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Eduard - a;a il vom numi pe un bogat baron in
floarea vArstei - Eduard petrecuse in pepiniera sa
ceasul cel mai frumos al unei dupi-amieze de aprilie,
altoind mlidile proaspdt primite pe trunchiul unor
pomi tineri. Tocmai iqi terminase treaba; \i aqeza scuiele in tocul lor gi contempla cu mullumire rezultatul

riuncii, cAnd gridinarul se apropie ;i se delecta observind sirguinfa qi interesul aritat de stipinul siu'
- N-ai vizut-o pe sogia mea? intrebi Eduard, dAnd
si plece mai deParte.
- E dincolo, la noile lucrlri, rispunse gridinarul'
Coliba de muqchi care a pus si fie cliditi lAngi peretele

de stincd din fala castelului e gata astdzi' Totul a iqit
foarte frumos qi va plicea negreqit inillimii Voastre' Ai
de acolo o vedere minunati: dedesubt satul, pu,tin mai
in dreapta biserica, a c[rei turli aproape c-o deplqeqti

gridinile'
vedea pe
putut
i-am
Prea bine, zise Eduard,

cu privirea; de cealalti parte, castelul si

-

oameni lucrAnd la cA,tiva paEi de aici.

- Apoi, urmi gridinarul, in dreapta

se deschide

valea;i ajungr cu ochii peste bogatele paj\ti presdrate
cu copaci, pAni in depirtlrile senine. Cdrareace urci
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pe stanci e foarte frumos croiti. Doamna noastri
se
pricepe; oamenii lucreazd" cu plicere sub indruma-

De ce nu? replici Charlotte, qi chiar pentru un al
patrulea. Pentru o societate mai mare, vom avea griji

rea ei.

-

Du-te dupi ea, ficu Eduard, roag_o si mi
;i
aqtepte. Spune-i ci doresc si vid noua crealie qi
si

mi

hucur de priveliste.

Gridinarul
curind.

se

depirta in grabi, iar Eduard il urmi

Cobori terasele, cercetd in ticere serele si rdsadni_
gele, pAni ce ajunse la marginea apei, iar
apoi, peste
un podef, in locul unde cirarea spre noile amenajiri
se impirlea in doui. O lis6 pe cea dintAi
care, trecAnd
prin cimitir, ducea destul de drept spre peretele de
stAnci si apuci pe cealaltd.,care urca gerpuind 1in, pugin
mai departe, in stAnga, printre tufe mititele; acolo unde
amAndoui drumurile se intAlneau, el poposi pentru
o

clipi pe o banci bine agezatd., ca apoi si-porneasci la
urcusul propriu-zis, urmind cirarea ingusti, cAnd
mai

mult, cAnd mai putin povArniti, stribitAnd sciri si
pAni se vizu la coliba de mqchi.
La intrare, Charlotte il intAmpini pe sotul ei, punAn_
duJ sd se aseze in aqa fel incAt si poati imbrigiga, t{intr-o
fll"1..l prin usi si prin fereastri, ca intr-un cadru,
terase

diferitele priveliqti pe care le oferea peisajul. Eduard le

contempli cu plicere, exprimAndu_si nidejdea ci pri_

mdvara va inviora totul in chip mai imbeisugat.
;i

- Un singur lucru

vrea si obsery adiugd el,
coliba mi se pare cam ingusti.
- Pentru noi doi e totusi destul de spalioasi, rds_
punse Charlotte.
-Yezi bine, spuse Eduard, poate cd mai e loc si
pentru un al treilea
aq

B
-__--

-

alte locuri.
si pregitim
--

Cr*

suntem singuri aici qi netulburagi de nimeni,

ne gisim amindoi intr-o dispozilie
liniqtitn ;i senini, trebuie si-gi mirturisesc ci inci de
cdtivuvreme mi frimintd un gAnd pe care trebuie 9i
impirti;esc, I6ri a g[si prilejul s-o fac'
doresc si
spuse Eduard,

;i

fi-l

rispunse Charlotte'
- $i trebuie si recunosc, urmi Eduard, ci de nu
m-ar'zori trecerea de mAine-dimineali a poqtaqului,
de n-am fi siligi si luim o hotXrAre chiar astizi, aq fi

