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CĂTRE LECTORI.

jSTu ve revoltaţi Stimabili Lectori, de 
eutesanţa ce am avut (Ta ve offerî uă prefaţă» *. 
uă inutilă înşiruiturâ de littere negre pe tiăr- 
iie albă, care mai nici o dată nu se citesce; 
ecia-ce ve offeru nu este' uă préfaciâ ci uă 
desvoltare' histoiîcă.

Principiile ce’rai amu aliesu de lierou 
alin acestei modeste nuvele *), Radu al Iu 
TLI-leă c e 11 u frumos, este unul din Domni
torii asupra vieţii şi caracteriilu cărora sunt în
tre diversile chronice, opiniunele celle mai con- 
trudicătorie. Unii cronicari îlu consideră ca 
fiu* uliu lui Dragu Basarab nepotu lui Ţ.epeşu 
Vod^şi frate lui Laiotă Basarabii,1 alţii'ca 
frate l ui Ţ epos u, al ţii allu1 Iul Ţ e p e 1 uşi • 
alţii în fiiieilu'confundâ’cu Radu cellu mar^; 
socrulu şi neîmp'ăcatulu inimic allu lui Ste- 
fanu cellu mare. Unii’lu descriu ca afc

» » »

lJ.liup&rlăşindu-vc astă nuvelă, iubiţi lectori, nu am avut 
allu scop dc cât a lacc cunoscut actualei gcneiaţiimi ' 
cum per Juca virtutea stremoşii noştri şi cum o reuomp'cltVJt.'



feraeiat connipt, alţii ca connipt tyran, alţii 
ca tyran nu-mai, alţi ca unu principe bun, 
paccfic, dar slab ca şi gcneraţiunea în care 
trăiâ. lata contradicţiuni capabile sa dispere 
pe omulu cellu mai curagios şi mai compe- 
tinte !

Ce aatribuitu sä fac? să allegu opiniu- 
nea cellui mai demnu de crezut. Acdsta am 
şi făcut’o.

Dionisie Fotino conţine în história sa 
asupra Principatelor Române, adevărurile celle 
mai ne negabile, basate pe acte autentice şi 
resdne; de la densulu, dar, ara împrumutat schc- 

' « * lctul historicu. Dacă opiniunile ve voru fi 
contrarii, cruţaţi-me, veg rogu, de culpa produsă 
din allegcre.

Cătu pentru roman fulu ]) scrierii, bine-

1] Nu polc fi Romanţu coprinsulu acestei scrieri. Romanţulu 
este uă ficţiune, pe când sujetul acestui oppu este ânsuşi 
legenda, [mai allcsu balada Dlui Bolinlincnu; Radu-Vodâ 
şi fata] care fiindu-no coirinuinicnlA din părinte în fiu 
prin gu'a» n p irului, nu polc fi ficţiune



voiască Domnii Competinţi a’rni face ori
care critică voru crede că merită. Voiu con
sideră acostă bună-voinţă ca o onóre pentru 
mine, şi ca o obligentă interessare pentru opulu 
meu, care prin raţionatele şi basatele Domniilor 
lor critice va dobăndi uă radicală perfecţiune, 
ar autorulu uă instrucţiune mai sănetdsă.

Allu Domnie-Vóstre 
devotatu

N. D. POPESCU.

1864 Oclombriu
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Fatigat de ne-numeratele griji ce împo
văra pe un Domnitor, care 'şi iubesce patria 
şi pe fii sei, Radu supranumit cel'u Frumos\ 
'năbuşit de înnecăciosul aer allu capitalei, să
tul de gréua missiune a unui Domnitor, de 
povara de fer a corónei, de impudicele lin
guşiri alle curtenilor, precum şi de feluritele 
ochiade şi alte semne provocatóre aruncate 
de nobilimea secsului frumos, care atunci, că . 
şi acum, ascundea în auritul seu sînu crea-

Ll_
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ture care nu cunosc, de cat prin nume, pu- 
dórea; sătul, în fine, de Târgovişte cu tóté 
bunurile şi rellele ei, o păresi ca să respire 
câte-va gliile dulcele aer alin munţilor, şi în
conjurat de maiestósa natură, să uite veşte
dele fructe alle etichetei curtene. Privind 
frescele imagine alle frumóselor fiice alle 
munţilor, simple şi curate cum le-a creat na. 
tura, voiâ să stérgá din memorie-i acelle în
condeiate creaturi, ce începusse a se ivi în 
giurul tbronului; vorbind fără ceremonii cu 
naivii locuitori ai satelor, să’i piară din aucju 
recele politeţii, convenienţe şl linguşiri ce’i as- 
surfjea tótá $iua urechele; inspectând încân- 
tátórea frumuseţe cu care Creatorul a ornat 
natura, să uite, cellu puçin câte-va (Jille fal
sitatea decoratiunelor omenesci, micimea ar
tei lor; curăţind munţii de monştri ce-i făcu 
inpracticabili, să’şi omóre timpul ce’i prisosea 
mai bine de cât în senul conrupţiunei, depăr- 
tându-se în fine. cu totul din societatea mu
relor oraşe, se facâ, cât se va putea mai pu- 
cin parte dintr’însa.

