
CAPITOLUL XII

CÂND COBORÂRÃ ÎNSÃ DIN LECTICÃ ÎN FAÞA casei lui
Petronius, supraveghetorul din atrium îi anunþã cã nu se întor-
sese nici unul dintre sclavii trimiºi la porþile oraºului. Apoi
atriensis138 dispuse sã li se ducã mâncare acolo, însoþindu-ºi po-
runca de a nu-i scãpa din ochi pe toþi cei care ieºeau din Roma
cu ameninþarea vergilor.

— Vezi ºi tu, spuse Petronius, cã sunt încã în oraº, iar în acest
caz, îi vom regãsi fãrã doar ºi poate. Totuºi, trimite-þi ºi tu la porþi
sclavii care trebuiau s-o aducã pe Ligia acasã la tine, fiindcã
aceºtia o vor recunoaºte cu uºurinþã.

— Poruncisem sã fie trimiºi în temniþele de la þarã, rãspunse
Vinicius, dar voi schimba porunca numaidecât: sã se ducã la
porþile oraºului. 

Scrise câteva cuvinte pe o tãbliþã acoperitã cu cearã ºi i-o
dãdu lui Petronius, iar acesta dãdu ordin sã fie trimisã imediat
acasã la tribun.

Intrarã dupã aceea în porticul interior ºi, aºezându-se acolo
pe o bancã de marmurã, începurã sã vorbeascã.

Bãlaia Eunice ºi Iras le împinserã scãunele de bronz sub
picioare, apoi, trãgând o mãsuþã aproape de bancã, se apucarã sã
toarne vin în cupe din minunatele urcioare cu gâtul strâmt,
aduse din Volaterra ºi Cerina.

— Printre oamenii tãi este vreunul care-l cunoaºte pe ligia-
nul uriaº? întrebã Petronius.

— Îl cunoºteau Atacinus ºi Gulo, dar Atacinus a murit ieri
lângã litiera Ligiei, iar pe Gulo l-am ucis eu.

— Pãcat de el, îl certã Petronius. El te-a purtat în braþe nu
numai pe tine, ci ºi pe mine.

— Voiam chiar sã-l eliberez, rãspunse Vinicius, dar sã lãsãm
asta ºi sã vorbim despre Ligia. Roma este o mare...
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— Chiar aºa, perlele se pescuiesc în mare. Mai mult ca sigur
cã n-o s-o gãsim azi sau mâine, o s-o aflãm totuºi negreºit. Tu mã
învinovãþeºti acum cã nu þi-am dat un sfat bun, dar nu-i ade-
vãrat, fiindcã el s-a dovedit a fi rãu abia când lucrurile au luat o
întorsãturã proastã. Ai auzit ºi tu de la bãtrânul Aulus cã vrea sã
se mute cu toatã familia în Sicilia. În acest fel, fata ar fi fost ºi aºa
departe de tine.

— Aº fi plecat dupã ei, rãspunse Vinicius, dar oricum ar fi fost
în siguranþã, acum însã, dacã fetiþa bolnavã va muri, Popeea va
fi convinsã ºi-l va convinge ºi pe împãrat cã totul s-a întâmplat
din vina Ligiei.

— Da. Asta mã neliniºteºte ºi pe mine. E posibil însã ca
pãpuºa asta micã sã se facã bine. Iar dacã va muri, vom gãsi noi
ºi în acest caz vreo soluþie. ªi Petronius se adânci în gânduri o
vreme, apoi spuse: Popeea a primit ºi ea religia evreilor ºi crede
în duhuri. Cezarul este superstiþios... Dacã rãspândim ºtirea cã
Ligia a fost rãpitã de duhuri, ea va fi crezutã, mai ales cã, dacã
împãratul ºi Aulus Plautius n-au niciun amestec, a dispãrut într-a-
devãr în chip misterios. Numai ligianul n-ar fi fost in stare de aºa
ceva. Trebuia sã-l fi ajutat cineva, ºi cum ar fi putut un sclav sã
strângã atâþia oameni într-o singurã zi?

