi reuşi. Zău aşa, nu se
moare decât o dată! Sunt omul dumneavoastră pentru
această seară.
Şi în sinea lui, fostul bandit îşi spuse suspinând:
- S-a sfârşit! Suntem pierduţi amândoi.
Cât despre Ragastens, devotamentul atât de



simplu şi atât de absolut al servitorului său îi smulse lacrimi,
îl cuprinse în braţe pe Spadacapa, îmbrăţişându-l cu emoţie.
Această emoţie binefăcătoare produse reacţia pe care nici un
cuvânt şi nici o consolare nu ar fi putut să o aducă. Această
a doua zi fu la fel de jalnică ca prima. Ragastens o petrecu în pat cu capul pe perete, 
întrebându-se câteodată dacă n-ar fi
mai bine să termine totul imediat. Veni seara şi Ragastens nu
mai vorbea despre planul său: îşi acordase încă o zi pentru a
găsi un plan practicabil.
A doua zi, cum Ragastens sfârşise prin a cădea
într-un somn adânc, fu trezit deodată de un zgomot de
glasuri. Recunoscu imediat una din cele două voci: era a lui
Maga. El ascultă un moment şi recunoscu şi cealaltă voce:
era a lui Giacomo.
- Tu te duci la castel, spunea Maga; vei aranja să
pot intra şi eu acolo.
- V-aţi gândit bine, doamnă?
- Nici un cuvânt, Giacomo! Ceea ce trebuie să se
împlinească se va împlini. Nici o putere din lume nu poate
acum să-l salveze pe Rodrigo... Dar, spune-mi, Cezar se va
îmbarca?
- Mâine dimineaţă. Va fi aici mâine seară sau
către miezul nopţii.
Ragastens sări jos din pat. După un moment,
intră brusc în camera lui Maga şi-l apucă pe Giacomo de
braţ:
- Ce spuneţi? Cezar Borgia vine aici? Asta
spuneaţi?
- Domnul Ragastens! strigă Giacomo.
- Răspundeţi! urla cavalerul scuturând braţul
bătrânelului.
- Cezar vine aici! spuse Maga. Giacomo l-a văzut
pe patronul vasului care trebuie să-l aducă.
Ragastens se lăsă să cadă pe un scaun. Era la
capătul puterilor. Giacomo şi Maga îl priviră cu milă... Mai
ales Maga.
- Oh! murmură nefericitul, şi să nu pot face nimic... Nimic!
Deodată el se ridică.
- Unde vă duceţi? întrebă Maga, surprinsă ea
însăşi de interesul pe care-l purta cavalerului, ea, pe care nu
o mai interesa nimic.
- La castel! răspunse Ragastens cu acea voce
calmă şi dură pe care o avea în momente de criză acută. La
castel! Şi voi omorî tot ce-mi va sta în cale, până când voi fi
şi eu omorât!
Maga se cutremură. Această voce a disperării o
tulburase.
- Aşteptaţi! strigă ea fără ca măcar să se gân-
dească la ce spunea.
Ragastens se opri scuturat de un frison de dis-
perare, fixându-şi ochii asupra bătrânei femei. Rosa Vanozzo
tăcea acum. Ea îl vedea pe Ragastens care-o privea cu ochi
de nebun. Avu imaginea clară a dramei care se petrecea în
inima acestui tânăr bărbat. Şi o milă mai puternică puse
stăpânire pe ea.
- Lasă-mă singură, Giacomo, spuse ea. Lasă-mă
şi dumneata, cavalere de Ragastens. într-o oră veniţi să ne
întâlnim. într-o oră îţi voi spune dacă trebuie să mergi la cas-
tel şi să mori dacă va fi nevoie.
Ragastens şi Giacomo ieşiră. Cavalerul petrecu
această oră în picioare, în faţa uşii lui Maga, nemişcat, ţea-



păn, cu gândul prins într-un vârtej de speranţe şi disperare.
Maga, odată rămasă singură, părăsise scaunul de lemn pe
care stătuse şi se aşezase pe vine, pe pământ, cu bărbia pe
genunchi, în poziţia sa obişnuită.
- El a salvat-o pe Rosita, dar este un motiv sufi-
cient?
Aceste cuvinte şi le spuse în sinea sa. Mintea sa era plină de o ciudată agitaţie... Gândurile 
fulgerau, se învâr-teau aşa câteodată se concretizau în întrebări mute, în excla-
maţii care izbucneau.
- El a salvat-o pe Rosita!... Dacă nu era acolo,
Rosita era moartă! Puţina bucurie care lumina câteodată
infernul sufletului meu ar fi dispărut pentru totdeauna. Asta
este adevărat! Mica mea Rosita... scumpa mea. Dacă pot să
mă bucur că eşti încă vie, lui trebuie să-i mulţumesc, mica
mea Rosita! Da! Dar să renunţ la răzbunarea contra lui
Rodrigo?... Da! Eu n-am trăit decât pentru asta! Timp de
treizeci de ani, am simţit cum se adună veninul în inima mea
rănită, picătură cu picătură! M-am hrănit treizeci de ani cu
speranţa unei răzbunări, singura în stare să mă scape de si-
nucidere! Şi un minut, o secundă ar fi fost suficientă pentru
a-mi goli inima de veninul adunat! O secundă ar şterge trei-
zeci de ani de tortură! îl voi ierta pe Rodrigo!... Oh! Este posi-
bil aşa ceva?... Să moară acest bărbat tânăr? Ce va însem-
na asta pentru mine?
După ultima întrebare pe care şi-o puse, Rosa
Vanozzo se ridică brusc şi-şi acoperi faţa cu amândouă
mâinile.
- Rosita! Rosita!... De ce te-am iubit atât? De ce
trebuie acum ca inima mea să sângereze la gândul morţii
celui care te-a salvat de la moarte!...
O luptă infernală se dădea în conştiinţa acestei
nefericite. Când, cu o voce obosită, ea îl chemă pe
Ragastens, acesta fu îngrozit de paloarea care acoperea faţa
femeii. Ea îi apăru ca o stafie.
- Fii pe pace, spuse ea; pentru dumneata am să
încerc imposibilul. Dacă există ceva pe lume care o poate
salva pe Beatrix, asta este încercarea pe care o voi face în
seara asta... în această seară vei şti dacă trebuie să speri că o vei revedea sănătoasă pe 
cea pe care o iubeşti...
Seara, Rosa porni la drum spre castel. Ea îşi pro-
pusese să intre acolo cu ajutorul abatelui Angelo care o va
duce la Rodrigo. Am văzut că norocul o ajutase şi că întâl-
nirea cu Rodrigo avusese loc pe plajă. Imediat după aceea
ea se întoarse la colibă. Două sute de paşi mai departe, îl
întâlni pe Giacomo care o aştepta.
- Te vei duce la castel, îi spuse ea. îl vei informa
pe Rodrigo că fiul său va sosi la Caprera.
- Va afla într-o oră. Asta este tot?
- Este totul pentru moment. în fiecare seară, să
mă ţii la curent cu ce se întâmplă la castel...
Capitolul LXVIII
DEZBATERE DE FAMILIE
Să o lăsăm pe Rosa Vanozzo să-i ducă lui
Ragastens formala asigurare că Beatrix este salvată şi să-l
urmăm pe bătrânul Borgia în apartamentul său unde intra
împreună cu Lucreţia. Cât despre abatele Angelo, el se stre-
curase într-o cameră alăturată, hotărât să nu piardă nici un
cuvânt din ceea ce se va discuta. Papa aruncă asupra fiicei
sale o privire vicleană şi, fără pregătire, pentru a-i surprinde
un gest care să o dea de gol, el pronunţă cu o voce indife-
rentă:



- Tu nu mi-ai spus că fiica contelui Alma este pri-
zoniera ta.
Lucreţia nu avu nici o tresărire. Se obişnuise de
multă vreme să-şi ia o mască de indiferenţă absolută de
fiecare dată când se găsea în faţa tatălui său, indiferent de
ce vedea sau auzea. Se mulţumi să răspundă:
- Nu ţi-am vorbit de această fată, tată, mai întâi
pentru că ai destule motive de nelinişte şi apoi pentru că este
o problemă personală pe care trebuie să o rezolv cu ea. De
altfel, îmi propusesem să-ţi vorbesc despre intenţiile mele la
momentul potrivit...
- Şi acest moment n-a venit?
- Nu, nu, tată, nu încă.
Papa închise ochii. înţelegea perfect din tonul
Lucreţiei că aceste intenţii despre care vorbea vor fi
groaznice.
în acel moment, cineva bătu uşor în uşă.
Lucreţia, încântată să scape dintr-o întâlnire pentru care nu
era pregătită, se grăbi să deschidă, în ciuda exclamaţiei
bătrânului Borgia care strigă:
- Să fim lăsaţi în pace, pe toţi dracii!
La uşă, Lucreţia găsi un servitor care, după ce se
scuză de deranj, o anunţă că administratorul său Giacomo
tocmai sosise şi dorea să-i vorbească fără întârziere.
- Să vină! spuse Lucreţia cu voce joasă; şi în
acelaşi timp, trase uşa pentru ca tatăl său să nu vadă ce se
petrece. Apăru Giacomo.
- Doamnă, spuse el, conform ordinelor dumnea-
voastră, am trecut pe la palatul Riant să iau ceea ce trebuia
să aduc la Caprera, dar palatul Riant nu mai există: populaţia
l-a ars.
-Ah! făcu simplu Lucreţia.
Dar o uşoară paloare indica furia pe care o
simţea, căci palatul Riant era opera sa.
- Ce altă noutate ai? întrebă ea.
- Domnul duce Valentinois este pe drum spre
Caprera.
Aici, Lucreţia nu putu să-şi stăpânească un uşor
strigăt de bucurie.
- Eşti sigur?
-Absolut, doamnă!
-Ascultă, Giacomo! Pentru vestea proastă cu dis-
trugerea palatului meu, aveam o dorinţă puternică să-ţi dau
zece lovituri de baston, dar pentru vestea bună cu sosirea lui
Cezar, tu ai dreptul la zece ducaţi. Du-te să ţi se dea, prie-
tene... Dragul meu frate! Ce fericită sunt!...
La anunţul cu plata celor zece ducaţi, el se ridică
cu un zâmbet de bucurie. Lucreţia văzu zâmbetul şi luă notă
de el, apoi reveni la tatăl său. Cât despre Giacomo, se
retrase. Zâmbetul îi dispăru.
- Viperă! murmură el. Se apropie ora când îţi vom
smulge dinţii!
Bătrânul Borgia, timp de zece minute cât dură
această scenă, meditase cu grijă asupra posibilităţilor de a o
face pe fiica sa să o elibereze pe Beatrix. O văzu pe Lucreţia
revenind cu ochii strălucitori şi cu zâmbetul pe buze.
- Ai primit veşti bune? întrebă el
- Poate, tată... Dar te rog, să reluăm discuţia din
punctul unde am lăsat-o... Nici nu ştii cât mă amuză şi mă
distrează să mă ocup de această mică Beatrix...
- Ce a făcut ea? întrebă bătrânul mirat de ura



care se observa în aceste cuvinte.
- Ea?... Nimic!... Dar ţi-am spus adineauri că nu
este încă momentul să te informez asupra intenţiilor mele
faţă de fata contelui Alma... Ei bine, m-am înşelat, dragă tată:
din contră, momentul a venit... Dar mai întâi, poţi să-mi spui, tu cum ai aflat că ea este aici?
- Vei afla imediat... Aştept să-mi explici.
- Este foarte simplu, spuse liniştită Lucreţia. Ştii
admiraţia pe care am avut-o întotdeauna pentru politica ta şi
că mereu am profitat de lecţiile tale. Mi-ai dat exemplul con-
tesei Alma care te deranja. Ai suprimat-o. Fiica mă deran-
jează pe mine: o voi suprima.
- Şi dacă eu ţi-aş cere iertarea ei, ce ai spune?
- Te-aş refuza, răspunse Lucreţia.
- Nu te înfuria, fata mea... Dacă nu numai că
ţi-aş cere iertarea ei, ci te-aş ruga să o laşi de mâine liberă
să plece în Italia?
- îţi arde de râs, tată!
- Văd că ai un motiv de ură puternică contra aces-
tei micuţe Beatrix... Dar dacă ţi-aş spune că viaţa mea
depinde de libertatea sa?
- Cum aşa? spuse Lucreţia mirată.
-Ascultă... Tu ai auzit vorbindu-se la Roma de o
bătrână magiciană foarte renumită. I se spune Maga, nu i se
cunoaşte un alt nume...
- Am auzit vorbindu-se de această femeie, într-a-
devăr, spuse cu răceală Lucreţia.
- Ei bine, această vrăjitoare, pe care o cred
dotată cu o inteligenţă extraordinară, această Maga, nu ştiu
de ce, s-a ataşat de mine. Ea mi-a salvat viaţa. în sfârşit, din
toată atitudinea ei, rezultă pentru mine că trebuie să am
încredere nelimitată în ea... Acum, ascultă: Maga este aici...
Maga, reluă Papa, mi-a vorbit...
- Ea ţi-a vorbit!
-Adineauri, pe plajă, ea m-a abordat. Şi asta, fata
mea, mă face să mă gândesc că paznicii pe care i-ai plasat
în jurul meu se achită destul de prost de sarcina lor. Începând de azi, nu voi mai ieşi din 
castel... Deci Maga mi-a vorbit. Ea
m-a anunţat că viaţa mea este ameninţată.
- închipuiri! făcu Lucreţia pălind.
- Repet că am în această femeie o încredere fără
margini, încredere justificată, pentru că tot ce mi-a spus ea
s-a realizat... Viaţa mea este ameninţată, sunt sigur... Şi ce
mi-a zis Maga concordă şi cu presimţirile mele... Or, ştii ce a
mai adăugat? Că voi fi salvat dacă Beatrix este repusă în
libertate...
Lucreţia îl ascultase cu mare atenţie pe tatăl său,
căutând în cuvintele sale motivul secret al lui Maga. Sfârşi
prin a spune că bătrâna magiciană nu avusese un alt scop
decât să inspire Papei o încredere şi mai mare ca să poată
acţiona mai uşor. Trebuia deci să nu distrugă această încre-
dere.
- Tată, spuse ea, este foarte posibil ca această
femeie să aibă pentru tine afecţiunea despre care vorbeşti.
Nu mă îndoiesc. Dar, tocmai în această afecţiune, văd dova-
da că ea se putea înşela... Păstrează-ţi deci încrederea, dar
linişteşte-te, nu te ameninţă nici un pericol.
Bătrânul Borgia scutură din cap.
- îţi cer, spuse el cu mai multă forţă, să o pui în
libertate pe Beatrix. îţi spun că este în joc viaţa mea şi tu eziţi!
Lucreţia se ridică.
- Niciodată, spuse ea cu acelaşi calm, nu-mi voi