- Am observat

ceva)

ticut poate mai multi weme.
- Despre ce este vorba? intrebi Charlotte, intAmpinAndu-i cu amabilitate dorinla.
Despre prietenul nostru, cipitanul, rdspunse
Eduard. Cunoqti trista situalie in care se giseqte, caatir
pa alpr, fdrl weo vini proprie. Ce dureros trebuie si fie
pentru un om cu cunoqtinlele, talentele qi capacitigile
iui si se vadi lipsit de lucru ;i'.. nu vreau si mai ascund
ceea ce doresc pentru el; aE line siJ luim pentm cAtiva
weme la noi.

care cere si fie bine chibzuit;i privit din mai multe puncte de vedere, spuse Charlotte'

-Iatdun lucru

- Sunt gata si-9i impirti;esc pirerile

mele,

replici Eduard. Ultima lui scrisoare e pitrunsi

ii

de

expresia ascunsl a celei mai adAnci descurajiri; nu ci
ar duce lipsi de ceva, clci Etie s[ se restrAngi ;i am
avut griji de cele trebuitoare; nu e nici stingheritor
pentru el si primeasci ceva de la mine, cdatoxd'iaga
.rourtri ne-am indatorat atat de mult unul fap de altul,
incAt nu putem calcula care din noi e creditorul sau
----ilr-
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debitorul; adeviratul lui chin e ci nu are o ocupagie.
Singura lui pl6cere, ba chiar pasiune, este si-gifoloseasci zi de zi si ceas cu ceas, spre binele altora,nume_
roasele insusiri. Si cum si stea cu mAinile in sAn sau si
studieze mai departe, sd dobAndeasci noi indemAniri,
cAnd nu le poate folosi nici pe cele pe care le posedi pe

deplin? Pe scurt, draga mea, e o situafie penibili, al
cirei chin il simte indoit si intreit in singuritatea lui.
- Credeam totuqi, spuse Charlotte, ci. a primit pro_
puneri din diferite locuri. Am scris eu insimi in intere_
sul lui multorprieteni si prietene, toti oameni de inimi,
si, pe cAt qtiu, lucrul n-a rimas fdri efect.
- E adevirat, replici Eduard; dar tocmai aceste
ocazii, aceste propuneri ii pricinuiesc noi griji, o noui
neliniste. Niciuna dintre aceste situatii nu-i este pe
plac. Nu i se cere si lucreze, ci si-si jertfeasci timpul,
pirerile, felul de a fi - ;i asta ii e cu neputinfi. Cu cAt
reflectez mai mult asupra acestor lucruri, cu cAt le simt
mai limpede, cu atat aevine mai vie dorinta mea de a-l
vedea aici.

-

E prea frumos si amabil din partea ta si chibzu_
iesti cu atAta simpatie asupra situa$ei prietenului ti.u,
spuse Charlotte;

gindeqti

Afinitdlile
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ingiduie-mi totusi si te invit si te

si la tine, si la noi.

- M-am gAndit, rispunse

Eduard. Nu putem si ne
afteptam decAt la avantaje si la plicere de pe urma
prezentei lui. Nici nu weau si pomenesc de cheltuiald,
care va fi in orice caz neinsemnati pentru mine daci
el se va muta la noi; mai ales cAnd md gAndesc la faptul

cd.prezenta lui nu ne va stingheri cAtusi de pu1in. Va
putea locui in aripa dreapti a castelului, si tot restul se
va aranja. Ce mare serviciu fi vom face prin aceasta si
10

electiue

cAti plicere, ba chiar cAt folos va rezulta pentru noi
din compania lui! Doream de mult o misuritoare a
moqiei gi a imprejurimilor; se va ingriji de ea ;i o va
conduce. $tiu ci intenlia ta este si administrim pe
viitor singuri moqiile, de indati ce termenul arendaqilor actuali va fi expirat. Ce delicatl e o treabi ca asta!
CAte cuno;tinle prealabile vom putea dobd'ndi cu ajutorul lui! Simt prea bine ci duc lipsi de un om de acest
soi. Sitenii au cunoqtinlele trebuitoare, dar spusele lor
sunt confuze si lipsite de onestitate. Cei cu studii de la
orage gi din academii sunt desigur mai clari qi mai
ordonali in judecati, le lipseqte insi cunoEtinla nemijlociti a lucrurilor. De la prietenul meu pot a;tepta ;i
una, ;i alta; apoi vor mai rezulta zeci de alte consecinge
pe care mi le pot inchipui cu plicere, care te privesc ;i
pe tine ;i de pe ,r.rnu .ero., prevnd mult bine' iE t""tde amabil; vorbeqte acum
lumesc cdm-a;tascultat atit
qi tu foarte deschis ;i aminunlit Ei spune-mi tot ce ai de