— Toþi sclavii din Roma se sprijinã unii pe alþii.
— Acest lucru se va sfârºi cândva cu sânge. Aºa-i, se ajutã

între ei, dar nu unul împotriva altuia, iar de astã datã se ºtia cã
rãspunderea ºi pedeapsa vor cãdea asupra slujitorilor tãi. Când le
vei vorbi sclavilor tãi de duhurile rele, vor spune îndatã cã le-au
vãzut cu ochii lor, pentru cã astfel vor scãpa de vinã... Încearcã
sã-l întrebi pe vreunul dacã n-a vãzut cum au ridicat-o în vãzduh
pe Ligia ºi, pe ocrotirea lui Zeus, va jura numaidecât cã aºa a fost.

Vinicius era ºi el superstiþios, aºa cã se uitã la Petronius des-
cumpãnit dintr-odatã.

— Dacã Ursus nu putea sã aibã oameni care sã-i ajute, iar
singur nu putea s-o rãpeascã, atunci cine a rãpit-o? 

Petronius începu sã râdã.
— Ei, vezi, spuse, vor crede ºi ei, de vreme ce ºi tu crezi pe

jumãtate. Aºa-i lumea noastrã, deºi îºi bate joc de zei. Vor crede
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ºi n-o vor mai cãuta, iar, în acest timp, noi îi vom gãsi un locºor
undeva, departe de oraº, într-una din vilele mele sau ale tale.

— Totuºi, cine putea s-o ajute?
— Cei de o credinþã cu ea, rãspunse Petronius.
— Cine sunt aceia? Care-i religia ei? S-ar cuveni ca eu sã ºtiu

mai bine decât tine.
— Aproape fiecare femeie din Roma îºi are divinitatea ei.

Mai mult ca sigur cã Pomponia a crescut-o în credinþa în
Dumnezeul la care se închinã ºi ea, dar cine este acesta, nu ºtiu.
Un lucru este neîndoielnic, nimeni n-a vãzut-o aducând ofrande
zeilor în vreunul din templele noastre. A fost învinuitã chiar cã
este creºtinã, dar nu e cu putinþã. Judecata civilã a gãsit-o nevi-
novatã. Despre creºtini, se spune nu numai cã se închinã la capul
de mãgar, ci ºi cã sunt vrãjmaºii neamului omenesc ºi îºi îngãduie
cele mai deºãnþate nelegiuiri. Aºa cã Pomponia nu poate fi
creºtinã, cãci virtutea ei este recunoscutã, iar o vrãjmaºã a nea-
mului omenesc nu s-ar purta cu sclavii cum se poartã ea.

— Nicãieri nu sunt trataþi atât de bine ca în casa lui Aulus,
îl întrerupse Vinicius.

— Pãi vezi? Pomponia mi-a pomenit odatã de un Dumnezeu
care-i unul singur, milostiv ºi atotputernic. Unde i-a înmormân-
tat pe toþi ceilalþi, treaba ei, destul cã acest Logos al ei se pare cã
n-ar fi chiar atotputernic, ba mai degrabã ar trebui sã fie foarte
neînsemnat dacã s-ar mulþumi numai cu douã închinãtoare,
Pomponia ºi Ligia, cãrora li se adaugã Ursus. Cred cã aceºti adepþi
trebuie sã fie mai mulþi, ei au ajutat-o pe Ligia.

— Credinþa lor le porunceºte sã ierte, spuse Vinicius. La
Acteea, când am întâlnit-o pe Pomponia, mi-a zis: „Dumnezeu
sã te ierte pentru nedreptatea pe care ne-ai fãcut-o Ligiei ºi
nouã”.

— Se pare cã divinitatea lor e vreun curator foarte
binevoitor. Hm, n-are decât sã te ierte, iar în semn de iertare 
sã-þi dea fata înapoi. I-aº oferi mâine o hecatombã139. Nu-mi mai
trebuie nici mâncare, nici baie, nici somn. O sã mã îmbrac într-o
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pelerinã neagrã ºi mã duc sã hoinãresc prin oraº. Poate cã aºa
travestit o s-o gãsesc. Sunt bolnav.

Petronius îl privi cu milã parcã. Într-adevãr, Vinicius avea
ochii încercãnaþi, pupilele îi strãluceau din cauza fierbinþelii,
barba nerasã de dimineaþã îi acoperea maxilarele puternice cu o
umbrã întunecatã, pãrul îi era rãvãºit ºi arãta cu adevãrat bolnav.
Iras ºi bãlaia Eunice îl priveau ºi ele cu compãtimire, dar el pãrea
sã nu le vadã; nici el, nici Petronius nu acordau nici cea mai micã
atenþie prezenþei sclavelor, aºa cum nu se sinchiseau de câinii ce
se învârteau în jurul lor.