sacrifica interesele de dragul închipuirilor unei bătrâne ne-
bune oricât de evidentă ar fi afecţiunea pe care o are pentru
tine. Ascultă-mă şi tu acum, tată. îţi jur că viaţa ta nu este în
pericol. Chiar dacă ar exista un complot împotriva ta, acest
complot s-ar opri în afara pereţilor acestui castel. întreaga
insulă este împânzită cu spioni. Malurile sunt supravegheate.
Nici un vas nu poate ancora fără ca eu să fiu informată.
Putem face faţă unui asediu timp de un an. Există aici o gar-
nizoană unde fiecare bărbat s-ar arunca de pe aceste stânci
la un semn al meu. Avem arme, alimente. Totul este pre-
văzut. Eşti în siguranţă aici ca şi la Vatican.
Aceste cuvinte îşi făcură treptat efectul. Bătrânul
Borgia îşi dădea seama că Lucreţia nu exagera deloc: era
într-adevăr imposibil de pătruns prin forţă sau prin viclenie în
castel. Lucreţia observă înviorarea care se producea în
mintea tatălui său.
- Uite, tată, nu ajunseseşi să crezi în fantome?
Tu! Tu credeai că vezi fantoma contesei Honorata, atunci
când i-ai văzut fata plimbându-se prin grădină...
- Este adevărat! murmură Papa.
- Nu există nici pericol material, nici pericol supra-
natural. Adevărul este că trebuie să te întorci la Roma, mai
puternic ca oricând. Ei bine! te-ai gândit vreodată că este
suficient un bărbat hotărât pentru a se prăbuşi un imperiu?
Acest om există! Din cauza lui au început nenorocirile noas-
tre... Datorită lui, Cezar a cunoscut înfrâgerea şi tu te-ai refu-
giat aici!
- Ragastens! întrerupse Papa. Ah! pe el îl urăsc
încât mi-aş risca de bună voie viaţa pentru a-l lovi!
Lucreţia tresări de bucurie. Ea îl cunoştea pe tatăl
său.
- Această dorinţă s-a realizat, tată! spuse ea.
- Ce spui tu? Ragastens victorios, este stăpân la
Monteforte!
- Ceea ce tu nu ai putut face cu diplomaţie, ceea
ce nu a putut face cu armele sale Cezar, am făcut eu, dar, cu
diplomaţia mea şi cu armele mele femeieşti. L-am lovit pe
Ragastens în plină inimă sau mai degrabă îl voi lovi.
- Dacă tu ai făcut asta, fata mea, strigă Papa, poţi să te mândreşti că eşti geniul casei 
noastre.
- Am făcut-o, spuse Lucreţia cu orgoliu. Şi vei
înţelege totul dintr-un cuvânt: Ragastens este îndrăgostit de
o femeie. Dar iubirea sa nu este una dintre acele iubiri vul-
gare care se nasc şi mor fără un motiv serios. El iubeşte din
tot sufletul, iubeşte încât ar muri în lacrimi, de supărare şi dis-
perare dacă iubirea sa ar fi lovită. Cea pe care o iubeşte se
numeşte Beatrix, contesa Alma.
-Ah! superb! minunat! admirabil!
- Când Cezar fugea, continuă aceasta, în timp ce
tu te pregăteai să părăseşti grăbit Tivoli, eu mă gândeam! îmi
spuneam că familia noastră şi-a găsit în acest Ragastens
grăuntele de nisip care să-i strice echilibrul; îmi spuneam că
ar trebui cu orice preţ strivit. Şi i-am găsit slăbiciunea ca să-l
lovesc. Se poate vindeca o lovitură de sabie sau de lance. Nu
se vindecă o rană în inimă, când iubirea a pus stăpânire pe
ea. Atunci m-am luptat cu armele mele: am răpit-o pe Beatrix.
Am adus-o aici. înţelegi tată? îmi mai ceri acum să o eli-
berez?
- Nu, nu! Chiar dacă mă ameninţă un pericol real!
Chiar dacă ar trebui să-mi risc viaţa! Să mă răzbun pe
Ragastens! Nu aş renunţa la această bucurie nici pentru cea



mai frumoasă provincie din Italia! Dar, în sfârşit, ce vrei să
faci cu această fată? Acest om nu o va căuta şi poate o va
găsi?
- Nu o va căuta mult timp, spuse Lucreţia cu un
zâmbet triumfător. Căci mă gândesc să i-o înapoiez...
- Nu înţeleg...
- I-o voi înapoia dezonorată...
Bătrânul Borgia avu un fior de spaimă, atât de
sălbatică era ura fiicei sale. Lucreţia continuă cu un fel de
furie:
- Mâine Cezar va fi aici. Ah! tată, ştiu că ai faţă de
el unele reţineri nedrepte. Cezar este capabil de orice crimă,
ştiu, dar Cezar gândeşte. Cezar ştie că nu poate să facă
nimic fără tine; că moartea ta înseamnă prăbuşirea puterii
sale. Nu ai de ce să te temi de el. Mai ales în acest moment!
în acest moment când doar autoritatea papală, autoritatea ta,
poate să-i facă pe romani să asculte.
- Este adevărat!
- Cezar vine mâine, reluă Lucreţia. Mâine, fata
contelui Alma va fi amanta lui Cezar. El are o pasiune pentru
ea. Să vină Ragastens să ne-o ceară pe logodnica sa: îi vom
înapoia o zdreanţă vie! Ei se iubesc! Şi-au jurat să fie împre-
ună. Ei trăiesc unul pentru altul. îţi închipui, tată, viitoarea
întâlnire a acestor doi iubiţi? îţi imaginezi ruşinea unuia şi dis-
perarea altuia?
- Destul, fata mea, destul! Tu eşti demnă de mine!
- Da! mă mândresc că sunt o adevărată Borgia.
Tatăl şi fiica se priviră. Dante, în sublimele şi
infernalele sale visări, trebuie să se fi gândit la asemenea
priviri. Lucreţia se retrase. Dar ea nu trecu prin camera unde
îl văzuse pe Giacomo. Făcu un ocol printr-un cabinet care
dădea spre camera Papei. Din acest cabinet se deschidea o
uşă spre un culoar. Lucreţia traversă rapid cabinetul,
deschise uşa şi avu o sclipire de satisfacţie în priviri. în
celălalt capăt al culoarului zărise o umbră care se îndepărta
discret. în această umbră, ea îl recunoscu pe abatele Angelo.
Revenită în micul salon unde stătea de obicei,
Lucreţia îl chemă pe abate. Acesta se prezentă după câteva
minute.
- Ei bine, îi spuse Lucreţia, ce facem, dragul meu
Angelo? Mi se pare că bătrâna ta vrăjitoare întârzie să
acţioneze!
-Aşteptam ordinele dumneavoastră...
- Fie atunci, dar eşti sigur că ea se va decide să
acţioneze?
- Da, doamnă!
- Bine! Totuşi,trebuie să prevenim totul. Dacă are
intenţia să aştepte o zi sau două, nu ai decât să-i repeţi con-
versaţia pe care am avut-o cu tatăl meu.
- Care conversaţie, doamnă?
- Cea pe care ai ascultat-o din cabinet. Haide, nu
te copilări, dragul meu Angelo! Grăbeşte-te!
Capitolul LXIX
HOTĂRÂRI MAJORE
Angelo nu fusese singurul care asistase la dis-
cuţia de familie la care tocmai am asistat. Ascultase şi
Giacomo. Administratorul Lucreţiei, care venise de multe ori
la castelul Caprera cu stăpâna sa, cunoştea toate colţurile şi
ascunzătorile din acest castel. Or, cum avea misiunea să o
supravegheze pe Lucreţia, el nu o pierdu din vedere. Mulţu-
mită uneia din vizetele pe care fiica Papei le amplasase



peste tot în castel, Giacomo auzise discuţia dintre Papă şi
Lucreţia. Puţin după Angelo, plecă şi el. Era aproape miezul
nopţii când abatele sosi la coliba pescarului. Imediat, el
ajunse în faţa Rosei Vanozzo. Ea nu manifestă nici o surpriză
în a-l vedea la o asemenea oră. Bănuia că venise să o caute
ca să afle ce discutase cu bătrânul Borgia pe plajă. Dar aba-tele Angelo avea şi el diplomaţia 
lui. El proceda cu ipocrizie
şi blândeţe, aşa cum l-am văzut făcând cu Cezar, sau cu
duritate, cum l-am văzut făcând cu Lucreţia.
- A sosit momentul să acţionăm, spuse el brusc.
Când vreţi să se întâmple?
- Trebuie să aşteptăm două zile, răspunse Maga.
Nu sunt încă gata.
- Vreţi să vedeţi dacă bătrânul Borgia o elibe-
rează pe tânăra contesă Alma, aşa cum v-a jurat?
Maga îi aruncă o privire pătrunzătoare.
- Cum de ştiţi asta? întrebă ea. '
- Bătrânul şi-a bătut joc de dumneavoastră, spuse
abatele fără să răspundă. Beatrix nu va fi pusă în libertate.
Ea va suporta supliciul la care a fost condamnată. Va fi prea
târziu.
Acum, Maga păli. Abatele vorbea cu siguranţă.
Era evident că ştia şi că spunea adevărul... Beatrix era pier-
dută!... Cu o voce tristă, ea puse aceeaşi întrebare:
- Cum de ştiţi asta?
Abatele Angelo povesti atunci cuvânt cu cuvânt
discuţia la care asistase invizibil. Maga îl ascultă fără să-l
întrerupă.
Din când în când era scuturată de câte un fior.
Când abatele sfârşi, ea păstră un minut de tăcere. Angelo
aşteptă cu o spaimă febrilă ascunsă cu multă grijă.
- Vom acţiona mâine! spuse deodată Maga.
- La ce oră? întrebă rapid abatele.
- Seara.
- Când vreţi să intraţi în castel?
- încă din această noapte. Poţi să mă ascunzi
toată ziua de mâine?
- Cu uşurinţă. Veniţi cu mine.
- Nu. Voi fi la poarta castelului peste două ore.
Mai am ceva de pregătit.
- Voi fi acolo şi vă voi introduce.
- Bine, acum du-te. Lasă-mă singură.
Abatele Angelo se retrase.
Rosa rămase năucită. Aşa deci, Rodrigo îi rezer-
vase o ultimă trădare! Ea îl iertase. Renunţase la răzbuna-
rea sa. Ea îşi înăbuşise în suflet toate resentimentele. în
schimbul vieţii unei inocente... Şi iată că Borgia o condamna
pe tânăra nevinovată pentru a-l pedepsi pe Ragastens. Ah! el
este blestemat! Beatrix va muri... Ragastens va muri. Dar el,
blestematul, va pieri primul! Se terminase! Condamnarea era
de acum irevocabilă.
încet, în linişte, trecu în încăperea din pivniţă
unde era Ragastens. Spadacapa îi făcu semn să nu facă
zgomot şi i-l arătă pe cavalerul adormit. Se produsese o
reacţie în mintea lui Ragastens. Maga îi spusese:
- Beatrix este salvată. Răspund de asta...
Şi atunci, după primul moment de neîncredere,
după ce Rosa îi răspunsese la întrebările de mii de ori
repetate, convingerea intrase în el. Se produsese o destin-
dere. Şi, datorită îngrozitoarei oboseli cerebrale, Ragastens
adormise în câteva minute. Maga îl admira cu o imensă tris-