Daca acest principe ar fi trăit in seco
lul nostru, de ar fi făcut parte din societatea 
actuală şi ar fi ve$ut în ce proporţiuni co-
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losale a ajuns vieiele de care fugeà attunci, 
de sigur: sau s’ar ii sinucis, sau s’ar fi fă
cut eremit.

Trei gliile trccusse de când Radu pără
sise capitala de vérâ a României şi venă.prin 
munţii după lingă Monastirea Cosia, citadelă 
puternică fundată de Marele Mir cea; re
dend anse că visul frutnósei petreceri ce’şi 
imaginase eră departe d’a se realisà, începù 
şi pacolo a i se uri. In loc să v^<Jă frumd- 
selc şi încântâtôrele figuri alle ficior muntelui, 
cassele se închidéu, verigcle se puneau pe Ia 
uşcle ce întâmpină în <allea sa, şi nevestele 
ca şi fetele, de frica suitei lui Vodă se bă- 
gasse în ascunpătură de sérpe; bărba
ţii departe d’a se apropiă si a vorbi famili
ar cu Domnitorul lor, cu tâtă invitarea ce 
bunul Radu le făcea, tremurând ca varga la 
vederea darabanilor Armăşieî, ce escortau 
>e şeful statului, fugeau spăimîntaţi; în loc 
■ă scape de ceia ce’lu supei à mai mult în 
'îrgoviştea: de etichetă şi cercmonidsa con- 
eninţă, elle pusse în practică şi pe acolo 
e cei ce i compuneau suita, îl năbuşeau şi 
ia! reu. Bietul principe era întocmai ca pri- 
onierul care, închis îutr’o temniţă de cristal,
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vede tótă frumuseţea liberei naturi, tóté în- 
cântămintele situaţiunei ce’lu înconjură; dar, 
murii temniţei, de şi transparinţi, nu permit 
nefericitului captiv d’a se bucură de densele.. 
Turmentul seu devine îndoit crud, pentru că 
vede tot, aude tot, simte tot, dar nu póte 
sfarîma. nepëtrunsa ínchisóre în care se a- 
flă prins.

— Udreo, <}isse Vodă, întorcându-se spre 
marele spătar, ce’lu urmă ca la duoi paşi îiv. 
urmă; dă drumul acestei mulţimi, care se si- 
lesce în van a me amusà şi a ine distră; cer
cările lor, amicul meu, îmi fac mai mult reu 
de cât bine.

— Cum Dómne? vrei să te întorci la Târ- 
govişte? exclam5 favoritul, aruncând o căută
tură 'petrundátóre asupra stăpânului seu.

— Nu, nu tocmai acósta, respunse Radu, 
voiu numai să me lăsaţi o oră, cel pucin, a- 
ci, în meciul astei livezi, dar ânse singur, 
de tot singur. Nu voiu strejuiri pe departe; 
m’ai înţelles ?

—Me silesc Dómne a înţcllegc. Ce o fi vrend 
să facă? adăogă spătarul murmurând, curios 
lucru!... trcbue să aflu!... Dómne ! continué) cu 
un viers mai tare, dând vocci salle tótá dul-

L
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eeţa unui limbagiu de diplomat, şi cu să vë 
părăsesc ?

— Nu Udrco, tu remâi, să vorbim cate 
ceva, aci, sub umbra asior arburi; ceva care 
să fie cu totul departe de variatele nimicuri 
ce vorbim în lumea cea mare.

— De şi ancă n’am înţellessu pînă acum 
nimic, cugeti» favoritul, dar timpul nu este 
perd ut. Băeţi, adaogă cu vocea naturâlă, a- 
dressăndu-se căire slujitori, Măria Sa nu prea 
se află bine, e ostenit, nu mai póte continua 
venétórea. Duceţi-ve la Monastire şi spuneţi 
Sfinţiei Salle să aştepte pe Măria Sa diseră 
la opt ore; rn’aţi înţelles?

— Da stăpâne respunseră venătorii.
— Aide, mişcaţi dar.

Toţi purecaseră în fuga mare, trăgând 
în unnă-lc mulţimea cailor, cânilor şi veoa- 

*tul ce doborîssc.
— Oh! strigă Domnitorul, scoţînd o res

pirare din tot suffletiil. cé bine esté a fi o- 
mul liber L, în racţjhil naturii. j.ii

■j n
' hJ’A.j.■ : i
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Locul unde fatigatul Principe se des par
tisse de suita sa era o lunca încântătdre măr
ginită spe ambele părţi de livecji situate trep
tat ptnă la pólele munţilor, pe allu căror po
vârniş, se vedea aşe<Jat un mic sat. Căsuţele 
de lemn spoite cu alb, semănate ici colo prin
tre arburi,, animau peisagiul. La spatele seu 
se înălţau ascuţitele creste alle munţilor, ce, 
’şi ascundeau pleşuvele vlrfuri în sînnl mio
rilor, la pólcle cărora un spumegos torrent 
urla în prăpastia formată de impctuósele lui 
unde ; şi in văile apnîpe de illustrii călletori.
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csià dintr’o piatră un isvoraş, allu cărui mur
mur, de şi monoton, încântă urechea setosu
lui călletor, mai mult de cât înfiorosul urlet 
allu torrentului. Apa sa d’o lacremósa limpe. 
<Jelă, ce se j)erdeă prin iarba verde pestri
ţată cu mii de flori, presentă un radical con
trast turburei unde a sgomotosului conclie- 
rant allu munţilor,

Ast loc încântător armonisă de minune 
cu situaţiunea spiritului lui Radu.