— Ai temperaturã, te simþi moleºit? întrebã Petronius.
— Aºa-i.
— Atunci, ascultã-mã pe mine... Nu ºtiu ce þi-ar recomanda

medicul, dar ºtiu cum aº proceda eu în locul tãu. Pânã când va
fi gãsitã Ligia, aº cãuta la alta ce n-am aflat la ea. În vila ta, am
vãzut siluete grozave. Nu mã contrazice... ªtiu ce-i dragostea ºi
mai ºtiu cã atunci când doreºti o femeie ea nu poate fi înlocuitã
de alta. Dar la o sclavã frumoasã poþi gãsi întotdeauna fie ºi o
distracþie de moment...

— Nu vreau! se împotrivi Vinicius.
Petronius, însã, având pentru el o slãbiciune adevãratã ºi

vrând într-adevãr sã-i aline suferinþa, începu sã mediteze ce-ar
putea face.

— Poate cã ale tale nu mai au pentru tine farmecul noutãþii,
adãugã dupã o clipã, dar (aici se uitã pe rând la Iras ºi la Eunice,
apoi îºi puse mâna pe ºoldul grecoaicei cu pãrul de aur) ia
priveºte la aceastã graþie. Cu câteva zile în urmã, mezinul
Fonteius Capidon mi-a oferit pentru ea trei flãcãiandri minunaþi
din Clazomene, fiindcã nici Scopas140 n-a sculptat un trup mai
frumos. Nu înþeleg cum de-am rãmas indiferent la farmecele ei
pânã acum, cãci fãrã doar ºi poate nu m-a reþinut gândul la
Crisotemis! Þi-o dãruiesc, ia-o!

Auzind acestea, bãlaia Eunice îngãlbeni ca ceara ºi, privind cu
ochii îngroziþi la Vinicius, îi ascultã rãspunsul cu rãsuflarea tãiatã.
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Tânãrul zvâcni în picioare ºi strângându-ºi tâmplele în palme
începu sã vorbeascã repede ca un om care, vlãguit de boalã, nu
vrea sã mai audã nimic:

— Nu!... Nu!... Nu mã intereseazã! Nici ea ºi nici altele... Îþi
mulþumesc, dar nu-mi trebuie! Mã duc s-o caut pe cealaltã prin
oraº. Porunceºte sã-mi dea o pelerinã galicã din acelea cu glugã.
Mã duc dincolo de Tibru. De-aº putea sã-l vãd mãcar pe
Ursus!...

ªi se îndreptã în grabã spre ieºire. Vãzând cã nu mai are
astâmpãr, Petronius nu încercã sã-l opreascã. Socotind totuºi cã
refuzul lui Vinicius nu era decât o aversiune temporarã faþã de
orice altã femeie, afarã de Ligia, ºi nevrând ca generozitatea lui
sã se risipeascã în zadar, se întoarse spre sclavã ºi-i spuse:

— Eunice, te duci la baie, te ungi, te îmbraci ºi te duci la
locuinþa lui Vinicius.

Ea însã cãzu în genunchi la picioarele lui ºi-l implorã cu
mâinile împreunate sã n-o izgoneascã de acasã. Nu vrea sã se
ducã la tribun, preferã sã care lemne aici în hipocaustum, decât sã
fie acolo mai mare peste slujitori! Nu vrea! Nu poate! ªi-l con-
jurã sã aibã milã de ea. N-are decât sã porunceascã s-o batã cu
vergile în fiecare zi, numai sã n-o trimitã în altã casã.