teţe.
- Bietul tânăr! murmură ea.
Maga făcu un gest ca pentru a-l atinge pe
Ragastens. Dar în momentul când voia să-l trezească pe
cavaler, ea auzi că cineva intra în camera sa. Era Giacomo.
Negăsind pe nimeni în camera rezervată Rosei, administra-
torul intră în cea pe care pescarul i-o dăduse lui Ragastens.
Aici o găsi pe Maga.
- Lucruri grave pentru acest tânăr! murmură el.
Bătrânul Borgia o sacrifică pe contesa Beatrix.
- Ştiu! spuse Maga. Abatele a venit să-mi spună
totul.
- Trebuie să-l prevenim pe cavaler.
- Vai! Voi avea forţa?
în acest timp, Spadacapa auzise câteva cuvinte.
El înţelese că un incident teribil se petrecuse de când Maga
îl anunţase pe stăpânul său că Beatrix va fi salvată. El le făcu
semn celor doi să-l urmeze.
- Ce se petrece? întrebă scutierul când ajunseră
în camera lui Maga.
Aceasta îl puse la curent. Spadacapa fu dărâmat.
Şi el era de acord că trebuie să-l anunţe imediat pe cavaler.
Şi, fără să mai piardă timp, se duse şi-i atinse braţul adormit.
- Domnule, bătrâna... vecina noastră... Vrea să
vă vorbească.
- S-a întâmplat o nenorocire! strigă Ragastens.
- Nenorocirea nu s-a întâmplat încă, spuse Maga
care intră în acel moment, urmată de Giacomo. Liniştiţi-vă,
încă nu este totul pierdut.
- Vorbe goale! spuse supărat Ragastens. Spu-
ne-mi exact adevărul...
- iată-l: bătrânul Borgia mi-a jurat că va obţine de
la fiica sa libertatea logodnicei dumitale. El s-a răzgândit, a
trădat. Pedeapsa sa este aproape... Dar dumneata, prietene,
nu eşti mai puţin lovit...
Ragastens scoase un blestem furios cu un urlet
sălbatic. îşi încleşta pumnii ridicându-i spre cer. Era prea
mult, ajunsese în pragul nebuniei. într-un ultim moment de
luciditate, el înţelese că fără calm, raţiunea sa ar fi căzut
pradă unei crize de disperare sau de furie. încercă să-şi recapete stăpânirea de sine.
- Spune-mi totul în detaliu, ceru el cu o voce care
nu mai tremura.
Pe scurt, dar foarte limpede, Maga îi rezumă
întâlnirea pe care ea o avusese cu Borgia, apoi veştile aduse
de abatele Angelo, confirmate de Giacomo.
-Am făcut pentru dumneata şi pentru cea pe care
o iubeşti ceea ce n-aş fi făcut pentru a-mi salva propria viaţă!
Biete victime! Inima îmi sângerează din cauza suferinţei
voastre... Sunteţi victime ale fatalităţii... Borgia vă distruge,
aşa cum a distrus tot ce a întâlnit în drumul său...
Ragastens, cu capul plecat, cu fruntea încrun-
tată, nemişcat, fără să tresară, plângea fără să facă zgomot.
Era îngrozitor să vezi curgând lacrimi tăcute pe faţa împietrită
a acestui tânăr bărbat care părea născut pentru bucurie şi
fericire...
- Vei fi răzbunat, termină bătrâna Maga, tulburată
de o emoţie pe care nu o mai simţise din ziua când aflase de
dispariţia Rositei... Veţi fi răzbunaţi amândoi. Jur!... Dar, vai!
oare aceasta îţi va reda fericirea pierdută pentru totdeauna?
Ragastens ridică privirea.
- Mulţumesc, doamnă, spuse el cu blândeţe; mul-



ţumesc pentru emoţia şi mila pe care le simt în cuvintele
dumneavoastră... îmi este mai uşor să simt simpatia celor
din jur în acest ceas al morţii mele...
- Sunteţi decis să vă duceţi şi să fiţi ucis? Nu mai
puteţi să aşteptaţi până mâine?
- Voi încerca, dacă asta vă este util, doamnă. Nu
pot să vă refuz nimic în acest moment. Tot ceea ce-mi mai
permit forţele este să aştept până mâine seară.
- Mulţumesc, spuse cu vioiciune Maga. Inter-
venţia dumitale în cursul zilei de mâine ar fi făcut să eşueze,
poate, planul meu... în timp ce, mâine seară, totul se va
sfârşi...
Ea ezită un moment... Apoi, cu o voce tremură-toare, întrebă:
- Vrei să mă îmbrăţişezi, copilul meu? îţi cer asta,
vezi tu, pentru că şi eu merg la moarte...
Ragastens, fără un cuvânt, se repezi în braţele
bătrânei. Apoi, aceasta se smulse din această strânsoare,
ultima bucurie a propriei existenţe de martir, şi încet, fără să
se întoarcă, urcă scara şi se înfundă în noapte, către castelul
blestemat.
Atunci Ragastens se întoarse către Giacomo.
- Mâine, spuse el, voi încerca să forţez poarta
castelului. La ce oră crezi că este mai bine?
- Ascultaţi, spuse bătrânelul a cărui figură me-
fistofelică exprima o extraordinară agitaţie interioară, nu
trebuie să acţionaţi aşa. Vreţi să vă prezentaţi la poarta
castelului? Veţi fi omorât înainte de a intra... Nu trebuie
aşa...
- Aveţi o altă propunere? întrebă Ragastens cu
voce tristă.
- Poate!... încă nu ştiu! Voi vedea... Ascultaţi, să
stabilim o oră pentru mâine...
- Totul depinde de ora la care va sosi Cezar.
Trebuie să intru înaintea lui, asta e tot! încheie el.
-Asta e tot! strigă Giacomo. Iată... în sfârşit, la
dumneata nu trebuie să mă mire nimic... Cezar va sosi către
miezul nopţii... Este bine ora zece?...
- Fie, ora zece!
- Ei bine! la ora aceea, în loc să vă prezentaţi la
poarta castelului, să vă găsiţi pe stâncile de pe mal, în locul
unde şanţul se întrerupe şi unde peretele stă direct pe
stâncă... Dacă nu vedeţi nimic... înseamnă că n-am putut să
fac nimic şi atunci acţionaţi conform inspiraţiei dumneavoas-
tră. Pe mâine... la ora zece!
Giacomo se îndreptă, la rândul său, către scară
şi dispăru. Rămas singur, Ragastens murmură:
- încă o zi! Voi putea să aştept?
Deodată îl zări pe Spadacapa care curăţa săbiile
şi pumnalele. Atunci se gândi să-l elibereze pe bunul său
scutier. Avea el dreptul să-l antreneze în această luptă care
nu era decât o sinucidere deghizată? Nu! Nu putea să con-
damne la o moarte inutilă un bărbat care îi demonstrase
atâta afecţiune şi devotament. Căută un motiv să-l înde-
părteze...
- Ce faci? întrebă el.
- Vedeţi, domnule, curăţ armele noastre pentru
mâine. Nu este mâine ziua când ne vom lupta?
- La ce bun să-ţi fac acest rău?
- Domnule, răspunse Spadacapa, pentru că vom
muri mâine, vreau să murim curaţi. Asta va fi ultima mea
cochetărie.



Capitolul LXX
CORABIE ÎN ZARE
Timpul trecea pentru Ragastens ca un secol de
spaimă. Nu închisese ochii toată noaptea şi nu rămăsese în
cameră. Din momentul când Giacomo plecase, cavalerul
aşezat pe un bolovan de pe plajă, aşteptase ziua. Zorii se
iviră, în sfârşit, pe un cer de o puritate strălucitoare.
Ragastens, cu ochii fixaţi în gol, privea fără să vadă. Era
absorbit de această revedere a întregii sale vieţi, aşa cum fac
oamenii care ajung în ultimele minute ale vieţii lor. Amintirile
se iveau una după alta şi, pe ecranul imaginaţiei sale, defilau cu viteza unui vis. Şi toate 
conduceau spre imaginea unei
tinere fete îmbrăcate în alb, alergând în galop pe un cal focos
şi venind spre el strigând:
- Domnule, oricine ai fi, apără-mă, scapă-mă de
acest om!
Da, el revedea toate acestea... Şi dintre toate
amintirile care apăreau şi se învârteau în jurul lui, plutea
întotdeauna rochia albă a tinerei fete cu ochii atât de tandri şi
mândri, atât de curajoşi şi blânzi. Orele treceau încet. Veni
seara. Ragastens era în acelaşi loc. Deodată, o voce îl
smulse din visare.
- Vă uitaţi la pânza care se vede la orizont?
Ragastens sări în picioare. îl privi aproape nebun
de spaimă pe omul care îi pusese această întrebare indife-
rentă, îl recunoscu pe pescar, gazda sa. Ragastens îl apucă
violent de braţ şi-l scutură.
- Ce spui? urlă el. O pânză care vine! El este,
nu-i aşa? El este!
Pescarul, surprins, se retrase speriat de expresia
de furie care tulburase faţa cavalerului. Ragastens îşi dădu
seama de spaima pe care o inspira. Lăsă să-i cadă braţul cu
resemnare.
- Iartă-mă, spuse el cu tristeţe. Nu mai ştiu ce fac.
Sunt atât de nefericit!
- Nu-i nimic... nu-i nimic! se bâlbâi pescarul.
Şi continuă să examineze marea. Ragastens
începu să cutreiere plaja. Şi de fapt ce dovadă avea că
această corabie îl aducea pe Cezar Borgia?
- Poate că este doar un vas care trece în larg...
- Vedeţi! strigă pescarul, are vârful îndreptat spre Caprera. Să mă bată Dumnezeu, dacă 
acest vas nu vine de
la Ostia... Uite! Trebuie să-l vedeţi acum!
Ragastens întoarse capul. Această corabie
venea de la Ostia! Se îndrepta spre Caprera! Era tot ce tre-
buia să ştie, era Cezar! Cezar în câteva ore va fi la castel! în
câteva ore, abominabilul sacrificiu va fi un fapt împlinit.
Reveni lângă pescar, atras de o forţă invincibilă şi privi. De
această dată el văzu clar corabia.
- Este o goeletă de mare viteză, spuse liniştit
pescarul.
- în cât timp crezi va ajunge aici?
Pescarul examina atent starea cerului.
- în condiţiile în care navighează, vasul poate
ajunge în această seară către ora zece... Dar nu ştiu de ce
n-au întins toată pânza. Poate au interes să ajungă destul de
târziu... Dacă merg aşa, vor ajunge la Caprera înainte de
miezul nopţii.
- Miezul nopţii!
- Oh! desigur... Vedeţi! Nu sunt grăbiţi! Dar, dom-
nule, vă interesează corabia aia? De azi-noapte, nu v-aţi



mişcat de aici.
- Da... aştept un prieten...
Dacă pescarul ar fi avut obişnuinţa observaţiei,
s-ar fi înfiorat de tonul pe care vorbise Ragastens. Dar
pescarul nu era decât un observator al mării. îi ură bună-
seara musafirului său şi se retrase. Ragastens rămase cu
ochii fixaţi pe corabie, umbrele serii îl învăluiră treptat, noap-
tea se lăsă şi nu mai văzu nimic...
- Domnule, este ora nouă! murmură deodată
Spadacapa lângă el.
Ragastens parcă se trezi dintr-un coşmar şi-şi
trecu mâinile peste fruntea fierbinte.
- Să mergem! spuse el simplu.
Da, era Cezar Borgia! Alerga spre Caprera
împins de pasiune. Pasiune violentă, dusă până la paroxism,
pasiune nestăpânită de atâta aşteptare. Această Beatrix! O
dorise cu atâta pasiune! Suferise! El!... Ajunsese să simtă
ceva ciudat, ca nişte bătăi de inimă! Avea o furie de smintit!
Pentru a o cuceri, pornise un război! Şi fusese învins!
Zilele care urmară dezastrului din Defileul
Infernului, Cezar Borgia simţi cum pasiunea i se înzeceşte.
Ambiţia pe care i-o sugerase marchizul de Rocasanta îi ate-
nuase durerea fizică, acea suferinţă furioasă. Dar curând,
imaginea Primulei îi domină din nou gândurile. îi era imposi-
bil să se gândească la altceva decât la această dorinţă care,
după propria expresie, îl ardea ca şi cum prin venele sale ar
fi curs lavă de foc...
într-o seară, santinelele de gardă din faţa cortului
său îl auziră urlând. Sosise un curier. Cinci minute mai târ-
ziu, .Cezar, după ce lăsase ordine confuze secundului său,
sărea pe cal şi pleca în direcţia Ostia... Pe corabia pe care o
închinase, Cezar citise şi recitise de sute de ori scrisoarea de
la sora sa Lucreţia. Aceasta conţinea următoarele cuvinte:
"Aştepţi ca frumoasa Beatrix să evadeze din
castelul unde o ţin închisă, ca să vii la Caprera?"
Cum a ajuns Beatrix în mâinile Lucreţiei? Ce
conta! Ea era acolo... Ea o avea!... Iubirea sa se înzecea cu
certitudinea posesiei. Această dorinţă se amesteca cu furia
lungii aşteptări, a tuturor nenorocirilor care rezultaseră.
Mângâierea sa era în acelaşi timp o răzbunare, sărutul său o muşcătură! Şi visul său de 
iubire lua forme de crimă.
Când de pe corabie se văzu Caprera, Cezar
ordonă să se reducă viteza nevei. Nu voia să debarce decât
la miezul nopţii. Către ora zece, Cezar Borgia sărea pe mal
şi trimitea înapoi barca care-l adusese. Era singur. Nu avea
nici măcar un servitor cu el. Ezită câteva minute, apoi, scu-
turând capul, începu să alerge către poarta castelului încon-
jurând zidurile. Un sfert de oră mai târziu, el era în prezenţa
Lucreţiei.
- în sfârşit! Tu! strigă aceasta.
Cezar o examina cu atenţie. Era palidă... aproa-
pe lividă. El aruncă în jurul lui priviri sângeroase şi cu o voce
aspră, ca într-un coşmar, întrebă:
- Ea este aici?
- O vei vedea.
între acest frate şi această soră nu se schimbă
nici un cuvânt de salut, de inutilă blândeţe. Erau acolo amân-
doi pentru crimă. în afara crimei, nu exista nimic.
- O vei vedea, spuse Lucreţia, vino!
- De ce tremuri?
- Ce contează! Vino!