— Ce frumos tablou! strigă ellu încântat 
de celle ce vedea, păcat că n’am luat cu mi
ne pe iubitul meu Spenzo! ar fi avut ce schi
ţă. Prea mult aş vrea să am depins ast pei
sagiu.

— Ce este astă situaţiune pe lîngă mulţi
mea cellor-altc, de care sunt pline oraşele nó- 
stre? (Jisse Udrea fără a se emoţionă cât de 
pucin la vederea ăstui încântător aspect, ţleu 
nu sciu ce plăcere pdtc gustă cine-va privind 
i.isce dél uri şi văi!...

— Ast peisagiu divin nu te fermeca pri- 
vindu’l? astă încântătore perspectivă nu’ţi pré
sen tă nici un interes?

— Ce plăcere pot gusta sgăind ochii la 
pietre ? căscând gura la vederea arborilor 'şi

«al
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florilor, de care me împiedic la fie-care pas 
şi aşsurflîhdumi-se urechile de sgomotul tem- 
pestuóselor unde alle torentelor? Pentru ce 
să me impressionese aceste brutale situaţiu- 
ni, când grădina Măriei Vóstre este mult 
mai fruraósa, şi plină de nisce lucruri mult 
mai demne de vëdut? Acolo florile din câte 
trele continente îşi desvdltă frumuseţea lor pc 
sub .cei mai variaţi arbori cari au de patrie 
Asia şi Africa, şi’şi respândescu :agreabilul 
lor parfum silb un cer de cristal ; pe când 
aci, ce e mai mult, de cât mărăcini, pruni, 
bravii, granit, ape neregulate şi muşchiu?

— N’ai dreptate Udreo să disprccii admi
rabila operă a omnipotentei naturi in favorul 
debilelor cercări ale omului. Ce este mai pre- 
cios ? copia, sau originalul? Slaba imitaţiu- 
ne a natúréi, sau ensaşi natura? Poţi să 
aşşemcni aedstă colosală opulenţă cu mărgi
nită operă a unui muritor? Vie un om, cer
ce tdtă lumea să facă un munte ca acesta, 
şi eu voiu depunne la piciórele cellui ce va 
reuşi, mărirea şi puterea cu care sunt învestit.

— Să vedeţi stăpâne....
— Taci; nu me face să dau cre^lcment 

cellor ce $icea înţr’o <Ji înveţatulu meu Po-
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pa Cosraa, în privinţa ómenilor de felul tëu: 
„Cellu cedispreţue opera lui Dumnezeu, dis- 
„preţue pe ênsu§i Dumnezeu; Cellu ce nu 
„iubesce frumuseţea natúréi, nu este făcut 
„dupő regulelc natúréi. Cellu nepăsător la 
.jsufferinţele fiinţelor inferióre omului, va fi 
„nepăsător şi la acellea alle omulúi, prin 
„urinare nu’lu va iubi; cellu ce nu iubesce 
„pe oiiiu, nu este omu, este un monstru. 
„Ca să cunóscá cineva pe omul cellu ren, 
„puie-lu în façia natúréi, observe-lu; ellu e- 
„ste nepăsător.“

— A' blcstcmet popă! murmură Udrea at- 
tins grinţând ca un mistreţii furios; astfel 
de Cazanii spui D-ta? baţi şaii'a ca se 
pricepă iapa? dechidi ochii acelluia cécu 
atâta trudă ’l-amu îmbrobodit? stai ca necu
ratul în calle’mi ca să’mi paralisesi proiecte
le? Ne vonni ântălni noi la Tărgovişte!... vom 
da ochi împreună. Am să’ţi béu5 sângele In 
locu de apă. Despre oraţiunele’ Popi Cosmi 
am rémas să vorbim Domne? adaogă schim- 
băndu’şi la moment façia şi vocea**

— Ba nu amicul meu, îi respiiiisé Vodă 
căscend, sciu că tu te pricepi la' multe. Mi 
este urît’j forte urît; m’am desgustat' cu totul
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de domnie, de miseriele care o încongiura; 
prefăcătoriile şi maimutăriile curţii împreu
nă cu tóté dănănăile ce potu îndestulă pe un 
ambiţioă, pe mine me omora, rae sugrumă. 
Invatămă cum să scap de ast persecutor?

—1 De urît sau de tronu? Măria Ta!
— De amândouă.

— De tron! de putere! pe când alţii se 
omora, ba sacrifică chiar popóre întregi ca sa Iu 
capete! O! Dórane nu’ţi ride de mine.

— Vorbescu pré serios.
— Ve lepădaţi de domnie?
— Dacă conservend’o nu voi putea scă

pa de urît.
— De urît! Ce să $ic, aci ai dreptate. Tediul 

c o urîtă bólá, ellü nu se léga nici o dată de ca
pul săracului; numai persónele încoronate şi 
cei pe care sorta ’i a culmat de averi sunt vic- 

- timole ăstui tyranu. Cât despre mine, drept 
să spuiu, sunt destul de mulţumit cu sorta 
mea; nu sciu ce este urîtul, cum nu cunosc 
ce este amusamêntul. Dacă mi se urasce cu 
curtea, allerg la casarme: când nu’mi mai 
place în interiorul basliónelor, alerg pe la 
viliele melle, unde, crte-mi M. V. indiscreţiu- 
nea, nu lipsescu figuri drăgălaşe, capabile a
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desmorţi chiar inima unui anacorit octage- 
naru; în fine daca mc găsesce şi aci uritul, 
attunci...