Tremurând ca frunza, de teamã ºi emoþie, îºi întindea mâinile
spre stãpânul care o asculta uluit. O sclavã ce cuteza sã se
eschiveze de la îndeplinirea poruncii ºi sã spunã „Nu vreau ºi nu
pot” era ceva nemaiauzit la Roma, aºa cã Petronius mai cã nu
voia sã-ºi creadã urechilor. Într-un târziu, se încruntã. Era prea
rafinat ca sã fie crud. Sclavii lui, mai ales în timpul petrecerilor,
aveau mai multã libertate decât alþii, cu condiþia sã-ºi facã sluj-
ba exemplar ºi sã respecte voinþa stãpânului, ca ºi pe cea a zeilor.
Dacã se abãteau de la aceste douã îndatoriri, ºtia sã se arate
destul de aspru, pedepsindu-i dupã obiceiul vremii, iar pentru cã,
afarã de asta, nu suporta nicio împotrivire ºi nimic din ce i-ar fi
putut tulbura liniºtea, privi un rãstimp la sclava îngenuncheatã
ºi spuse:

— Cheamã-l pe Tiresias ºi întoarce-te ºi tu cu el aici.
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Eunice se ridicã tremurând, cu lacrimi în ochi, ºi plecã.
Reveni curând cu mai-marele peste atrium, cretanul Tiresias.

— Ia-o pe Eunice, îi porunci Petronius acestuia, ºi dã-i
douãzeci de vergi, dar vezi sã nu-i vatãmi pielea.

Spunând acestea, trecu în bibliotecã, se aºezã la masa de mar-
murã trandafirie ºi începu sã lucreze la Ospãþul lui Trimalchion.

Dar fuga Ligiei ºi boala micuþei Augusta nu-i dãdeau pace,
aºa cã nu trudi prea multã vreme. Mai ales boala fetiþei era un
lucru foarte important. Lui Petronius îi trecu prin minte cã, dacã
împãratul va crede cã Ligia i-a fãcut farmece micuþei, atunci 
s-ar putea ca rãspunderea sã cadã ºi asupra lui, pentru cã fata
fusese adusã la palat la rugãmintea lui. Nãdãjduia totuºi cã la
prima întâlnire cu cezarul va fi în stare sã-l convingã de nete-
meinicia oricãrei presupuneri de acest fel. Pe de altã parte, conta
ºi pe anume slãbiciune a Popeei pentru el, ascunzând-o, ce-i
drept, cu grijã, dar nu atât de bine ca el sã nu-ºi dea seama. Dupã
o clipã, îºi alungã temerile, înãlþã din umeri ºi hotãrî sã coboare
în triclinium sã mãnânce. Dupã aceea, avea sã fie dus încã o datã
la palat, pe Câmpul lui Marte ºi la Crisotemis.

Dar în drum spre triclinium, la intrarea în coridorul destinat
slujitorilor, vãzu deodatã silueta zveltã a bãlaiei Eunice printre
ceilalþi sclavi ºi, uitând cã nu-i poruncise lui Tiresias decât s-o
batã cu vergile, îºi încruntã din nou sprâncenele ºi începu sã-l
caute cu privirea.

Nu-l gãsi printre slujitori ºi se întoarse spre Eunice:
— Þi-ai primit pedeapsa?
Grecoaica i se aruncã a doua oarã la picioare, duse la buze

tivul togii lui, apoi rãspunse:
— O, da, stãpâne! Am primit-o!...
În glasul ei rãsunau parcã bucuria ºi recunoºtinþa.
Era limpede, credea cã, odatã pedepsitã, nu va mai trebui sã

plece din casã. Petronius înþelese ºi rãmase mirat de îndãrãtnicia
sclavei, dar era un prea bun cunoscãtor al firii omeneºti ca sã 
nu-ºi dea seama cã numai dragostea putea fi cauza acestei
încãpãþânãri.

— Ai vreun iubit în casa mea? o întrebã. 
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Fata îºi înãlþã spre el ochii albaºtri, înlãcrimaþi ºi rãspunse
atât de încet, încât abia putea fi auzitã:

— Da, stãpâne!...
ªi cum stãtea aºa, cu ochii ca marea, cu pãrul cânepiu arun-

cat spre spate, cu teama ºi speranþa pe faþã, era atât de frumoasã,
îl privea atât de rugãtoare, încât Petronius, ca filosof ce susþinea
ºi el puterea iubirii, iar ca estet, respecta tot ce era frumos, se
simþi cuprins de milã.

— Cine este iubitul tãu? o întrebã, arãtând cu capul spre 
slujitori. 

La aceastã întrebare, însã, nu cãpãtã rãspuns. Eunice se
mulþumi sã se aplece pânã la pãmânt ºi rãmase nemiºcatã.