si te intreruP.
spuse Charlotte, voi incepe, a;adar,
bine,
Prea
indati cu o observalie generali. Blrbagii se gAndesc
spus; n-am

mai mult la cazul particular, la prezent, qi aceasta pe
buni dreptate, fiindci ei sunt chemali sd sivAr;easci,
si aclioneze; femeile, dimpotrivi, cugeti mai mult asu"
pra inlinguirii dintre lucruri in viall, qi aceasta cu tot

fiindci soarta loq soarta familiilor lor
este legati de aceasti inlinluire qi fiindci tocmai

atAta dreptate,

aceastf, coerenli le este

ceruti. SI arunclm, de aceea,

o privire asupra vielii noastre prezente, asupra celei
trecute, ;i vei recunoaqte ci invitarea la noi a cipitanului nu s-ar potrivi intru totul cu principiile, planurile,
araniamentele noastre. Cu cAti plicere
11
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inceputurile legiturii dintre noi! Tineri, ne iubeam
amAndoi cu multi cllduri; am fost despirtiti: tu de
mine, pentru cd"tatdltiu, din pofta vegnic nepotoliti de
avere, te-a insurat cu o femeie bogati, destul de vArstnici; eu de tine, pentru cd am fost siliti si-mi acord
mAna, fird perspective deosebite, unui birbat cu stare,
pe care nu-l iubeam, dar il respectam. Am devenit
iarisi liberi; tu mai intAi, bitrAnica ta lisAndu-te stipAn pe o mare avere; eu maitdrzfit, tocmai in vremea
cAnd te-ai inapoiat din cilitoriile tale. Astfel ne-am
regisit! Ne-am bucurat de aducerea aminte, am tinut
la ea, puteam si triim impreuni netulburagi. Ai stiruit
si ne cisitorim; n-am consimgit numaidecAt: cici,
nurnirAnd amAndoi cam aceiasi ani, eu, ca femeie, am
imbitrAnit desigur mai mult decAt tine care esti birbat.
PAni la urmi, n-am vrut si-ti refuz ceea ce pireai si
consideri drept unica ta fericire. Voiai si te recreezi
lAngi mine, dupi toate frimintlrile pe care le cunoscuseqi la Curte, in armat5., in cilitorii, si-gi vii in fire, si
gugti viaga; dar numai qi numai cu mine. Singura mea
fiici am dat-o lapension, unde primeqte cu siguranli o
educaEie mai complexi decAt s-ar fi putut daci rdmAnea la 1arn. $i nu numai pe ea am dus-o acolo, ci gi pe
Ottilie, iubita mea nepoati, care, indrumati de mine,
s-ar fi format poate mai bine aici, ca ajutor aI meu la
conducerea casei. Toate acestea au fost ficute cu invoirea ta, numai ca si triim pentru noi, numai ca si ne
putem bucura netulburali de fericirea rA',niti cu atAta
ardoare inci de timpuriu qi dobAnditi, in sfhr;it, atAt
de tArziu. De aici a inceput gederea noastri la gari. Eu
am luat asupra mea rosturile din interiol tu pe cele de
afari ;i tot ce privqte ansamblul. Sunt hotirAti si vin
12
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iutru totul in intAmpinarea dorinlelor tale, si triiesc
numai pentru tine; sI incercim astfel, cel pugin citlva
,..-., ,i,r.dem in ce misuri reuqim si ne mulgumim
unul cu celdlalt.

intrucAt legitura intre lucruri, dupi cum ai spus,
este, de fapt, elementul vostru, al femeilor, ar trebui,
Iireqte, fie si nu vd auzim vorbind intruna, fie si ne
hotirAm si vi dim dreptate, rispunse Eduard, ;i igi voi