El o apucă de mână, decis să o ucidă, dacă
bănuiala sa se confirma.
- Unde este? întrebă el.
Lucreţia apucă mâna lui Cezar şi îl conduse rapid
prin încăperi. în faţa unei uşi, ea se opri, gâfâind:
- Ea este aici. Dacă îţi rezistă, omoar-o. Dacă nu
o omori tu, o omor eu!... Du-te!
Capitolul LXXI
CUPA DE AUR Şl CUPA DE ARGINT
Rosa Vanozzo sosise noaptea precedentă în faţa
porţii castelului către ora trei dimineaţa. Ne amintim că
abatele Angelo trebuia să o aştepte acolo ca s-o introducă în
castel. Ea mergea cu pas regulat şi lent, fără să se
grăbească ca şi cum ceea ce gândea era imposibil de evitat,
de înlăturat. Când ajunse în faţa porţii castelului, o umbră ieşi
dintr-un tufiş şi se apropie de ea. Era abatele Angelo care o
înveli cu o mantie uriaşă şi-i spuse:
- Veniţi. Doamna Lucreţia vrea să vă vorbească.
Rosa Vanozzo îl urmase pe abate. Acesta mani-
festa o agitaţie febrilă, nu numai la gândului morţii Papei,
care apărea inevitabilă, dar simţea acea spaimă pe care o dă
certitudinea că ambiţia va fi în curând satisfăcută. O intro-
duse pe Rosa într-o cameră slab luminată, unde o lăsă sin-
gură. Câteva minute mai târziu, apăru Lucreţia. Privirea
mamei fu profundă, decisivă. în acea secundă ea îşi dădu
seama că inima sa rămânea de o răceală glacială. Orice sen-
timent era mort pentru ea. Era pregătită pentru crimă.
Lucreţia o examina pe străină cu o curiozitate pasională.
- Sunteţi pregătită? întrebă ea.
- Sunt pregătită...
- Când vreţi să acţionaţi?
- Trebuie mai întâi să-l văd... să-i vorbesc. Nu te
teme: ştiu cum să mă fac primită, fără să compromit nimic.
- Nu puteţi să-l vedeţi decât mâine.
- Mâine seară... Dar trebuie să pot intra mai întâi
la el, fără ca el să ştie.
- Este uşor: el coboară în fiecare dimineaţă în grădină. Veţi profita de acest 
moment.
- Pe mâine dimineaţă. Până atunci, lasă-mă sin-
gură.
- Fie, voi veni să vă caut la ora potrivită.
Lucreţia, gânditoare, făcu câţiva paşi ca să se
retragă. Deodată, ea reveni la Rosa şi cu o voce înăbuşită,
spuse:
- Ce motiv aveţi să-l omorâţi?
Rosa Vanozzo ridică ochii. Privirea sa ciudată,
goală, o înspăimântă pe Lucreţia. Rosa răspunse:
- Dar tu?
Lucreţia sări ca şi cum ar fi fost atinsă cu un fier
roşu. Se îndepărtă fără să îndrăznească nici să răspundă,
nici să pună altă întrebare.
- Chiar aşa, murmură ea, eu, fiica, întreb de ce
vrea să-mi omoare tatăl... Sunt nebună... sigur am devenit
prea nervoasă... Dar unde am mai auzit vocea acestei femei
nebune?
Unde auzise vocea bătrânei? Nu putea spune!



Dar i se părea câteodată că această voce îi aducea în minte
amintiri dintr-o frumoasă grădină plină de rodii şi portocale,
unde se auzeau hohote de râs infantile şi unde o femeie
tânără şi frumoasă era aşezată la umbra marilor copaci.
- Unde am auzit această voce?
Multă vreme ea se gândi la acest lucru. Nu dormi
toată noaptea şi aşteptă dimineaţa cu nerăbdare. Se făcu
dimineaţă, dar Papa nu coborî în grădină. Lucreţia avea
groaznice tresăriri de nerăbdare şi-şi rodea pumnii.
în acea dimineaţă bătrânul Borgia se pregătea de
plecare. Către ora patru, dădu ordine să i se pregătească
îmbarcarea oricând ar dori să o facă. La ora opt, după apusul
soarelui, Papa îi spuse lui Angelo:
- Vreau pentru ultima oară să mă plimb printre
aceste flori pe care le iubesc.
Coborî în grădină, mângâie florile cu vârful degetelor, în timp ce sufletul său evoca 
înfiorătoarea scenă
care se pregătea: violul şi asasinatul unei nevinovate pe care
o sacrifica pentru ura ce-o nutrea faţă de Ragastens. Ridică
ochii către fereastra Primulei şi cu gândul la ceea ce va suferi
Ragastens începu să zâmbească şi-i spuse abatelui Angelo:
- Aceste flori sunt suave... Ah! Ce bine e să
trăieşti!
Tăcută şi răbdătoare, Rosa petrecuse această zi
în camera unde Lucreţia o lăsase. Nu se atinsese de mân-
carea pe care chiar fiica ei i-o adusese. Seara, puţin după ora
opt, Lucreţia deschise brusc uşa şi-i făcu semn, prea agitată
ca să poată vorbi. Rosa o urmă. După câteva momente,
amândouă erau în camera Papei.
- Sunteţi decisă să-i vorbiţi? întrebă Lucreţia
gâfâind.
- Trebuie!
- Răspundeţi pentru tot?
- Răspund! Fii liniştită, tatăl tău va muri...
Lucreţia avu un frison şi deveni palidă.
- Are obiceiul de a bea ceva înainte de a dormi?
întrebă Rosa.
- Da! Un vin întăritor... închis acolo...
Lucreţia arătă cu vârful degetului mobila unde
bătrânul Borgia păstra vinul. Doar el avea cheia dulapului,
sau cel puţin aşa credea.
- Poţi să-l deschizi, nu-i aşa? spuse Rosa sigură
de răspuns.
Lucreţia scoase rapid o cheiţă din haina sa şi
deschise dulapul.
- Repede! strigă ea.
Dar Rosa nu se grăbea. Examina interiorul dula-
pului. Acolo se găseau, în afară de alimente, o duzină de sticle cu un vin special din 
care bătrânul bea în fiecare seară un
deget, înainte de culcare. Pe o etajeră erau două cupe, din-
tre care una de aur şi alta de argint. Papa se servea când cu
una, când cu alta. Rosa luă cupa de argint.
- Grăbiţi-vă! spuse Lucreţia bombănind.
Bătrâna ridică din umeri. Apoi scotoci în sân şi
scoase o bucăţică de pergament roşiatic.



- Iată otrava, spuse ea. Este o otravă care nu
iartă. Nu-i cunosc antidotul.
Lucreţia dădu din cap.
- Frecând marginea cupei cu acest pergament,
continuă Maga, se depune pe argint o pudră fină, invizibilă,
care se lipeşte de metal şi nu va cădea, chiar dacă freci cu
putere. Cel care-şi va pune buzele pe marginile acestei cupe
va fi un om mort. Nimic nu-l mai poate salva...
Rosa tăcu. Rămase un minut gânditoare. Apoi îi
întinse Lucreţiei cupa de argint şi bucăţica de pergament
roşiatic. Lucreţia se retrase îngrozită.
- Vreţi ca eu să fac asta? se bâlbâi ea.
-Aşa va fi drept! răspunse Rosa. Este drept ca el
să fie lovit de copilul său! Este drept ca tu, fiica lui, să-ţi poţi
aminti mai târziu această seară. Haide! ţi-e frică, Lucreţia! în
venele tale nu mai curge sângele familiei Borgia?
- Taci, nenorocito!
- Ia atunci această cupă de argint dacă vrei să nu
fim auzite! Bine! Otrava, acum! Freacă acum! Freacă! Bine,
fata mea! Foarte bine! Mai trebuie încă puţin! Trebuie ca mai
târziu, în visele tale, să-ţi poţi aminti cum ai otrăvit cupa de
argint pe care-şi va pune buzele tatăl tău!
Pe măsură ce vorbea Rosa Vanozzo, Lucreţia, ca
într-un coşmar, asculta. Era înspăimântător să-i vezi faţa
palidă. Ea avu vaga impresie că vrăjitoarea îi spusese "fata mea".
Deodată Rosa îi luă cupa de argint.
- Este destul! spuse ea. Acum du-te! restul mă
priveşte. Du-te!
Lucreţia palidă, tremurând, ieşi încet cu ochii
înspăimântaţi, fixaţi asupra vrăjitoarei. Rosa Vanozzo,
rămasă singură, puse cupa de argint înapoi, exact de unde o
luase. Apoi deplasă puţin cupa de aur şi împinse uşa dula-
pului, fără să o închidă de tot. După aceea, se îndreptă către
un cabinet învecinat, se aşeză acolo şi aşteptă. Deodată se
ridică: se vorbea în camera lui Rodrigo Borgia. Ea asculta...
Capitolul LXXII
GENIUL BUN AL LUI ALEXANDRU VI
Era într-adevăr Papa care, terminându-şi plim-
barea, se întorcea în camera sa. Bătrânul era într-o bună
stare de spirit. Spaimele sale dispăruseră în întregime.
Gândul său se îndrepta către viitoarea oră a plecării la Roma.
Scăpat de Ragastens, pe a cărui ucidere conta, şi-ar relua
cuceririle, iar din evenimentele trecute n-ar mai rămâne decât
amintirea.
La aceste lucruri se gândea pregătindu-se de cul-
care. Valetul său îşi terminase treaba, bătrânul mai discută
câteva minute cu Angelo, apoi îl lăsă să plece. Rămas singur,
închise uşa de două ori şi inspecta cu grijă broasca, aşa cum
făcea în fiecare seară.
Când se întoarse, o văzu pe Rosa Vanozzo în
mijlocul camerei sale. Surprinderea bătrânului fu atât de
mare încât nu avu forţa să scoată vreun strigăt. Palid, se
dădu încet înapoi; credea că este o apariţie supranaturală. în
acest timp, Maga îl privea cu o expresie atât de liniştită, încât
el se mai linişti puţin şi reuşi să spună bâlbâindu-se:



- Ce cauţi aici?
-Am venit să vă salvez, stăpâne! răspunse Rosa.
- Să mă salvezi! strigă Papa care, în faţa imi-
nenţei unui pericol, îşi pierdu sângele rece. Dar mai întâi,
cum de eşti aici?
- Am intrat adineauri în castel sub pretextul de a
oferi o bijuterie doamnei Lucreţia. Ştiam că sunteţi în grădină.
Am profitat pentru a mă strecura în cabinetul dumneavoastră
şi să aştept să vă întoarceţi.
Papa tremura; un asasin ar fi putut să facă ceea
ce tocmai făcuse Maga. El aruncă o privire plină de spaimă
în jurul lui.
- Dar de ce n-ai cerut să mă vezi în grădină?
- Pentru că, poate, ar fi prins de veste asasinul.
-Asasinul... el este deci în castel! spuse Papa
speriat.
Maga ridică din umeri.
- Aş fi aici dacă pericolul n-ar fi îngrozitor de
aproape?
Ea pronunţă aceste cuvinte pe un ton bizar. Dar
bătrânul, înnebunit de spaimă, nu-i dădea atenţie.
- Am să chem gărzile! spuse el. Am să ordon să
se scotocească peste tot. El se îndreptă către uşă. Maga îl
opri cu un gest.
- Nu strigaţi, spuse ea cu o solemnitate care-l
făcu pe bătrân să se Mire; va veni moartea!
El se apropie de ea, nervos.
- Ce vrei să spui?... Să vedem, să vedem! La-
să-mă să fac puţină ordine în mintea mea... Spui că asasi-
nul este în castel... Vor deci să mă omoare? Aşază-te, buna
mea Maga... Când mă voi întoarce la Roma, te voi face
bogată... Tu ai vrut să mă salvezi, aşa cum ai şi făcut-o
deja... Buna Maga!... Cât te iubesc!... Tu eşti singura în care
am încredere... Spune-mi totul.
Maga îl văzu ajuns în starea de spirit pe care
şi-o dorea, adică speriat, incapabil să judece ce i se spunea
să facă.
- Am vrut să vă salvez şi de data asta, spuse ea
cu aceeaşi voce liniştită, pentru că vreau să o salvez pe fata
contelui Alma. Mi-aţi jurat să o eliberaţi... Doar dumneavoas-
tră singur aveţi această autoritate...
- Este aşa cum spui. Fără mine, Beatrix este pier-
dută... Şi o voi salva... Jurământul meu este un lucru sacru...
- Ştiu, stăpâne...
- Da, da! Dar, haide, vorbeşte, spune-mi.
Maga, fără să răspundă, îl luă pe Borgia de mână
şi-l conduse la micul dulap care închidea cele două cupe.
- Deschis! exclamă Papa. Cine l-a deschis?
- Abatele Angelo.
- El!... Ar fi trebuit să mă îndoiesc... Ah! şarpele!
El mi-a otrăvit vinul, nu-i aşa?
Maga clătină capul.
- Priviţi cupele, stăpâne.
-A fost atinsă cupa de aur! strigă bătrânul Borgia
tremurând. Eu reţin întotdeauna poziţia exactă a celor două