Petronius se uitã la sclavi, printre ei erau câþiva tineri arãtoºi,
dar nu citi nimic pe chipul niciunuia, toþi parcã zâmbeau ciudat;
mai privi apoi un moment la Eunice, care-i zãcea la picioare, ºi
plecã în tãcere spre triclinium.

Dupã-masã, porunci sã fie dus la palat, apoi la Crisotemis,
unde rãmase pânã noaptea târziu. Dar când se întoarse acasã, îl
chemã iarãºi pe Tiresias.

— Eunice a fost pedepsitã? îl întrebã.
— Da, stãpâne. Nu mi-ai îngãduit totuºi sã-i vrâstez pielea.
— Am mai dat ºi altã poruncã?
— Nu, stãpâne, rãspunse atriensis, neliniºtit.
— Foarte bine. Care dintre sclavi este ibovnicul ei?
— Niciunul, stãpâne.
— Ce ºtii despre ea?
Tiresias rãspunse cu un glas cam nesigur:
— Eunice nu pãrãseºte niciodatã cubiculum noaptea. Doarme

acolo cu bãtrâna Acriziona ºi cu Ifida, iar dupã scalda ta nu
rãmâne niciodatã în baie... Celelalte sclave îºi bat joc de ea, au
poreclit-o Diana.

— Destul, îl opri Petronius. Ruda mea, Vinicius, cãruia i-am
dãruit-o astãzi de dimineaþã pe Eunice, n-a primit-o, aºa cã va
rãmâne aici. Poþi sã pleci.

— Stãpâne, îmi îngãdui sã mai vorbesc de Eunice?
— Þi-am poruncit sã spui tot ce ºtii.
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— Stãpâne, toþi slujitorii vorbesc despre fata ce avea sã
locuiascã în casa nobilului Vinicius. Dupã plecarea ta, Eunice a
venit la mine ºi mi-a mãrturisit cã ºtie un om ºi acesta ar putea
s-o gãseascã.

— Aha! exclamã Petronius. Ce fel de om e?
— Eu nu-l cunosc, stãpâne, am crezut totuºi cã e bine sã-þi

spun de el.
— Bine. Mâine acest om sã aºtepte aici venirea tribunului, ºi

tu anunþã-l ca tot mâine sã-mi facã o vizitã de dimineaþã.
Atriensis se înclinã ºi plecã.
Fãrã sã vrea, Petronius începu sã se gândeascã la Eunice. În

primul moment, îi apãru limpede cã tânãra sclavã doreºte ca
Vinicius s-o gãseascã pe Ligia numai pentru a nu fi silitã ea sã-i
þinã locul. Apoi îi fulgerã prin minte cã omul de care vorbise fata
s-ar putea sã fie amantul ei ºi gândul acesta nu-i fãcu nicio
plãcere. Exista de bunã seamã un mijloc simplu de a afla ade-
vãrul, întrucât era de-ajuns sã porunceascã s-o cheme pe Eunice,
dar ora era târzie, iar Petronius se simþea vlãguit dupã vizita
lungã de la Crisotemis ºi voia sã se culce. Totuºi, în drum spre
cubiculum, îºi aduse aminte nu se ºtie din ce pricinã cã în colþul
ochilor amantei vãzuse astãzi câteva riduri. Mai meditã cã fru-
museþea ei era mai puþin adevãratã, acum, decât se vorbea în
toatã Roma, iar Fontius Capidon, oferindu-i trei copilandri din
Clazomene pentru Eunice, voise s-o cumpere prea ieftin.

CAPITOLUL XIII

A DOUA ZI, PETRONIUS ABIA APUCASE SÃ SE ÎMBRACE în uncto-
rium, când apãru Vinicius, chemat de Tiresias. Aflase cã nu
sosise nicio veste de la porþile oraºului ºi în loc sã se bucure, pen-
tru cã era o dovadã cã Ligia se gãseºte încã la Roma, se turti de
tot, deoarece îºi spuse cã Ursus o scosese din oraº imediat dupã
ce o rãpise, aºadar, înainte ca sclavii lui Petronius sã ajungã sã
pãzeascã porþile. E adevãrat, toamna, când zilele erau mai scurte,
se închideau destul de devreme, dar se ºi deschideau pentru cei
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