-

azi. Aranjarrtentele ficute
;i da dreptate pini-n ziua de
pAni acum in vederea traiului nostru sunt bune; si nu
.Uai* insi mai departe pe ele ;i si nu se dezvolte din
ele nimic mai mult? Oare ceea ce creez eu in gridini 9i

rimAni ficut decAt pentru pustnici?
- Fourt bine! replici Charlotte, foarte bine! Numai
si nu introducem ceva stingheritog ceva striin' Di-1i
seama ci proiectele noastre, si in ceea ce prive;te disfraclia, se refereau intrucAtva doar la convieluirea
,ourt.e in doi. Voiai mai intAi si-mi implrtfue;ti
intr-o succesiune ordonatljurnalele tale de cllitorie,
sI rinduie;ti cu acest prilej multe din hArtiile care lin
de ele ;i si alcituie;ti, cu participarea mea, cu ajutorul

tu in parc si nu

meu, din aceste caiete qi file nepreguite, dar incurcate,
un intreg pld.cut pentru noi 9i pentru alfi' Ji-am figiduit ci te voi ajuta la transcriere qi ne gindeam cI va
fi at|tt de comod, de frumos, de plicut, de intim si
stribatem in amintire lumea pe care nu ne-a fost dat

impreuni. Ficusem chiar inceputul' Apoi
ai reluat flautul, mi acompaniezi cind eu cAnt la clavecin, qi nu ducem lipsi de vizite din vecinitate sau in
vecinitate. Eu, cel pufin, mi-am combinat din toate
acestea prima vari cu adevirat fericiti pe care m-am
gAndit vreodati s-o gust in viala mea'
s-o vedem

----l!ir-
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iutru totul in intAmpinarea dorinlelor tale, si triiesc
numai pentru tine; sI incercim astfel, cel pugin citlva
,..-., ,i,r.dem in ce misuri reuqim si ne mulgumim
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-
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Orice as face, ri,spunse Eduard frecAndu-se pe
frunte, cAnd ascult tot ce-mi repeli cu atAta dragoste si
intelegere, nu pot izgoni gAndul ci prin prezenta cipitanului nimic n-ar fi tulburat, ci mai degrabi totul ar fi
gribit qi reinsufleft. $i el a luat parte la unele din peregrinirile mele; si el si-a ficut multe insemniri, si adesea in sens diferit; le-am putea folosi impreuni si abia
atunci ar iesi din ele un tot destul de atrigitor.
- Di-mi voie si-ti mirturisesc sincer, riposti
Charlotte cu oarecare neribdare, ci sentimentul meu
contrazice acest proiect, ci o presimtire tainici nu-mi
veste;te nimic bun.
- In felul acesta, spuse Eduard, voi, femeile, ati Ii
probabil de neinvins: mai intAi infelegitoare, incAt s5. nu
vi putem contrazice, drS.gistoase, incAt si ne l5.sam cu
plicere in voia voastri, sensibile, incAt si nu v5. putem
face si suferigi; pline de presimtiri, incAt sd ne speriem.

- Nu sunt superstitioasi,

ri.spunse Charlotte,

qi

n-as pune pret pe aceste presentimente sumbre, dac5.

ele n-ar fi decAt atAt; ele sunt insi, in cea mai mare
parte, amintiri inconstiente ale intAmplirilor fericite si
nefericite pe care le-am trlit de pe urma unor acliuni
ale noastre sau ale altora. Nimic nu e mai plin de riscuri in orice situatie decAt interventia unui al treilea.

Am vizut prieteni, frati, indrigostiti, soti ale clror
relatii au fost total schimbate, a cdror situatie a fost
complet r[sturnati prin venirea, intAmplitoare sau
voit5., a unei noi persoane.

- Asta, replici Eduard,

se poate

intAmpla prea

bine la oameni care isi duc viata cu ochii inchisi, nu Ia
unii care, luminati prin experientS., sunt mai consti-

enli de sine.
T4

-

electiue

Conqtiinla, preaiubitul meu, rispunse Charlotte,

nu este o armd,suficienti, ba adesea una primejdioasi
pentru acela carc o are qi din toate acestea reiese cel