cupe... cupa de argint nu a fost atinsă... cupa de aur a fost
mişcată... Ah! înţeleg de ce era atât de palid... El m-a părăsit
pentru un sfert de oră... Apoi a revenit... Era livid...
- El a otrăvit cupa de aur în speranţa că vă veţi
folosi de ea în această seară sau mâine...
Papei îi clănţăneau dinţii.
- într-adevăr, eu mă servesc când de una, când
de alta...
- Cupa de aur este otrăvită, reluă Maga. Cel care
va bea din cupa de aur, este un om mort...
- Doamne! Doamne! este posibil să existe atâta
răutate în inima oamenilor?
Deodată el apucă braţul femeii.
- Eşti foarte sigură? urlă el. Eşti sigură că n-a
otrăvit vinul sau amândouă cupele? Ai văzut bine?
Maga zâmbi. Ea luă cupa de argint; luă una din-
tre sticlele de vin şi turnă în ea apoi o goli pâna la ultima pică-
tură. Bătrânul Borgia o urmărise cu multă atenţie.
- Vedeţi, stăpâne, spuse Maga cu acelaşi zâm-
bet: nu este otrăvită; abatele Angelo a otrăvit cupa de aur.
Agitat, bătrânul luă sticla de vin începută de
Maga şi o puse pe masă. Lângă sticlă puse cele două cupe.
Apoi se întoarse către Maga. Râdea forţat, ca şi cum ar fi
sughiţat.
- Vei vedea! rânji el. Vei vedea... Ascunde-te
acolo, în cabinet şi priveşte. Vei vedea farsa pe care i-o voi
juca lui Angelo...
Rosa Vanozo se îndreptă către cabinet cu pas
hotărât ca şi cum n-ar mai fi fost susţinută decât de de o
extraordinară voinţă. în acest timp, Papa lovea un clopot,
apoi deschise uşa.
- Să vină cititorul meu! ordonă el valetului. Câteva
momente mai târziu, Angelo apăru.
- Angelo, copilul meu, te-am chemat ca să bei
puţin vin cu mine.
- Sfinte Părinte! se bâlbâi abatele cuprins de
ameţeală.
- Ei bine, dar ce ai? rânji Papa. Uite vreau să te
onorez. A ta este cupa de aur! A mea cupa de argint...
- Oh! este îngrozitor! murmură tânărul bărbat.
De cum intrase în camera Papei, de cum îl
văzuse închizând uşa, abatele Angelo tremurase.
-Am fost trădat! Voi muri!
Acest gând se înfipse în mintea sa cu o uimitoare
rapiditate. Atitudinea Papei i-l confirma. Bătrânul Borgia
vărsă vin în cele două cupe. împinse către Angelo cupa de
aur şi el o luă pe cea de argint.
- Bea! spuse Borgia.
- Iertare! urlă preotul căzând în genunchi.
-Ah! ai înnebunit?
- Sunt prea tânăr să mor...
- Să mori! Cine-ţi vorbeşte despre moarte? Ce,
mori dacă bei puţin vin! Uite, priveşte!
Bătrânul Borgia ridică foarte sus cupa sa, ca în-
tr-un gest de binecuvântare sau de hidoasă ironie. Apoi,



încet, picătură cu picătură, savurând bunul vin pe care-l
conţinea, el goli cupa de argint.
- Bea acum! spuse cu o voce formidabilă în ure-
chea abatelui, bea îţi spun!
Angelo luă cupa de aur şi, închizând ochii, o
goli...
Papa izbucni într-un râs infernal. îl prinse de
mână pe abate.
- Ei bine, Angelo! bombăni el, ţi-a reuşit crima!
Eşti satisfăcut că l-ai otrăvit pe binefăcătorul tău? Mori, mize-rabilule! Mori şi în 
agonia ta să suporţi suferinţele pe care mi
le rezervaseşi mie!
- Acest tânăr nu va muri!
Vocea care, deodată, pronunţă aceste cuvinte, îl
făcu pe Papă să se întoarcă, ca şi cum ar fi simţit pe şira
spinării suflul îngheţat al morţii... O văzu pe Rosa Vanozzo
care, palidă ca o stafie, îl privea. Rămase un moment năucit,
lovit de o imensă stupoare. Apoi, urlând, sări asupra ei.
- Ce spui, vrăjitoare a infernului?... Ce spui fiica
lui Satan?
- Spun, răspunse Rosa cu o voce din care izvora
o bucurie fantastică, spun că acest preot nu va muri! Spun că 
tu vei muri, Rodrigo! cupa de aur este inofensivă şi tu, Borgia,
tu ai băut din cupa de argint care este otrăvită!
Se auzi un urlet dublu: urletul de bucurie deliran-
tă al abatelui care se îndreptă către uşă, o deschise şi fugi
clătinându-se şi urletul de disperare, de furie şi groază care
ieşea din gâtul Papei Alexandru al Vl-lea.
în acel moment se auziră trosnituri, pârâituri; iz-
bucniră strigăte îndepărtate... Un fum iritant invada camera,
izbucniră flăcări în noapte. Castelul Lucreţiei era în flăcări.
Capitolul LXXIII
STATUIE VIE PESTE STATUIE DE BRONZ
Puţin peste ora nouă seara, Spadacapa îl trezisepe Ragastens din dureroasa sa 
visare. Cavalerul, fără să se
grăbească, porni spre castel; tentativa era o nebunie, el ştia.
îi trebui o oră să traverseze distanţa care separa castelul de
cătunul pescarilor. Ajuns pe stânca unde Giacomo îi spusese
să se ducă, lângă înaltul perete al castelului, el scutură din
cap.
- Nimic! spuse el. Acest bătrânel nu va putea să
facă nimic... Şi apoi, ce ar fi putut să încerce? Haide, dinspre
poartă trebuie să pornească ultima noastră luptă...
Spadacapa, prietene, mai ai timp să te retragi...
- Mă jigneşti, domnule, spuse Spadacapa. Sper
să mor o dată cu dumneata, dacă ăsta este destinul nostru...
Dar să aşteptăm un moment... cine ştie?
- Fie, să aşteptăm încă un moment...
în acel moment se auzi un zgomot înfundat în
spatele lor. Spadacapa se întoarse...
Scoase o exclamaţie de bucurie; apucându-l pe
cavaler de braţ îi arătă ceva care atârna din înălţimea
peretelui...
- O frânghie! urlă cavalerul.
Spadacapa sări către frânghia la a cărei extremi-



tate atârna o piatră grea. Ragastens se apropie şi, fără să
mai spună vreun cuvânt, începu să urce cu forţa mâinilor.
Două minute mai târziu, era în vârful meterezului, destul de
lat pentru ca doi oameni să poată să stea acolo în picioare
unul lângă altul. Nerăbdător, el aruncă o privire în interior.
Văzu că peretele se găsea lângă un desiş de arbuşti: grădi-
na castelului se termina aici... în fund, se ridica castelul, cu
câteva ferestre luminate. La picioarele sale, Ragastens văzu
o umbră. îşi regăsise sângele rece, acum, că era în plină acţi-
une... îşi scoase pumnalul şi şi-l aşeză între dinţi, decis să
sară şi să-l omoare pe necunoscut... Dar umbra făcu un pas către o alee care părea 
puţin mai luminată decât celelalte.
- Repede! Grăbiţi-vă!
Aceste cuvinte ajunseră până la Ragastens care
recunoscu vocea lui Giacomo. Spadacapa, în acel moment,
apăru şi el sus pe zid.
- Coboară, domnule, şi eu ţin frânghia...
Ragastens se agăţă şi coborî în câteva secunde
lăsându-se să alunece, în timp ce Spadacapa, suspendat în
gol, de cealaltă parte a zidului, făcea contragreutate! Apoi
Spadacapa se ridică în picioare pe perete. Cu o singură
privire, sondă întunericul şi sări.
- Repede! spuse Giacomo. A sosit momentul!
Porni alergând, fără să urmeze aleile, tăind în
linie dreaptă peste ronduri. Alergau fără să-şi vorbească, fără
nici o precauţie. Cursa dură cinci minute: grădina era vastă;
deodată, Giacomo se opri. Erau la baza castelului, lângă
postamentul unei statui de bronz. Giacomo ridică ochii... O
lumină strălucea slab la o fereastră. Bătrânelul ridică braţul
către această lumină.
- Este acolo! spuse el.
Ragastens închise ochii. El îşi impuse să nu ţină
seama de gânduri, emoţii şi spaimă. Printr-un efort suprem,
sensibilitatea sa împietri. Atunci privi spre fereastră... Acolo
era Primula!
- Cum ajungem acolo?
Ragastens, punând această întrebare, tresări la
auzul intonaţiei ciudate a vocii sale. Pentru un străin era o
voce calmă, dar pentru Giacomo şi Spadacapa, în această
voce era o voinţă sălbatică, de neîmblânzit.
-Ascultaţi! spuse Giacomo rostind cuvintele ca şi
cum ar fi vrut să le întipărească în mintea celor doi bărbaţi
imobilizaţi într-o atenţie supremă. Ascultaţi cu atenţie!...
Cezar Borgia tocmai a sosit...
Ragastens nu scoase nici un cuvânt, nu făcu nici
un gest.
- El este cu sora lui... Este inutil să încercaţi să
urcaţi sus pe scările castelului... Este imposibil! Aţi fi ucişi la
jumătatea drumului... Iată fereastra... pe acolo trebuie să
intraţi! Trebuie! înţelegeţi! Ascultaţi... Când veţi ieşi din
cameră, acolo sus, o luaţi pe culoar la stânga... coborâţi pe
prima scară pe care o întâlniţi... veţi ajunge în curtea de
onoare... Cât despre gărzile de la poartă, ele vor fi ocupate...
înţelegeţi?... marea poartă va fi liberă... Duceţi-vă!... adio!...
Grăbiţi-vă... în zece minute, nu veti mai putea s-o faceţi...



Adio!...
Giacomo plecă repede. Se îndreptă către
culoarul despre care tocmai vorbise. Către mijlocul culoaru-
lui, deschise o uşă... aceasta dădea spre o mare sală
joasă... Această sală era ticsită cu surcele uscate...
- Lucreţia şi Cezar sunt închişi acolo sus! murmu-
ră atunci bătrânul. Monstruosul tată al acestor monştri, închis
de asemenea!... Le-a sunat ceasul! Focul să distrugă întrea-
ga familie, pentru că blestemaţilor le este rezervat focul...
Aprinse o torţă... Figura mefistofelică a
bătrânelului, puternic luminată, era brăzdată de un rânjet
funebru... De cum Giacomo încetă să vorbească, Ragastens,
cu o privire rapidă, profundă şi decisivă, analiză situaţia.
Această aripă a palatului Lucreţiei era împodobită cu coloane
corintiene încastrate în perete. De fiecare coloană era lipită o
statuie de bronz ridicată pe un soclu de marmură. Statuia
lângă care îi adusese Ragastens reprezenta un colosal
August împărat. Fereastra semnalată era la primul etaj. Dar
acest prim etaj avea o înălţime de aproape douăzeci şi cinci
de coţi. Ragastens judecase situaţia dintr-o privire; el apucă
mâna lui Spadacapa.
- Când voi fi acolo sus, în cameră, spuse el,
aleargă şi aşază-te lângă marea poartă... De cum mă vei vedea că apar, te repezi 
asupra porţii, omori, înjunghii, faci
ceea ce-ţi dictează disperarea, dar trebuie să deschizi poar-
ta...
- O voi deschide! Va fi deschisă!...
- îmbrăţişează-mă!
Cei doi bărbaţi se îmbrăţişară... Atunci
Ragastens îi arătă lui Spadacapa statuia.
- Urcă! spuse el.
Spadacapa se repezi, se sui pe piedestal şi
începu să escaladeze statuia de bronz. Ragastens îl urma de
aproape...
-Am ajuns la braţe! spuse Spadacapa.
- Mai sus! răspunse Ragastens.
-Am ajuns pe umeri!
- Urcă-te în picioare pe cap!
Spadacapa ascultă. El ascultă fără ezitare, fără
să se gândească... Acum, picioarele sale păreau încrustate
în capul statuii uriaşe. Stătea în picioare, ţeapăn, cu braţele
lipite de corp... Dacă ar fi făcut un gest, dacă ar fi avut o
ameţeală, s-ar fi prăbuşit! Şi-ar fi sfărâmat capul de
piedestalul de marmură. Deodată, Ragastens se ridică în
picioare pe umerii statuii...
- Ţine-te! spuse el gâfâind.
- Mă ţin!...
Atunci începu o ascensiune fantastică care dură
cel puţin o jumătate de minut... Ragastens se comporta ca
într-un vis...
- Mâna ta, spuse el.
Spadacapa îndoi încheietura mâinii, păstrând
braţul pe lângă corp. Ragastens puse piciorul pe mâna sa...
încet, fără întrerupere, fără să tremure, el se ridică... această
secundă fu o minune de voinţă, de forţă şi sânge rece. După



un moment, Ragastens avea amândouă picioarele pe umerii
lui Spadacapa... îşi ridică braţele... Cu vârful degetelor atinse marginea ferestrei... 
Nemişcat, ţeapăn ca într-o criză
de catalepsie, Spadacapa simţi pe capul său un picior...
toată greutatea corpului lui Ragastens, apoi deodată, nu mai
era nimic!... Cum coborâse din acea poziţie? Cum ajunsese
jos, alergând către poarta indicată de Giacomo? l-ar fi fost
imposibil să spună... Doar că, odată ajuns pe sol, ridicând
ochii către fereastră, îl văzu pe Ragastens care, agăţat de
marginile ei, cu degetele înfipte în pietre, se ridica cu un efort
supraomenesc!
Capitolul LXXIV
SPERANŢA!
■