—r Ei attunci?
— Allerg la ţcrră, în mhjlocul drăguţelor 

cu ochii ca mura sau ca zambila, cu biujelc 
ca bujorul, cu obrajii ca trandafirul, cu pă
rul ca pana corbului sau ca beteala şi cu 
gatul ca laptele, acolo, negreşit, trebue să 
scap de acest monstru.

— Dar bine cum? Cum învingi ne în- 
păcata spaimă se simt aste selba ti ce căprui- 
re de ceaprasuri şi cuşme boeresei?

— Lc])ădăndule.
— Dar... cu ce le suplinesci ?
— Nu înlellegc Măria Ta? tcansfomfimlli

me şi cu în terran. Ce perde spătarul Udrea, 
daco se va învesti cu cămaşea, zăbunul, po- 
turii, sarica, zeghea şi căciula ţcrren^scă, 
singure talisman e care te potu apropia de 
drăgălaşele cerboicuţe aşa de speridse? de 
])uşca vînătorulni

— Ce Udrco? ai luat tu vreo dată strae* 
lc ţerranului?

— 1! de efite ori ! cată fericire am gustat 
cu cu sarica în spate! câte frumuseţi amu



18

suppus ardintei’ melle passiuni îmbrăcat cxí 
cămaşea de maniţă !

— Dar ce fericire ai putut gustă fiind în 
contact cu acdstă stirpe de mojici? nume ce 
daţi- voi plebei rurale! ce interes ai putut- 
simţi * din' conVersăţiunea lor?

— O Dbmne! nu scii ce este Românul! Pre 
câtu e prost şi fricos cu cei mari, pe1 atât ede 
raţionabil, plăcut şi spiritual cu semenii sei.

— Me faci, Udreo, să cerc din curiosita- 
te, dar vai de tine daco vei fi minţii.

— Ce! Cum? Măria Yostră ţerran?
— Ce face cu aedsta? de la spătar pino1 

la thron este numai o trdptă, ce este o trép- 
tă mai sus sau mai jos?

— Tcrran Măria ta! deu mai c’asi vrea
.9 9 9

să te vă du cum te-ar prinde, cum te ai pur
ta ca un ţerrănoiu?

— N-ar fi mare bătae de cap. Ai vedea 
că Yodă nu» prea e mare lucru mai mult de 
cât un ţerran, când va lepăda auritele vest
minte. Dar n’âm haine ţerrănesci.

— De asta să nu se grijască Măria Ta. 
Udrea cam ghiccsce gusturile şefului seu, şi 
când întâmpină occasiunea nu lipsesce a-i> 
réalisa aste capricii momoutanc.-
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-— 'Dar ce, <5re ai'la îndemână vre-un co
stum ţcrrăncsc?

— Ba bine că nu. De la Romnic pusse- 
sem în gănd să Ve vedil venîndu sub acest 
costum.

— Eşti un curtesan ne preţuit, admirabi
le Udrco!

— Tliron.ul teu, posiţiunca ta socială, mur
mură elin aruncând pe sub ochi o căutătură 
ful gerate re assupra lui Radu, ce nu o obser
vă; elle me silescu să făcu totul, să mc în- 
josescu pîno într’atăta, să ine însărcinesu cu 
celle mai degradate missiuiii, numai să puiu 
mana pe acei vis, care nici o dată nu ine 
pftrăsesce.

— Ia-să vădii costumul, reluă Vodă.
Udrea scóse de sub vcstmentul seu în

cheiat pinö süsü cu bumbi de aur şi ceapra- 
suri de firü, o legătură frumos ticluită, din 
care scose nisce iţari albi mocăneşti, lucraţi 
cu găitan albastru, o cămaşă subţire de inii. 
un ilceu de culórea iţarilor, lucraţii ca şi 
densa, un zebun lung, 6 pălărie, şi lucru de 
mirare! chiar nisce iminei: tóté acestea aşa 
de bine strînse şi ticluite, înç.fit nimeni n’ar 
ii putut ghici că subt Jarga sa tunică, .afaiv
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de prodigiósa’i burtă, mai există şi alte o- 
biecte.

— Udreo, d’aşi împăraţi la Odriiîi, tu ai 
' domn\ în ţdrra Roraânésca, strigö Radu plin 

de o bucurie copilărdscă. Nu sciu cum să te 
recompenses îndestul; favóre ai deprisos, a- 
vere mai multă de cat mine, prin urmare....

— Ai puterea şi mărirea, murmură con
vulsiv spătarul, dă’mi-le; acestea îmi lipsesc, 
acestea îmi trcbuesc.

— Ajută-me să me îmbrac, şi apoi să a- 
pucăm aedstă potecuţă, să dăm un ocol fru- 
móseior plaiuri de prin prejur şi să vedem ce 
vomu dobendl din acestă noué strevestire.

— l^eu Domne nu te pot urmă, atăt pentru 
că eu n’am cu ce mc degbisa, atâi că urăsc 
torte mult preumblările prin munte, cat şi 
pentru că am necessitatc a ine re’nturnă la 
Cosi a, fiind asceptat dc orc-cine.