pulin ci nu trebuie cu niciun pre! si ne pripim. Mai
acordi-mi cAteva zile; nu hotiri!
- Aqa cum stau lucrurile, replici Eduard, ne vom
pripi oricum, chiar gi peste cAteva zile. Am invocat, pe
rAnd, fiecare, motivele ce pledeazi pentru qi contra; in
joc e hotdrArea, pe aceasta ar fi, desigur, cel mai bun
Iucru s-o incredinlim sorlilor.
- Stiu, riposti Charlotte, cd in cazuri indoielnice iti
place si pariezi sau si dai cu zantile;intr-o treabi atAt
de serioasl insi, aq privi acest lucru ca pe o nelegiuire.
- Aunci ce si-i scriu cipitanului? exclami Eduard,
cici trebuie si mi apuc indati de aceasta.
- O scrisoare calmi, chibzuiti, consolatoare,
spuse Charlotte.
- Asta ar fi tot una cu a nu-i scrie deloc, rdspunse
Eduard.
- $i totuqi, in unele cazui, ripost[ Charlotte, este
necesar si prietenesc si scrii nimicuri decAt si nu
scrii deloc.
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cxagerat, dar voind multe 9i felurite lucruri, sinceq
lrinwoitoq curajos, ba chiar vieazlanevoie - ce oare
pe lume se putea impotrivi dorinlelor sale?
PAni acum merseseri toate dupi voia lui; o avea
acum qi pe Charlotte, pe care o cAqtigase in cele din

capitolul

II

Eduard se afla singur in camera lui qi, intr-adeviq
reamintirea, prin glasul lui Charlotte, a desfiquririi
vielii sale, evocarea situaliei lor reciproce, a proiectelor lor excitase plicut firea lui vioaie. Se sim,tise atAt
de fericit in apropierea, in compania ei, incAt ticluise
in gAnd o scrisoare prietenoasi, plini de simpatie, dar

calmi gi lipsiti de orice indicagie concreti citre cipitan. Cind se agezi insd la masa de scris si lui in mini
scrisoarea prietenului siu pentru a o citi inci o dat[, il
izbi din nou trista stare in care se gisea acest om de
valoare; toate sim!;mintele ceJ chinuiseri zilele acestea se treziri iarfui;i i se piru cu neputinli s[-si lase
prietenul pradi unei situalii atit de ingrijoritoare.
Eduard nu era deprins si-qi refuze vreun lucru.
Alintat din copilirie ca unic fiu al unor pirinti bogati,
care qtiuseri siJ impingi la o cisitorie ciudati, dar
extrem de avantajoasi, cu o femeie mult mai in virsti
decAt el, rdshtatin fel gi chip ;i de aceasta, care cduta
si rispundi cu cea mai mare generozitate la buna sa
comportare fali de ea, rimas, prin moartea ei timpurie de capul lui, independent in cilitoriile sale, stipAn
pe orice varialie, pe orice schimbare, nedorind nimic

t6

printr-o fidelitate indirltnici, ba chiar romane,.i; qiacrr- se simlea pentru prima oari contrazis'
pentru prima oari impiedicat, tocmai cAnd voia
,a-t .t.uge la sine pe prietenul siu din tinerefe, sd
dea pa.ci o incheiere intregii sale existenfe' Era
,recijit, neribditor, apuci de cAteva ori pana de scris
prrrrirrd-o iari;i jos, fiindci nu se putea invoi cu sine
irrrr4i urrrpra celor ce trebuia si scrie' S[ treaci peste
dorintele sotiei sale nu voia; si-i faci pe plac nu putea;
agitai cum era, trebuia si aEtearni pe hArtie o scriCel
sJare calml; aceastai-ar fi fost cu totul imposibil'
.r"rui n;r. lncru era si caute o amAnare' in puline
cuvinte, il rugi pe prietenul lui s[J ierte ci nu-i scriacum qi
sese in ultimele zile, cil nu-i scrie pe larg nici
{Sgidui pentru o dati foarte apropiati o misivi mai
importanti qi de naturi si-l liniqteasci'
A doua zi, in cursul unei plimbiri spre acelaqi loc'
Charlotte folosi prilejul de a relua conversafia, poate
din convinge rea cdnu e alt mijloc mai sigur si inibuqi
multe ori'
o intenfie de.et u o discuta aminuntit de mai
Pentru Eduard, aceasti reluare era bine-veniti' EI
plise exprimi, dupi obiceiul lui, in chip prietenos ;i
uEor'
aprindea
se
cut; cici daci, sensibil cum era, el
daci doringele lui vii deveneau insistente, dacd'
indiritnicia lui putea pune la incercare ribdarea
interlocutorului, toate expresiile lui erau totugi atAt
incAt
de atenuate printr-o deplini crulare a celuilalt,
urm5.