Din seara când putuse să coboare pentru o oră în
grădinile castelului, Primula nu mai primise vizita Lucreţiei
Borgia. Camera sa, închisoarea sa, rămăsese închisă.
Primula era acum resemnată cu moartea. Planul său era
foarte simplu. Păstrase un mic pumnal ascuţit; era singura sa
armă de apărare. Când Cezar va apărea, se va înjunghia...
Primula luase această decizie cu hotărârea obişnuită;
moartea nu-i făcea frică. Câteodată, această inimă atât de
tandră se înmuia când se gândea la Ragastens.
- Cât va suferi când va afla că am murit! murmură
ea.
într-o seară, sprijinită pe pervazul ferestrei, cu
ochii pierduţi în depărtare, de unde ajungeau puternice miro-
suri marine până la ea, Primula se gândea... La un moment dat, i se păru că o 
umbră se mişca sub fereastra sa, la
picioarele uriaşei statui de bronz. în această umbră care
parcă voia să-i atragă atenţia, ea recunoscu un bărbat...
Bărbatul ridică privirea către ea şi-i făcu un semn. Apoi,
ajunse cu greu până la ea un cuvânt:
- Speranţă!...
Acestui cuvânt care o smulgea brusc din funebra
sa visare, ea îi răspunsese cu un uşor ţipăt. Căzu într-un
fotoliu şi-şi apăsă tâmplele cu cele două mâini.
- Speranţă! murmură ea. Mai există pentru mine?
Oh! Dacă ar fi posibil!... Dacă îmi este permis să sper!...
în timp ce pronunţa încă o dată acest cuvânt, auzi
paşi grăbiţi pe culoar... Primula se ridică dreaptă, înnebunită
de nădejdea unui miracol. întinse braţele către uşă mur-
murând:
- Speranţa, speranţa!
Uşa se deschise. Cezar Borgia intră. Gândul
Primulei se îndepărtase atât de mult de Cezar, încât această
apariţie fu ca o ironie a acelui cuvânt de speranţă, şi ea
izbucni într-un râs de durere şi de nebunie, un râs sfâşietor
pe buzele palide ale acestei nefericite. Ea apucă pumnalul
şi-l ridică... Pumnalul nu se înfundă în pieptul fecioarei. Din-
tr-o săritură, Cezar se aruncase asupra ei apucând-o de
încheieturile mâinilor, pe care i le răsuci... Degetele Primulei
se destinseră, arma căzu... înţelese că este pierdută! Cezar
nu pronunţase nici un cuvânt. Faţa înfierbântată a lui Cezar
Borgia era la două degete de faţa Primulei. Ochii săi străluci-
tori se brăzdară cu firişoare de sânge. El gâfâia.



- Fiică a lui Alma, rânji el, eu te iubesc!
- Monstru mârşav, eu te urăsc!
Cuvintele şuierau, cei doi parcă se pălmuiau. El
reîncepu să-i răsucească mâinile, pentru a o face să cadă în genunchi. Spuse:
- Ştiu bine că mă urăşti... dar eu te iubesc! Eu te
iubesc! Eu te vreau! Tu eşti a mea!...
îşi apropie faţa cu buzele întinse pentru un sărut,
pentru o infamie! Primula se retrase brusc, şi Cezar scoase
un urlet de furie dând drumul celor două încheieturi. Cu toată
forţa dispreţului, disperării şi urii sale, Primula îl scuipă în
faţă!... Cezar îi eliberă mâinile răcnind; avu impresia că-i va
scăpa; ea sărise către fereastră. Atunci se repezi la ea şi,
cum ea ajunsese la fereastră, reuşi să o prindă.
- Eşti a mea! urlă el.
Primula, plângând, cu încheieturile strivite, cu
sufletul copleşit de groază, făcu o ultimă tentativă pentru a-l
respinge pe sălbatic. Acesta repeta cu furie, triumfător:
- Tu eşti a mea!
- Ragastens! Ragastens! Vino la mine, Ragastens!
Vino, Ragastens! striga Primula în agonie.
- Iată-mă! urlă din afară o voce delirantă şi teri-
bilă, o voce care răsuna ca bronzul unui clopot. în acelaşi
timp, sub o presiune formidabilă, sticla geamurilor zbură,
bucăţile se împrăştiară, fereastra se deschise violent ca dis-
locată de o puternică rafală de furtună; dintr-o săritură, ceva
ca o fiinţă inumană trecu, se rostogoli şi căzu asupra lui
Cezar Borgia...
- Ragastens! Infernalul Ragastens! vocifera
Cezar care se aruncă înapoi, în timp ce Primula cădea inertă,
leşinată...
Scoţând un pumnal lat şi scurt de la centură, el se
puse în gardă, apoi se îndreptă direct către Cezar.
- Vei muri! urlă el.
Cei doi bărbaţi erau acum la un pas unul de
celălalt; Cezar retras, Ragastens aplecat în faţă, cu pumnalul înainte, amândoi 
zbârliţi, îngrozitori. Nu mai spuneau nimic.
Dar privirile lor scânteiau. Liniştea deveni sinistră, în timpul
acestor câteva secunde când gâfâitul sacadat al celor doi
parcă se confunda. Doar, în depărtare, pe culoare, încă mai
departe, strigăte înfundate se ridicau în noapte. Nu auzeau
aceste zgomote...
Ragastens, deodată, făcu un pas... Braţul lui
Cezar se destinse... oţelul pumnalului său străluci... lama
traversă stofa fără să-l rănească pe cavaler. Apoi, un tropăit
rapid, mârâituri scurte, o cădere, frecarea sinistră a celor
două trupuri rostogolite, apoi gestul fulgerător al unui braţ...
un ah! sugrumat, un urlet furios, o împroşcare de sânge şi
Ragastens, roşu, oribil, admirabil, hidos şi superb, se ridică,
se năpusti, plin de sângele celuilalt... se aplecă asupra
Primulei leşinate, o prinse cu o mişcare triumfală, sublimă, a
unei mame care-şi ia în braţe copilul regăsit, o luă cu amân-
două mâinile, şi cu un strigăt sălbatic, ţâşni pe culoar... Acolo
se opri gâfâind... Culoarul era plin de un fum negru, iritant...
în fund, dinspre scară, izbucneau flăcări care şuierau, se
răsuceau în spirale stacojii...



Spadacapa coborâse de pe statuie şi se repezise
pe culoarul indicat de Giacomo. Pe la mijlocul culoarului el
văzu deodată o uşă deschizându-se şi apărând un bărbat.
Spadacapa îşi ţinea pumnalul în mână... O strălucire lumină
deodată culoarul şi apăru Giacomo...
- Dumneata! strigă el.
Fără să răspundă, Giacomo îi arătă sala de unde
ieşea şi unde se aprinseseră grămezile de surcele... Un râs
macabru şi tăcut încreţea faţa bătrânului. Apoi îl apucă pe
Spadacapa de braţ.
- Veţi vedea! spuse el.
- Dar el! el!... cavalerul!
- Focul va cuprinde faţada din spate... El va putea
să coboare, dacă se grăbeşte... Dar ea!... ah! am închis
totul... Ah! orice ar face, ea este moartă! Mort tot cuibul de
viespi!
Bătrânul era scuturat de un râs nebunesc...
Spadacapa, înfiorat, aruncă o privire când spre marea
poartă, când spre scara pe unde trebuia să coboare
Ragastens...
- Priviţi! spuse deodată Giacomo.
Dinspre castel, veneau acum strigăte, chemări
disperate. Treceau umbre înnebunite. Cei şaisprezece băr-
baţi de gardă la poartă ieşiră grăbiţi din pavilioane şi se
îndreptară către castel, se repeziră pe culoarul pe care
Spadacapa tocmai îl părăsea.
Giacomo se îndreptă către pavilionul gărzilor,
abandonat pentru moment, urmat de Spadacapa. Apucă
cheile atârnate pe un inel; câteva secunde mai târziu, marea
poartă era deschisă! Spadacapa pusese mâna pe spada
unuia dintre gardienii care se grăbise spre foc lăsându-şi
arma. înarmat astfel, el avansa spre mijlocul curţii de onoare,
îndreptându-se către scara pe unde trebuia să coboare
Ragastens... dacă va coborî!
Oprirea lui Ragastens în faţa flăcărilor nu dură
decât o secundă... El trăia, în acel moment, o viaţă intensă
unde forţele sunt înzecite. Scutură capul cu furie şi cu o
infinită blândeţe, o strânse pe Primula leşinată la pieptul său,
strânse pliurile rochiei sale cu o grijă meticuloasă; mâinile
sale nu tremurau; dar el îşi simţea nervii întinşi până la limita
extremă a rezistenţei omeneşti... Porni drept pe scară. Şi
prin flăcări, prin fumul care se învârtea, începu să coboare.
Din săritură în săritură, traversă perdele şi perdele de foc şi
ajunse jos gâfâind, cu sprâncenele şi părul pârlit, cu mâinile arse, extenuat, 
delirant... Un efort suprem! O ultimă săritură!
Un ultim foc traversat într-un avânt de disperare şi de furie!
Şi Ragastens apăru în curte!
- Omorâţi-IL. Omorâţi-I! înjunghiaţi-l!
O fereastră de sus care dădea în curtea de onoa-
re era deschisă şi o femeie despletită, sălbatică vocifera şi
striga. Era Lucreţia Borgia! Cei câţiva bărbaţi care rămăse-
seră în curte auziră... îl văzură pe bărbatul care fugea, cu
hainele pe jumătate arse, cu ochii scoşi din orbite, teribil...
care fugea cu o femeie în braţe... Se repeziră şi-l înconju-
rară...



- Faceţi loc! Faceţi loc! tuna Ragastens.
- Ucideţi! Ucideţi! urla Lucreţia.
Trei pumnale străluciră. Ragastens se împinse
înainte: unul dintre pumnale îl atinse în umărul drept şi-i
sfârtecă trupul... El se întoarse, spumegând şi scoase un
strigăt de durere nebună: cu o muşcătură, Ragastens îi tăie
pe jumătate încheietura mâinii bărbatului cu pumnal.
- Faceţi loc! Faceţi loc!...
în acelaşi moment, o spadă se învârti cu iuţeală.
Doi asediatori căzură cu capetele sfărâmate.
- înainte, stăpâne! strigă Spadacapa.
Ragastens alergă spre poartă; în spatele lui
strălucea vârtejul vertiginos al lui Spadacapa. Reuşi să
treacă de poartă. Trecu şi Spadacapa, omorând cu o ultimă
lovitură pe ultimul dintre apărători. Trecu şi Giacomo... El
trase după el poarta care se închise cu greutate.
- Semnalul pentru Stella! urlă Ragastens.
Spadacapa porni înainte. Ragastens continua să
alerge către mare, clătinându-se, cu creierul înfierbântat şi
strângându-şi în braţe iubita al cărei cap palid se odihnea pe
umărul său pe jumătate gol şi sângerând, înjunghiat de una dintre gărzi. Jos, în 
noapte, pe o stâncă, se aprinseră deo-
dată trei focuri: era semnalul pe care-l dădea Spadacapa
patronului goeletei Stella care, ascunsă într-un golf, îşi
aştepta pasagerii.
-înainte! murmură Ragastens la capătul puterilor,
clătinându-se, nesusţinându-se decât printr-un supraome-
nesc efort de voinţă...
Auzi talazurile mării lovindu-se de stânci... vedea
stânca pe care ardeau cele trei focuri...
- înainte! urla el în continuare...
Acum auzea zgomotul cadenţat al vâslelor bărcii
care se apropia de mal... Deodată, în spatele lui, se auziră
strigăte.
- Suntem urmăriţi! spuse o voce de lângă
Ragastens, cea a lui Giacomo.
- îmbarcaţi-vă! îmbarcaţi-vă! striga o voce din
barcă.
Ragastens apăru pe mal... Ca într-un vis, el îi
zări pe Spadacapa şi pe Giacomo în barcă, pe marinari cu
vâslele ridicate... Imediat în spatele lui se vedeau torţele
luminând. Ragastens o ridică pe Primula în braţe şi cu un
efort suprem, sări peste marginea bărcii care începu să
zboare peste valuri, în timp ce pe mal izbucniră neputin-
cioasele blesteme ale celor circa treizeci de bărbaţi lansaţi în
urmărirea sa.
Ajuns în barcă, Ragastens scoase un oftat adânc
şi leşină... Şocul o trezi pe Primula... Ea aruncă în jur o
privire uimită, îl zări deodată pe Ragastens cu faţa palidă şi
sângerând, cu părul zbârlit... Ea nu ţipă! Crezu că visează şi,
mângâind acest cap cu mâinile sale, îi puse gâtul pe braţele
sale şi cu foarte mare blândeţe, prelung, depuse pe fruntea
palidă un sărut, înfiorându-se de iubire...
Capitolul LXXV
ULTIMELE CUVINTE ALE ROSEI VANOZZO