— Berbant sur! strigă radios noul ţerran. 
Tja revedere, adaogă dnpo ce prin ajutorul 
favoritului, se véflii investir.

— Fiul copilei spumelor să te aibă subt 
tnnalta sa protecţiunc, îi disc Udrca dup^ce 
vărî hainele domuesci acoic de unde seosse- 
se pe celle ţcrrăncsci.
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— Sburclalnicul Cupidon aibă-te subt dia
fanele salle aripe, îi respunse Radu surri- 
(Jend, cu tóté ca timpul a venit ca să te pă- 
răsescă.

Se strenseră de mână ca duoi amici, pe 
care destinul nula despărţit prin nici o trép- 
tă socială, ca duoi egali. Udrea apucă pla
iul Cosii, care începea din o livede de pruni 
şi se sfărşia la porti{a din dosu a monasti- 
rei, iar Radu, cu iuţcla cápriórei, se sui pe 
o potec0ţă şi dispăru printre arbori şi stânci.

;
T ' I
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Radu allu TU lé era fiul fini Dragul Vodă 
Bassarab. Ellu fii supranumit cel lu Fru
mos, atât pentru frumuseţea imaginei salle, 
cât şi pentru pacefica lui guvernare, petre
cuta în linisce şi plăceri, celle mai fnimose 
fructe pentru o ţdrra obosita de ncnumerate- 
lc rcsbclle ce i précédasse domnia.

Invingend pe Vladislavu al II-lea şi o- 
morăndu’l la Tár şi or, a luatu în stapînire 
tlironul părintesc. Erâ un an de când dom
nea. In acest annu, dupö ce a potolit tote 
.furtunele din afara şi tote .intrigele din întru,
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s’a arruncat în braţele corupţiunci societăţii 
care, ca odios résultat allii resbcllelor civile 
molipsise mai tdtă classa noblcţii. Junele 
domnitor din natură nu era stricat, copillăria 
’şi o petrecussă în mijlbcul armelor, educa- 
ţiune dată în general, în timpii trecuţi tutti- 
lor fiiilor de domn sau de boer. Pentru a- 
ceea Radu, afară că avea o educaţiune mi
litară, căpătassă şi o alldsă superioritate în 
arme şi un curagiu nccomparabil. Dcmora- 
lisaţiunca societăţii în care intrasse de o par
te, influenţa fatală a favoritului şi marelui 
seu spatar de alta, stricassă puçin carac
terul nuoului principe. Societatea reuşissc 
a’lu face desfrânat şi a iubi femeile con- 
ruptc, iar Urdrea a’l face molatic, a părăsi 
încetul cu încetul sallcle de arme ca să’şi 
petrécá în salóncle de baluri, în petreceri de 
tote felurile, în fine în o corrupţlunc nedem
nă de un capu încoronat, care ţine în mână 
sortii unui populu întregu. Nu trecù ânse 
mult timpu şi naturalul seu cel buii şi edu- 
eaţiunea sa cea dură îllu făcură să i se ura
scă cu mollătatea şi desfrânarea. Femeile 
curţii şi alle marti societăţi contimporane au 
început să’i displacă, ba chiar, să le ureşcă,
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şi să le despreciese; balurile nu’l mai amu- 
îu fine dupö tote celle ce audirăm dinsau,

conversaţiunea precedentă cunosccra îndestul
situaţiunca spiritului seu.

Intr’o societate bună, virtuósa, cu cali
tăţi nobile şi entusiasmată de sacrul amor 
allu Patriei, Radu ar fi devenit un erou mai
mare de cat Mihaiu, si mai bun de cat Ma- • «
theiu Bassarab. Cum era educatu milităresce
adică cu onórea în punta săbiei şi cu seteă 
de sânge în piept, daco natura nu ’lu ar fi 
dotatu cu un caracter blând şi pacefio, cum 
eră încougiurat de o societate aşa de strica
tă, ar fi devenit un tyran.

în adevăr frumuseţea lui eră curat ro
mânească; fruntea-i mare şi lată de o al- 
beţă de crinii, eră senină ca şi cerul fără 
miori ; nici o încreţitură nu ere stampată 
pe dénsa, vécjcndu’o cinc-va, ne greşitu ar 
fi rjissu : iată un omu împăcat eu consci- 
inţa sa. Façia sa de un alb purpuriu riva- 
lisă cu cea mai suavă pelliţă virginială; ru- 
mcncle’i biujc erau umbrite de niscc mustăţi 
subţiri şi bine' proporţionate, allu căror cas
taniu strălucitor se perdea cu a cel la allu 
rotundei salle bărbi ce’i orna extemităţile fi-
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gureï, Ochii Iui de un albastru cere sc, co- 
l(îre cam rară pentru typuf românii, strc- 
hicea printre nisce gene lungi şi selipicidsc. 
Niscc sprâncene lungi şi negre ca pa
na vulturului, se arcúi au d’âstipra ochilor, 
addaogend imaginei, prin proporţiunea lor 
cea regulată nu oi carmeni, nuoi frumuseţi. 
Capelura sa de aceeaşi culdfc cădea în plete 
unddse pe latul şi bărbătcsculu seu spate. 
Corpul seu unea: delicateţa cu puterea, vig<>- 
roa virile cu gingaşa flexibilitate a femeei. 
Mâinile lui mici ca de copilă înmănuă cil fa
cilitate arma cea mai grea, degifele salle 
lungi şi subţirele se încleşta ca arcurile me
talice alle unui resort, de abjectul ce apucă, 
peptul seu de o gingăşie copillărescă înfrun 
tă loviturele celle mai ţepene şi piciórele lui 
mici, ca alle linei fillie de 14 annr, îi ţinea în 
equdibru corpulu încărcat de celle mai grel
le arme şi’lu înţepenea aşa de bine în loc, 
în cât ar fi trebuit o putere herculană ca să 
’lu misce de acolo.