t7

Afinitdlile

electitte

cxagerat, dar voind multe 9i felurite lucruri, sinceq
lrinwoitoq curajos, ba chiar vieazlanevoie - ce oare
pe lume se putea impotrivi dorinlelor sale?
PAni acum merseseri toate dupi voia lui; o avea
acum qi pe Charlotte, pe care o cAqtigase in cele din

capitolul

II

Eduard se afla singur in camera lui qi, intr-adeviq
reamintirea, prin glasul lui Charlotte, a desfiquririi
vielii sale, evocarea situaliei lor reciproce, a proiectelor lor excitase plicut firea lui vioaie. Se sim,tise atAt
de fericit in apropierea, in compania ei, incAt ticluise
in gAnd o scrisoare prietenoasi, plini de simpatie, dar

calmi gi lipsiti de orice indicagie concreti citre cipitan. Cind se agezi insd la masa de scris si lui in mini
scrisoarea prietenului siu pentru a o citi inci o dat[, il
izbi din nou trista stare in care se gisea acest om de
valoare; toate sim!;mintele ceJ chinuiseri zilele acestea se treziri iarfui;i i se piru cu neputinli s[-si lase
prietenul pradi unei situalii atit de ingrijoritoare.
Eduard nu era deprins si-qi refuze vreun lucru.
Alintat din copilirie ca unic fiu al unor pirinti bogati,
care qtiuseri siJ impingi la o cisitorie ciudati, dar
extrem de avantajoasi, cu o femeie mult mai in virsti
decAt el, rdshtatin fel gi chip ;i de aceasta, care cduta
si rispundi cu cea mai mare generozitate la buna sa
comportare fali de ea, rimas, prin moartea ei timpurie de capul lui, independent in cilitoriile sale, stipAn
pe orice varialie, pe orice schimbare, nedorind nimic

t6

printr-o fidelitate indirltnici, ba chiar romane,.i; qiacrr- se simlea pentru prima oari contrazis'
pentru prima oari impiedicat, tocmai cAnd voia
,a-t .t.uge la sine pe prietenul siu din tinerefe, sd
dea pa.ci o incheiere intregii sale existenfe' Era
,recijit, neribditor, apuci de cAteva ori pana de scris
prrrrirrd-o iari;i jos, fiindci nu se putea invoi cu sine
irrrr4i urrrpra celor ce trebuia si scrie' S[ treaci peste
dorintele sotiei sale nu voia; si-i faci pe plac nu putea;
agitai cum era, trebuia si aEtearni pe hArtie o scriCel
sJare calml; aceastai-ar fi fost cu totul imposibil'
.r"rui n;r. lncru era si caute o amAnare' in puline
cuvinte, il rugi pe prietenul lui s[J ierte ci nu-i scriacum qi
sese in ultimele zile, cil nu-i scrie pe larg nici
{Sgidui pentru o dati foarte apropiati o misivi mai
importanti qi de naturi si-l liniqteasci'
A doua zi, in cursul unei plimbiri spre acelaqi loc'
Charlotte folosi prilejul de a relua conversafia, poate
din convinge rea cdnu e alt mijloc mai sigur si inibuqi
multe ori'
o intenfie de.et u o discuta aminuntit de mai
Pentru Eduard, aceasti reluare era bine-veniti' EI
plise exprimi, dupi obiceiul lui, in chip prietenos ;i
uEor'
aprindea
se
cut; cici daci, sensibil cum era, el
daci doringele lui vii deveneau insistente, dacd'
indiritnicia lui putea pune la incercare ribdarea
interlocutorului, toate expresiile lui erau totugi atAt
incAt
de atenuate printr-o deplini crulare a celuilalt,
urm5.

t7

I.W.

GOETHE

Alinitdlile

electiue

care abia in mAinile ei prosperi cu
ii
adevirat ;i care va face cinste, ii va cAqtiga increderea ;i o noui afluenti de persoane tinere; daci primele

erai silit si-l consideri amabil, chiar daci ti se pirea
incomod.
intr-un asemenea chip, el o aduse, in dimineata

mici divinitate)

aceea)pe Charlotte mai intAi in cea mai veseli dispozitie,

pagini ale scrisorilor qi rapoartelor ei lunare nu sunt)
de fiecare dati, decAt imnuri despre perfectiunea acestui copil, imnuri pe care eu qtiu foarte bine si le traduc
apoi in prozi - in schimb cele raportate de ea Ia urmi,
despre Ottilie, sunt totdeauna doar scuze pentru faptul
cd o fatd,care altfel creqte atAt de frumos, nu vrea si se
dezvolte qi nu arati nicio aptitudine si niciun talent'
Nici puginul pe care-l mai adaugi nu reprezintl vreo
enigmi pentru mine, intrucXt recunosc in aceasti
dragi copili intregul caracter aI maici-sii, cea mai