Abatele Angelo fugise, delirând de bucurie, în
momentul când Maga strigase adresându-se Papei:
-Acest preot nu va muri! Tu, Rodrigo, tu eşti cel
ce va muri! Căci ai băut din cupa de argint... cupa otrăvită!
Pe Angelo nu-l mai interesa ce se va mai întâm-
pla. Nici nu încercă să afle. Nu avea decât un singur gând: să
fugă! Deodată se lovi de o uşă închisă. Atunci, se opri
gâfâind şi se trezi înconjurat de un fum negru. Iminenţa unui
nou pericol îl făcu să-şi recapete sângele rece.
- A luat foc castelul! murmură el.
încercă să deschidă uşa, dar observă cu groază
că această uşă era închisă pe dinafară. Cine-I închisese? De
ce? Reîncepu să alerge înapoi; trebuia neapărat să treacă pe
culoarul unde se găsea apartamentul Papei. Abatele, terori-
zat, se repezi într-acolo... Zări o cameră deschisă şi intră
acolo... O femeie, în picioare, în faţa unei ferestre mici
săpate în perete, privea un spectacol care o hipnotizase, fără
îndoială... căci ea nu-l auzea pe Angelo, ea nu auzea nici
trosniturile focului... Această femeie era Lucreţia. Abatele o
contemplă timp de o secundă cu o privire gravă; imaginea
imensei bogăţii ascunse în cavernă îl făcu să se înfioare...
ocazia era bună, o lovitură de pumnal din spate. îşi căută
arma pe care o purta întotdeauna la el şi făcu un pas. în acel moment, Lucreţia 
începu să se dea înapoi, cu ochi plini de
spaimă, în continuare fixaţi pe fereastra de care nu se putea
despărţi. Angelo o auzi bâlbâindu-se cu o voce înspăimân-
tată:
- Era mama! Am ajutat-o pe mama să-l otră-
vească pe tata!
Atunci Lucreţia suspină profund şi privi în jurul ei
cu uimire. Abatele, care la primele ei mişcări înlemnise, acum
avansa către ea. Nu mai dădu lovitura, se gândea numai la
incendiu.
- Doamnă, spuse el, castelul arde! Trebuie să
fugim!
- Castelul arde! făcu Lucreţia ca şi cum s-ar fi
trezit dintr-un coşmar ca să cadă în altul. într-adevăr! Uite
flăcările! Ah! Beatrix va avea la nuntă o lumânare minunată!
Ea izbucni în râs şi se repezi urmată de Angelo
spre o încăpere care dădea în curtea castelului. Deschise
fereastra să vadă ce se întâmpla: imaginea fantastică şi
neaşteptată a lui Ragastens ducând-o în braţe pe Primula o
făcu să urle de furie ca o nebună. Ţipetele sale spintecară
aerul... Ragastens dispăru pe marea poartă a castelului.
Atunci, spumegând, ea se întoarse şi se îndreptă către ca-
mera lui Beatrix... îl văzu pe Cezar, nemişcat, într-o baltă de
sânge... Vru să se repeadă afară. Deodată, uşa se închise!
cheia scârţâi în broască! şi Lucreţia auzi vocea abatelui
Angelo care striga:
- Adio, doamnă Lucreţia! Să ai parte de flăcările
infernului, iar eu de comoara din cavernă!
Urlând, Lucreţia se apucă cu amândouă mâinile
de păr. începu să se învârtă prin cameră ca o tigroaică prin-
să în cursă. O mişcare bruscă a lui Cezar o făcu să se
oprească.



- Trăieşte! murmură ea. El trăieşte! Nu vom muri
în foc!
Deodată, începu să râdă strident.
- Trapa! strigă ea. Trapa! Oh! încă nu s-a termi-
nat.
îl apucă pe Cezar de picioare şi-l trase într-un colţ
al camerei. Atunci, cu mâna, începu să pipăie peretele... Se
auzi zgomotul sec al unui resort şi planşeul se lăsă: tot colţul
pătrat unde Lucreţia îl trăsese pe fratele său începu să
coboare, amândoi dispărând. Castelul era plin de trape şi fe-
restruici. Trapa pe care se aşezase Lucreţia coborî în câteva
secunde până în pivniţă. Ajunsă acolo, îl lăsă pe fratele său
întins pe nisip şi plecă... Două minute mai târziu, cu vreo
treizeci de gardieni pleca în urmărirea lui Ragastens! Am
văzut că a ajuns prea târziu!
Cu un gest sălbatic, Lucreţia îşi trimise gărzile
înapoi. Aşezată pe vine lângă o stâncă, cu unghiile înfipte în
obraji, cu ochii sângerând, ea văzu barca oprindu-se lângă
Stella, apoi goeleta se balansa un minut şi începu să zboare
ca un pescăruş... izbucni în hohote de ură neputincioasă şi
de furie nestăvilită. Ea se întoarse către castelul în flăcări
care semăna o torţă uriaşă, luminând până departe marea.
Deodată, pe o piatră, zări un bărbat îngenuncheat, cu faţa la
pământ; era abatele Angelo.
Sigur că Lucreţia era moartă ca şi fratele ei, ca şi
tatăl ei, abatele Angelo se îndreptase către stâncile care for-
mau bolta cavernei unde văzuse comoara. Se aplecă să
vadă, să fie sigur că este chiar locul marcat de el şi un fel de
extaz puse stăpânire pe el. Lucreţia îl zări şi îl recunoscu
imediat. Pe figura ei răvăşită de furie, însângerată cu propri-
ile unghii, trecu un surâs palid. Ea se ascunse, se apropie
încet, cu infinită precauţie... Apoi, deodată sări, braţul se ridică şi coborî într-un 
dublu gest cu o rapiditate şi o forţă
îngrozitoare. Abatele nu scoase nici un ţipăt. Pumnalul
Lucreţiei îl omorî pe loc. Apoi, Lucreţia se ridică, sângerând,
clătinându-se, aruncând în jurul ei o privire de dementă...
- Cine urmează? urla ea.
Ceea ce vedea apropiindu-se era o umbră pe
care stâncile o apărau de marea strălucire a incendiului şi
care se îndrepta spre mare. Deodată, această umbră apăru
în plină lumină şi Lucreţia o recunoscu.
- Mama mea! se bâlbâi ea! Mama mea!
Rosa Vanozzo trecu fără să o vadă.
- Mama mea! repeta Lucreţia cu buzele tremurân-
du-i convulsiv.
Rosa Vanozzo cobora, cobora întruna... Ajunse
pe nisipul malului şi continuă să meargă spre mare, cu
braţele întinse... în momentul când, părăsind camera Papei,
abatele Angelo fugea înnebunit de bucurie că nu fusese
otrăvit, bătrânul Borgia începuse să urle cu disperare. Totuşi,
cum nu simţea simptomele agoniei, el se îndreptă către
Maga şi o prinse de mână:
- Tu minţi, nu-i aşa? bolborosi el înspăimântat.
Spune-mi că minţi! Cupele nu erau otrăvite.
- S-a terminat, Rodrigo... Agonia ta va începe,



spuse Maga cu voce tristă şi calmă.
- Nenorocito! Smintito! Dar şi tu ai băut din cupa
de argint! Vezi că minţi?
- Te înşeli, Rodrigo... asta înseamnă doar că şi
eu voi muri. Nu ţi-am spus că destinele noastre sunt de
nedespărţit?
- Minţi! tu minţi! continuă Papa cu încăpăţânarea
delirului... Dacă aş fi fost otrăvit, m-aş fi simţit deja rău. Eu
sunt puternic, ah! mizerabilă vrăjitoare, o să te fac să plăteşti pentru minciuna ta.
Bătrânul Borgia care ridică cei doi pumni asupra
lui Maga se prăbuşi deodată într-un fotoliu... Faţa sa se
acoperi de pete roşii, buzele deveniră vineţii ochii se bulbu-
cară...
- Oh! bolborosi el, n-a minţit! Picioarele mele nu
mă mai susţin... o răceală mortală le-a paralizat... oh! acest
frig, care urcă... iertare!... lasă-mă să mai trăiesc... Milă!...
Salvează-mă! Lucreţia! Cezar! veniţi la mine!
- Nebunule! strigă Maga. Tu îi chemi pe Cezar şi
pe Lucreţia... Ştii cine l-a trimis aici pe preotul însărcinat să
te otrăvească? Cezar! Ştii tu cine a otrăvit cupa? Lucreţia...
- Copiii mei! murmură el copleşit.
- Fiul tău! Fiica ta!
- Omorât de copiii mei! Oh! Asta este îngrozitor!
Grozăvia morţii dispare în faţa nelegiuirii. Dar tu cine eşti, tu
care eşti complice la nelegiuire? Ce ţi-am făcut mizerabilă
vrăjitoare? Ghicesc! Eşti mama unuia din cei pe care i-am
ucis!
- Nu, Rodrigo... Nu căuta printre victimele pe
care le-ai otrăvit sau pe care le-ai înjunghiat... Caută mai
departe, în amintirile tale!
- Mai departe... Oh! Tu eşti femeia sau sora unuia
pe care l-am omorât, când încă nu eram preot... când
mergeam la război! Infernală fiică a Egiptului!
- Mai departe, Rodrigo... mai departe... Du-te
până în tinereţea ta! Du-te până în Spania... la Jativa...
Papa o străpunse cu privirea pe Maga; scoase un
ţipăt sfâşietor...
- Oh! strigă el. Spania!... Jativa!... Acum ştiu, te
recunosc! Tu eşti Rosa.
îşi împreună mâinile, se lăsă să alunece din fotoliu, căzu pe parchet şi cu fruntea se 
lovi violent.
- Tu eşti Rosa! continuă el gemând sălbatic; tu
eşti cea pe care am abandonat-o! Tu eşti mama copiilor mei!
Oh! înţeleg! înţeleg!
- Mama Lucreţiei şi a lui Cezar, reluă Rosa.
Femeia lui Rodrigo Borgia! De data asta ai spus adevărul...
- Iertare, Rosa! Tu m-ai iubit atât de mult... Tu
încă mă mai iubeşti!
- Tu-mi ceri iertare? Nebunule! Ştii tu ce am sufe-
rit din cauza ta? Ştii tu cum fiica mea Lucreţia m-a aruncat
afară din palat ca pe o cerşetoare! Ştii tu că fiul meu m-a
ameninţat cu biciul! Da, te-am iubit! Te-am adorat!
- în numele acelei iubiri, iertare! milă!
- Cine vorbeşte de milă! strigă Rosa. Cine a avut
milă de mine? Cine a venit să-mi şteargă lacrimile care timp



de treizeci de ani mi-au ars ochii? Rodrigo, ascultă!
- Iertare! milă! repeta Rodrigo lovind parchetul cu
fruntea din care curgeau picături de sânge.
Vocea îi slăbise. Răceala morţii îi cuprinsese
mâinile şi braţele. Nu mai rămăsese decât o bucată vie care
palpita în ghearele morţii şi delirul acestei înspăimântătoare
viziuni a trecutului său care-i apărea în faţă chiar în momen-
tul suprem.
- Iertare! Milă! urla Rosa Vanozzo. El îndrăzneşte
să rostească aceste cuvinte! Din cauza lui, tatăl meu şi
mama mea au murit de ruşine! Din cauza lui, inima mea de
amantă mi-a sângerat picătură cu picătură! Din cauza lui am
suferit cea mai mare suferinţă care poate atinge sufletul unei
femei Care naşte! Ca fată, am plâns din cauza lui!... Ca
femeie, am agonizat din cauza lui!... Ca mamă, am fost cru-
cificată de el!... Atunci, mori, Rodrigo! Mori blestemat! Mori
cu acest îngrozitor gând, că ai fost asasinat de copiii tăi!
Borgia făcu un efort suprem. Reuşi să-şi ridice
capul. Buzele i se mişcau uşor.
- Blestemato!... Să fii blestemată!
- Mori blestemat! răspunse Rosa Vanozzo.
Bătrânul Borgia fu cuprins de un spasm. Apoi,
apăru puţină spumă în colţul buzelor. Deodată, scoase un
urlet sinistru, apoi rămase cu gura larg deschisă, cu ochii
cuprinşi de spasme... Rodrigo îşi dăduse sufletul! Timp de
câteva secunde, Rosa Vanozzo îl privi fix. Murmura cuvinte
confuze. Privirea sa deveni sticloasă... în creierul său se
auzeau trosnituri, o ciudată şi profundă tulburare se pro-
ducea în toată fiinţa sa. Aruncă în jurul ei o privire de ne-
bună... Deodată se ridică dreaptă:
- Cine a zis că Rodrigo este mort? murmură ea
înfundat, Rodrigo! iubitul meu! Tu trăieşti! Tu mă iubeşti! Tu
mă aştepţi!... Rodrigo! Vom fi uniţi pe vecie! Aşteaptă-mă!
Iată-mă!
Traversă o încăpere, străbătu un culoar plin de
fum şi începu să coboare o scară în timp ce, în jurul ei,
incendiul urla şi trosnea. Ieşi din curte, ajunse la stânci,
coborî pe mal. îşi dăduse seama că intrase în apă?
Mergea drept în faţă. Destul de repede marea îi
ajunse până la umeri... ea continua să meargă. Doar capul îi
mai rămăsese afară. în depărtare, pe marea intens luminată
de incendiu, ochii săi se fixară pe o goeletă care, uşoară şi
graţioasă, fugea împinsă de vânt... la pupa corăbiei, două
umbre strâns îmbrăţişate: Ragastens şi Primula, beţi de
bucurie şi iubire! Aceasta a fost ultima viziune a Rosei
Vanozzo. Un val o prinse, o rostogoli şi o luă cu el... Ea
strigă:
- Aşteaptă-mă, Rodrigo!... Iubitul meu!... iată-
mă! Te iubesc!
Şi dispăru pe vecie!...
EPILOG
GRĂDINA DIN MONTEFORTE
S-au scurs trei ani de la aceste evenimente.
Suntem la Monteforte, în vastele şi minunatele grădini ale
palatului Alma. Era o seară călduţă de vară. Soarele abia