Daco providenţa ru’lu ar fi făcut bărbat,
ar fi fostu femeea cea mai frumósa. Daco

1
părinţii sei nu’lu ar fi educat milităresce, ar 
fi fost un neputincios.
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Spătarul Udrea era un contrast radical 
allu stăpânului seu. Afara că era urît, afa
ră că era viclean ca o vulpe şi laşii ca un 
cerb, era ânsă de o rentate diabolică şi de 
o desfrênare monstruosă.

Crescut într’o societate de çigani sclavi 
de care curtea tatălui seu Vornicul Danii e- 
ră plină, Udrea învăţasse tóté obiceiurile lor, 
Juasse tote apucăturile lor şi se familiarisase 
cu tóté viciurile loru. Dotatu cu unu spiritu 
applecatu spre reliede micii, era fai- 
mosu în «cruzimi şi astuităţi. Nepăssătoru 
la suffcriinţele semeniloru sei, barbarii la 
extremitate, luă cate o dată, cănd găsea 
de cuviinţă, nisce figuri atât de contrarii 
caracterului seu, în cât n’ar fi ghicit nici cel 
mai dibaciu fisionoraist ce fjace în inima lui. 
Aci luă masca compătimirii, ce n’a siraţit’o 
nici ,o dată, aci p’a virtuţii cu care din faşe 
n’a avut cunoştinţă, aci p’a cellei mai caste 
inocinţi, pe care o părăsisse chiar delà tre
cerea primului lustru; în fine hypocrisia lui 
eră fórte araagitóre în cât nu se putea dis
tinge de adevăr. Să’lu fi văflut cine-va pro
mulgând moralitatea, ’l-aru fi luat drept Io- 
annu Hrisostorau, să’lu fi au$it ţinend
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discursuri' patriotice ’íir-aru fi confundat cu 
Cicerone, să’lu fi ascultat carnl vorbea cil 
dispreçiu despre peritorele banalităţi alic a- 
ccstei lumi, la fi cre^utu că este unu nuou 
8 tint A n thon iu; în fine ori-cum ar fi vrut 
să se deghisese, o făcea cu cea mai mare 
facilitate ; ânsë masca nu prea ţinea multu, 
adesea îşi dă în petic, şi ca să’şi o păstre
ze, trebuea s’aibă mare aitenţiune ca să nu 
cârjă chiar attunci când n’ar fi- vrut.

Provedinţa de nu ’l-ar fi provedut cu a- 
cest desavantagiu, de sigur, multă lumeb ar- 
fi vëflut cărlută în cursa hypocrisiei salle- 
Cu tote acestea, destule victime fură a- 
măgite de prefăcăturile exteriorului seu. 
Yai de cei ce cad éli'* în aile salle ghiare e- 
ră înttcg Neron. Plângeri, laerime de sân
ge, • rugăciuni, implorări duiose, în fine tute 
protestaţiunile de nvrscricordic erau inutile. 
Recéla şi nepăsarea sa cea extramă omora 
mai nainte de secretele salle assasinaturi, 
ce mai totd’aunase commitea' la meciul nop
ţii, departe de capitală şi în întunerecul pro
fundelor temniţe.

Ca toţi crucii crescuţi, mai ales, în so- 
çietatea sclavilor, eră prea mult desfrenatu.
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Nereşpeclând nimic, necredend în nimic, ne- 
tcmënduse nici de Dumnezeu nici de Satan, 
nu se sfia a pune în lucrare me<Jicle celle 
mai monstruóse, numai oă reuşască. Victi-

maimele impudicelor salle passiuni nu erau 
nici odatâ femei de. rendu, femei perdute; 
ţinta desfrenărilor salle era în totu d’auna 
familliele oneste, famillii ne attinse de veni- 
nata demoralisaţiune. Unde vedea virtutea, 
pacea şi fericirea triumfându, acolo arunca 
semânţa discordii, conrupţii şi a desolaţiunii. 
rJ"ot d’auna erâ sigur de reuşife, fiind-că un
de nu încăpea voinţa; unde intriga, prorais- 
şiunile, jurăminte şi pe unele locuri chiar 
ameninţările nu reuşea, siluirea le succedă. 
Jupanese faimóse prin renumele nobleţei 
şi oneştii lor, părgărese remarcabile prin 
amórea loru de onóre şi linisce domestică, 
moşncne simple dar amatőré de virtute, 
fil lie de boeri, orăşani, ţcrrane frumőse ca 
erepuscula şi curate ca lumina, călughcriţc 
chiar, a căror viaţă eră consacrată lui Dum
nezeu, şolitudinei, cădeau cu sutele neferici
te victime alle acestui nuou Sardanapaiu 
earca de şi nu eră Domnitor, funcţia sa de 
spatar ii facilită infamiele. Castelul ce dur
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rase tatai seu într’una din înfundăturile Car- 
î uiţi lor, eră locul cellu mai convenabil pen
tru realisarea crimelor lui. La cate infamii 
o fi stat façia negrii lui muri a căror pictu
ră a f r c s c 6, le dă un acru şi mai trist; eilte 
ţipete o fi audit eşindu din gura victimeloru 
siluite? cate picături de lacrime o fi numerát, 
picături scurse din obosiţii ochi ai eclloru 
ce se sbăteau în braţele lui, ca columbul in 
ghiarele eretelui ? cate virgine penjendu’şi 
preçidsa flore a innocenţei şi fericirci lor, 
au fost date pe p<5rtă afară ca să adaoge 
numărul nefericitelor vényeidre de sciisua- 
lităţi, s’au aruncate în profundele cave 
în care se ducă o viaţă de torture şi lacri- 
mc?