ametind-o cu totul prin intorsiturile gragioase ale conin cele din urmS:
DoreEti
desigur
si
acord
curtezanului
ceea ce am
refuzatsotului. tebuie, cel putin, dragul meu, sd-ti dai
seama ci dorintele tale, amabila vioiciune cu care le
exprimi nu mi lasi insensibilS, nepisitoare. Ele mi
silesc s5-ti fac o mi.rturisire. Si eu !i-am ascuns pAni
acum ceva. Mi gdsesc intr-o situatie aseminitoare cu
a ta si am exercitat asupra mea aceeasi constrAngere
pe care caut acurn si te fac s-o aplici fati de tine insugi.
- Imiplace si aud acestlucru, spuse Eduard; observ
ci in cS.snicie trebuie si te certi uneori, fiindci, prin
aceasta, afli cAte ceva de la celilalt.
- AfIe, asadar, spuse Charlotte, ci mie mi se intAmpli cu Ottilie acelasi lucru care tie ti se intAmpli cu
cipitanul. Imi displace peste misuri s-o stiu pe draga
versaEiei sale, asfel incAt ea exclami

copili la pension, unde se afli intr-o situalie foarte
apisitoare. Daci Luciane, fiica mea, care este niscuti
pentru lume, se formeazd. acolo pentru lume; daci isi
insu;e;te limbile, istoria si celelalte cunostinte ce i se
predau cu aceeagi usurinla cu care descifreazi notele
si variatiunile muzicale; dacd, prin firea ei vioaie si cu
memoria ei fericiti - s-ar putea spune - uiti si in aceeasi clipi isi reaminteqte totul; daci, prin purtarea ei
degajati, prin gratia la dans, prin usurinta qi tactul conversatiei, ea se distinge intre toate celelalte Ei devine,
prin firea ei dominatoare inni.scut6, regina acelui mic
cerc; daci directoarea acestui institut o priveste ca pe o
1B

scumpi prieteni a mea) care s-a dezvoltat al[turi de
mine ;i din a cirei {iici, daci aq fi educatoare sau supraveghetoare, aq putea cu sigurangl si formez o I5pturi
minunati. Cum insi acestea nu cadreazil cu planul
nostru ;i cum nu e bine si tot schimbi gi si indrepli
ceva in condiliile tale de viaga, si tot cauli a atrage spre
tine ceva nou, prefer si suport aceasti situalie, ba
chiar inving senza\ia nepl5cuti de a vedea ci fiica
mea) care ;tie prea bin e cdbiata Ottilie atdrnl" cu totul
de noi, se foloseqte cu trufie impotriva ei de avantajele
de care dispune, zidirnicind oarecum prin aceasta
buna noastrl acliune. Dar cine e format in aqa fel incAt
si nu puni uneori in valoare impotriva altora, cu cruzirne, avantajele sale? Cine sti atAt de sus, incAt si nu
sufere uneori sub o asemenea apisare? Prin aceste
incerciri, valoarea lui Ottilie creqte; dar, de cAnd inleleg foarte limpede penibila ei situagie, mi-am dat osteneala si-i gisesc loc in alti parte. Aqtept din ceas in
ceas rispunsul qi atunci nu voi ;ovii' Aqa stau lucrurile
t9
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mea) care ;tie prea bin e cdbiata Ottilie atdrnl" cu totul
de noi, se foloseqte cu trufie impotriva ei de avantajele
de care dispune, zidirnicind oarecum prin aceasta
buna noastrl acliune. Dar cine e format in aqa fel incAt
si nu puni uneori in valoare impotriva altora, cu cruzirne, avantajele sale? Cine sti atAt de sus, incAt si nu
sufere uneori sub o asemenea apisare? Prin aceste
incerciri, valoarea lui Ottilie creqte; dar, de cAnd inleleg foarte limpede penibila ei situagie, mi-am dat osteneala si-i gisesc loc in alti parte. Aqtept din ceas in
ceas rispunsul qi atunci nu voi ;ovii' Aqa stau lucrurile
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