apusese în spatele munţilor, lăsând atmosfera transparentă
impregnată cu străluciri roşiatice. Lângă o bancă, sub frun-
zişul subţire al unei sălcii imense, se adunase un grup.
Acolo, se reuniseră, la sfârşitul acestei frumoase
zi, stăpânii castelului străvechi, în timp ce administratorul
general, Giacomo, supraveghea servitorii care aduceau răco-
ritoare şi căpitanul gărzilor palatului, Spadacapa, sprijinit în
greaua sa spadă, contempla tabloul pe care-l avea sub ochi.
Pe bancă, stăteau Primula şi Rosita. La zece paşi
de bancă, Raphael Sanzio instalat în faţa şevaletului său,
continua un tablou început de mult timp: căci cele două surori
îl întrerupeau în fiecare moment, când pentru a-şi strânge
mâinile, când pentru a alerga să vadă dacă opera avan-
sează.
La picioarele Primulei, se joacă un copil în jur de
un an; se numeşte Manfredi, în amintirea celui al cărui nume
îl purta Primula; este fiul lui Ragastens şi al lui Beatrix.
Copilul se târa către doi bărbaţi aşezaţi puţin mai departe,
care discutau. Cei doi bărbaţi sunt cavalerul Ragastens,
conte de Alma, senior de Monteforte şi prietenul său
Machiavelli.
- Ştii, prietene, spuse Machiavelli încheind, fără
îndoială, o conversaţie deja începută, că eşti o forţă a naturii?
- Nu mă îndoiesc, răspunse Ragastens râzând.
Şi Machiavelli, visător, îşi dezvoltă ideea.
-Ai dat o lovitură teribilă papalităţii. De altfel, totul
scârţâie şi se prăbuşeşte în vechea lume... Familia Borgia
este terminată. Lucreţia, refugiată la Ferrara, încearcă să se
căsătorească cu acel biet duce şi-şi foloseşte furia cronică
pentru a cheltui milioanele pe care le-a smuls de la romani.
Cezar se războieşte mizerabil în provincii îndepărtate şi
moare încet din cauza acelei răni care se deschide la cel mai
mic efort... Artele, filozofia, ştiinţa se trezesc la viaţă. Ai
spune că lumea respiră şi renaşte... Da, este într-adevăr o
renaştere...
Ragastens încetase să asculte: el zâmbea
Primulei şi urmărea eforturile fiului său care se târa spre el...
- Da, continuă Machiavelli, este o eră de înno-
ire...
în acel moment, tânărul Manfredi ajunse la tatăl
său şi se agăţă de picioarele lui, cu un strigăt de victorie.
Ragastens îl luă, îl ridică sus în braţe şi murmură:
- Renaşterea!
Machiavelli, ca şi cum acest cuvânt ar fi rezumat
bogatul şi profundul său gând, zâmbi în faţa minunatului
tablou pe care-l avea în faţa ochilor: Rosita şi Beatrix îmbră-
ţişate, Raphael Sanzio aplecat cu pasiune asupra pânzei
sale, Ragastens ridicându-l în braţe pe fiul său, într-un gest
glorios, şi cu multă gravitate repetă:
- Renaşterea!...
SFÂRŞIT
BORGIA!
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AMBASADORII
HENRY JAMES
După ce femeia din cuşca de sticlă îi dădu foiţa roz cu
numele prietenului său (pe care ea îl pronunţă cu voce
tare), Strether se îndepărtă şi deodată se găsi, în hol,
faţă-n faţă cu o doamnă care îl privi cu aerul de a fi
luat o hotărâre brusc şi ale cărei trăsături - nu prea
tinereşti şi nici de o fineţe remarcabilă, dar expresive şi
agreabile - îi evocau o figură recent zărită undeva.
Rămaseră o clipă pe loc privind unul la celălalt; apoi îşi
aminti: o remarcase cu o zi înainte la hotelul precedent,
unde ea, tot în hol, stătuse puţin de vorbă cu câţiva
tovarăşi de-ai săi de pe vas.
De fapt nimic nu se petrecuse între ei şi i-ar fi fost greu
să spună ce anume îl făcuse să-i remarce prima oară
 figura şi nici să-şi explice de ce o recunoştea acum.
în orice caz, şi doamna părea că-l recunoştea, ceea ce
îl intrigă şi mai mult.

JUDE NEŞTIUTUL
THOMAS HARDY
Când a fost publicată, această carte a scandalizat Anglia.
Viaţa lui Jude Fawley.
Care doreşte să studieze în oraşul universitar Christminster şi
să ajungă o persoană respectabilă, se desfăşoară în afara
convenţiilor sociale stricte ale Angliei victoriene.
Bunătatea sufletească şi silinţa pe care şi-o dă nu-i salvează
căsnicia şi nici nu-l ajută să-şi realizeze visul.



Trăieşte undeva la marginea societăţii, cu sentimentul ratării,
iar dragostea nu-i aduce fericirea.
Este derutat de ideile prea îndrăzneţe, la acea vreme,
referitoare la uniunea liberă, fără binecuvântarea bisericii şi
moartea cumplită a copiilor săi apare ca o pedeapsă divină
pentru nesocotirea ordinii sociale,
în ziua serbărilor fastuoase ale universităţii, părăsit de iubită şi
neglijat de uşuratica soţie, Jude moare singur şi neştiut.
PAUL ŞI VIRGINIA 
BERNARDIN DE
SAINT-PIERRE
Povestea de iubire dintre Paul şi Virginia,
sfârşită tragic într-o catastrofă navală, este
inspirată din fapte reale.
Este povestea de iubire ideală, dintre doi tineri
curaţi, care trăiesc în afara civilizaţiilor corupă-
toare, neavând habar de ceea ce se petrecuse
în cine ştie ce locuri sau vremuri îndepărtate.
O dată ce un sâmbure de civilizaţie apare în
viaţa celor doi, liniştea şi armonia acestora se
destramă pe nesimţite şi numai moartea îi va
reuni, de această dată pentru totdeauna...
ABBEYCHURCH
CHARLOTTE M.YONGE
'Roţile acestei lumi se învârtesc atât de repede,
încât din ce-am trăit mi-am dat seama că ar fi
fost mai înţelept din partea clerului să fi îndru-
mat şi să nu fi stat în calea aşa-numitului
«progres al intelectului»."
MADAME DE LAFAYETTE
PRINCIPESA DE
CLEVES
"... Romanul este o cronică fidelă a vieţii de la
curtea regelui şi a felului cum se trăieşte aici. Nu
este nimic românesc în el; acestea sunt
memoriile mele."
M-me de Lafayette "
... Atunci domnul de Nemours căzu în genunchi
în faţa ei, lăsându-se pradă sentimentelor.
Cuvintele şi lacrimile lui o făcură pe doamna de
Cleves să vadă la picioarele ei cea mai vie şi
fierbinte pasiune arătată vreodată faţă de o
femeie..."
ABATELE PREVOST
MANON LESCAUT
Trebuie să fac cunoscut cititorului faptul că am
scris povestea aproape imediat după ce am
auzit-o. Aşa că acesta poate avea siguranţa
corectitudinii şi fidelităţii relatării ce va urma.
Folosesc cuvântul fidelitate cu referinţă la
esenţa gândurilor şi a sentimentelor pe care



tânărul mi le-a comunicat în cel mai frumos lim-
baj, iată, deci, povestea lui, pe care voi încerca
să o redau fără nici o observaţie care nu îi
aparţine lui.

JANE AUSTEN
MĂNĂSTIREA
NORTHANGER
Romanul Mănăstirea Northanger - în original
Northanger Abbey - a trecut printr-o serie de peripeţii
de când a fost scris, într-o primă variantă în 1797, şi
până ce a fost tipărit, în 1818. în 1803 a fost revizuit şi
a primit titlul definitiv, fiind destinat, fireşte, publicării
imediate. A fost predat unui editor din Londra,
CrosbieCo., care i-a făcut şi reclamă, dar lucrurile
s-au oprit aici. Autoarea îl răscumpără în 1816 şi,
după cum singură spune, "pare extraordinar că un
editor consideră demnă de cumpărare o lucrare pe
care nu o consideră demnă de publicare".
Timpul trece şi abia în 1818 apare prima ediţie sub
îngrijirea lui John Murray, tocmai când se împlinise un
an de la moartea domnişoarei Jane Austen.

JANE AUSTEN
MANSFIELD
PARK
Un roman în care recunoaştem stilul inconfundabil al
scriitoarei Jane Austen. Acţiunea se desfăşoară când
în bogata reşedinţă de la ţară, Mansfield Park, când
într-o casă modestă dintr-un port maritim.
Personajele, cu preocupările lor, cu calităţile şi
defectele lor, clar conturate, unele cu maniere de soci-
etate aleasă, altele de oameni simpli, îşi trăiesc intens
sentimentele mai mult sau mai puţin împărtăşite. Nu
lipseşte şi o notă moralizatoare.
Toate acestea îl transportă pe cititor în atmosfera
Angliei din secolul al XlX-lea.
Este un fel de excursie imaginară în timp şi spaţiu şi
cui, oare, nu-i face bine o scurtă evadare din cotidianul
agitat şi obositor?

TAINELE
CĂSNICIEI
HONORÉ DE BALZAC
Nu există balanţă pentru



cântărirea sentimentelor.
Se spune că în dragoste, întotdeauna, dai mai
mult decât primeşti sau, poate, e invers?
Să iubeşti şi să-i dăruieşti persoanei iubite ce-şi
doreşte, nu doar posibilitatea de a-şi satisface
plăcerile mondene, ci să-i jertfeşti chiar onoarea
ta este, oare, o dovadă supremă de dragoste,
sau de nesfârşită încredere, sau de copilărească
naivitate, sau, pur şi simplu, de nesăbuinţă?

DOI OCHI ALBAŞTRI
THOMAS HARDY
"Aceste capitole au fost scrise într-o vreme când
mania restaurărilor bisericeşti, făcute la întâm-
plare, se răspândise până la cele mai îndepăr-
tate colţuri ale vestului Angliei, unde înfăţişarea
sălbatică şi tragică a coastei era de mult în
desăvârşită armonie cu aspra artă gotică a
clădirilor ecleziastice, presărate de-a lungul ei,
făcând ca orice încercare de inovaţie
arhitectonică să creeze un mare dezacord.
Se înlătură învelişul medievalului din care
pierise orice duh părea un act nu mai puţin
absurd decât să te apuci de renovarea piscurilor
înconjurătoare".
Autorul
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, 91500 lei
, 87000 lei
100000 lei
..87000 lei
60000 lei
.20000 lei



.. 89000 lei

.. 73000 lei
183000 lei
.146500 lei
MEDIA CLUB
CARTEA PRIN POŞTĂ

REDUCERE!
valabilă până la 1 iunie 2005
10 
reducere la valoarea totală de plată
NUMAI pentru comenzi scrise pe
ACEST TALON DE COMANDĂ
şi care depăşesc suma de
500.000 lei / comandă
1. alegeţi cărţile care vă interesează din CATALOGUL MEDIA
CLUB prezent în acest volum,
2. completaţi formularul COMANDĂ de pe verso,
3. decupaţi formularul si expediaţi-l prin poştă pe adresa
MEDIA CLUB
OP 76 CP 161, BUCUREŞTI SECI 6 COD 061098
SAU
Puteţi nota cererea dvs. într-o simplă scrisoare fără să folosiţi
formularul COMANDĂ. Scrisoarea trebuie să conţină toate datele
solicitate de formular pentru a putea rezolva corect cererea dvs.
Comanda poate fi expediată şi prin
fax: 021 4341750
e-mail: aldopress1@xnet.ro
Condiţii de livrare
Livrarea se face în termen de 7-10 zile de la primirea comenzii,
în LIMITA STOCULUI DISPONIBIL LA ACEA DATĂ. Plata se
face la ridicarea coletului de la poştă (ramburs)
Clientul care nu ridică trimiterea de la poştă
nu va mai beneficia pe viitor de serviciile noastre gratuite.
Taxele de expediţie sunt suportate de MEDIA CLUB
Preţurile sunt valabile pe durata afişată.
MEDIA CLUB
CARTEA PRIN POŞTĂ
COMANDĂ
Subsemnatul/a......................................................................
str..............................................nr.........bloc............ap........
cartier...........................judeţ/sector......................................
cod poştal.......................................tel...................................
e-mail...................................................................................
anul naşterii..................profesia........................
va rog să-mi expediaţi, cu plata ramburs, articolele din lista de mai
jos. Trimiţând acest talon de comandă BENEFICIEZ de o reducere
de 10 faţă de preţul de catalog dacă valoarea comenzii mele
depăşeşte 500.000 lei. Am luat cunoştinţă faptul că această ofer-
tă este valabila până la 1 ianuarie 2005
data................................Semnătura..................
Ititlul
nr. ex.
La sfârşitul secolului al XV-lea, Italia se 
zvârcolea îndurerată sub tirania familiei (Borgia
care îşi supusese dominaţia prin violenţă şi otravă
şi care se făcuse faimoasă prin lăcomie şi
destrăbălare. Aici, vine din Franţa un cavaler
îndrăzneţ, sărac şi plin de bune intenţii care se
îndrăgosteşte, se duelează, aleargă călare, face
dreptatea să triumfe şi trece prin aventuri



incredibile, la un pas de moarte, salvat şi salvând
la rândul lui, în mod providenţial, în ultimul
moment.