Negri bolovani de piatră ce^compuncţi 
boitele acellui infern terrestru! de aţi fi avut 
voce, aţi fi putut spune câţi disgraciaţi ai a- 
cestui Belzebuth umaniiau părăsiţii lumea 
scăldaţi în sângele lor eşit din ruinele pro- 
dusse de tor turele ce au sufferitu, căte ca
davre au fost aruncate în puţul din mijlocul 
acestei Văi a plângerii; là câţi soçi lip
siţi de soçiele lor, ce sus îşi pcrddu ondrea, 
jos li s’au stinsu lampa vieţii după variate
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turmente; la câţi5 nefericiţi beveri disgraciaţi 
ai lui Udrca, la câţi complici • repentiţi aţi 
sorbit ultimulu suâpinu nâbusitu de nepătrun
sele vóstre boite? !

Soçiul care dădusse de urma răpitorului 
soçiei salle, părintele care descoperisse pe 
seductorul tilici sălle, calâul sătul de infer
nala1 i missiune care voia repentirea, boiaru1 
ce avusesse nenorocirea d’a’i face opposiţiu- 
ne în divan şi se cercă a ridica vălul ca să 
descopere monstruositatea crimelor lui, popu
lau cavele acestui locu disgracios.

Nenumăraţii sateliţi carii îndeplineau a- 
éestc fapte crude, erau recrutaţi parte din 
soldaţii liberaţi din serviciu şi attaşaţi, prin 
assemenarea caracterelor, de şeful lor, parte 
din streinii veniţi de peste frontiere, carii ne 
avend altă occupaţiune, se appucau, de nişte 
fapte de assemeneä natură. Toţi îi erau 
» evotaţi cu corpul şi cu suffletulu, mai mult 
de frică de cât de applicare, pentru că eră 
vai! dé acela ce luasse parte la realisarca 
crimelor salle, şi aru fi=vrutu să se retragă 
din sçrviţiul lui.

Veijăndu-se doranu pe uă putere aşa de 
mare, veflănd cu cată facilitate şi iuţeală, în-
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data ce coram ndă, se executa celle mai cu- 
tesatórc fapte, în locurile celle mai depărtate, 
şi învăluite cu misterük cellu mai profunda, 
ca ori care semenu allu seu, începu a dori 
puterea, domnia. Ţinta gândirilor salle erau 
b;U s d u g a. n u 1 şi t h r o n u 1 u, puterea supre
mă şi mărirea, pentru că posedandu-le ar ii 
putut commite ori cat .de multe şi mari cri
me făru temere de pcdépsá. Ca să realisese 
acestu doritu visu, deperte de a luă callea 
apucată, în general, mai de toţi Usurpator ii 
adico: intriga, conspfraţiunea, attentatu la via
ţa domnitorului şi în fine lupta pe faciă lup
tă de partisani cu armele în mână, ellu a- 
pucă cea mai singulară potecă- Ca să sfă
râme pe Radu, s’a attaşa.t pe lingă dînsul, s'a 
silit şi a reuşitu, a’i dobândi amiciţia şi con' 
fienţa prin menagearea capricieloru lui, prin 
măgulirea amorului seu propriu ş ambiţidsa 
vanitate, defcctu de care puţini principi sunt 
scutiţi. Ca să’lu ruine, îi nutri tóté defec
tele juneţei, îi însuflâ urîciune assupra tu
tidon boerilor, carii îi înconjură tlironulu, îl 
arunca în dedalul afemeiării, ca în curând 
timp să deviă renumit în conrupţiune şi 
demoralisaţie! Ar fi mers şi mai depar-
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te daco buiTulit naturalii alin Iui Rndu nu ar 
fl triumfa tu.

Ia'.ă care era planulu lui Udrea: să a- 
runce pe Domnitorii într’unu labirintu de con- 
riipţiune, se Iu facă luitu boeriloru prin dis- 
pfeciülu ce le arrêta, poporului prin grellele 
contributiuni cu care îllu împildsă, şi solda- 
ţiloru prin ne activitatea la care îi condêmnâ, 
adevărată ruină pentru ori-care soldatu. A- 
tunci de sigurii toţi ar fi voitu unu nuou prin
cipe, ar fi gonitu dupe thronul ne demnu de 
deiisulu şi Udrea, parte prin influenţa ce avea 
în armate, parte prin consimţirea boerilor pe 
care îi ar fi attras în partea sa prin calomi- 
nii aruncate asupra lui Radu, pe care îllu 
va accusa ca autoru allu perderii mai mul
tor boeri ce disparusse, va dobândi majori,, 
tatca voturiloru şi se va sui pe tlironulu 
lui Negru Basarabii.

Daco planulu seu arii reuşitu. România 
ar fi avutu pe Tlironulu seu tot de o dată şi 
unu Nerone şi unu Comodu. Daco ânsè ar fi 
fost crescutu într’o societate mai alésá, Ro
mânia ar fi avutu Machiavelul seu.

Precumu îi era suffletulu, aşa îi era şi
corpulu.
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Un peru varii roşcaţii orna ţtigniatulu 
şi la te reţii 1 seu craniu, sub o frunte mică şi go
gonată lilcea. ca cluoi cărbuni, nişte ochi mi
ei şi roşii; sub clfmşii unu nasu mare, roşii 
si ])’e ştit, apoi uă gură mare, mărginită cu 
nişte bus* grósc (lineare cea sitperidră se um
brea de uă clădărie de mustăţi lungi şi roşii cc 
cautau a vrajbă; nişte dinţi şi măsele de vieru îi 
arma gura, uă bărbie rasă şi întdrsă spre 
])lisculu nasului ca cea de vrăjite re servea de 
extreimitate acestei figuri atătu de spăimâiu 
tutore. Ne mimeraie încreţituri îi brăsdail 
veriticaiu mijloculu frunţii şi se perdeau pe 
cocoşa nasului; pc lângă gură, iar, erau gra
vate nişte grdae încreţituri, semne ce caracte* 
risă uă figură infernală.

Corpulii seu mai mult micu de cat mijlo
ciu eră dc o grossime disgraciosă, semenă 
că unu burduf, pentru că mâinile îi erau scurte 
şigrdsc, picMrele scurte şi grdse, gătlilii scurt 
şi groşii, fiinţă tocmai bună de gâdo.

2



IV.

Radu învestit în costumul ţărrănesc suiă 
si coboră grelele şi difftcultóscle cărări alle 
munţilor,, ca şi Uă căprioră caro, după o prin* 
söre de mai multe luni închisă într’un locu 
îngust şi întunecos, dobândindu-şi dorita li
bertate, nu se póte sătura de spaciul nemăr
ginit ce îl înconjdră, aldrgă în sus şi în jos 
preste întinsele câmpii şi prin nemărginiţii 
munţi fără a cugeta la fonie, sete şi repaos. 
Peste curind, ansă simţi că gambele sale ce
le delicate, nu eraü făcute pentru cutricrarea 
plaurilor rauntene; o greutate de feru se la-
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Să în picióre’i încât abiá se putea mişcă. 
Fa ti gat de umbletul de trei ore neîntreriipie, 
simţind din ce în ce mai mult trebuinţa d’a 
\şi satisface ncîmluplecacidsa necessitate a sto
macului, supărat şi sătul chiar, de voiagiulu 
muntenesc, în cursul căruia nu ţlărisse nici 
măcar o creatură umană, se aruncă pe o les
pede de piatră care, sub umbra unor deşi 
arbori şi lingă o limpede fontenă invită cu 
voioşie pe fatigatul călător la repaos. După 
ce beii din fontenă şi se spălă cu limpedea 
sa apă ca să se răcor&că puţiii, îşi aruncă 
privirea în jurul seu; pcisagiul ce’lu încon- 
giură nu i se părea necunnoscut. După o in
specţie de cate-va momente se assigură că 
eră chiar în locul de unde plecasse. Somnul 
însă nu'l lassa mult. timp a se mai gôndi 
despre aedstă întîmplarc.

Cugetări variate îl preocupă cât-va timp, 
aceste cugetări succcdândii-se neîntrerupt, 
luară cu încetul o altă formă, pînă ce se trans
formă în melancolie, melancolia în aromirc 
şi aromirea într’un somn dulce şi liniştit, în- 
tr’un somn a cării incomparabilă dulccţă Ra
du o gusta acum pentru prima <5râ.

Dormind, i se parii că aude o voce ca-
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re cu un viersü ângcrcsc intona o aríc ure- 
carc, i se parti apoi ca viersul« se appropie 
(Un ce în cc mai mult. Somnul prin cunnos- 
cutul seu capriciu, transforma îndată astă pă
rere într’un vis delicios: credea că vede co. 
borându-se pe nisce nuori mai luminoşi , de 
cât çellû mai curat argint, un eoni de .mu- 
sicanţi cercsci care, atât din arpple lor for
mate din rasele sorelui cat şi din angelicele 
la* voce, scoteau tm sunet plin de deliciu şi 
armonie, un căutec neaiujit de locuitorii glo
bului terrestiu un cântec ce numai iii bea- 
tifudinêf cercsci pottf aiuji. Nu se scie cat 
ţinu somnul seu; când se deşteptă ansă, ul
tima vibrare a unei arii, ultimele sunete alle 
unui cântec păstoresc, ultimele vorbe alle li
nei doine stingându-se purtate de aripele ne
numărate alic interpolului ceho in nemărgi
nitul spaţiu resuna la urechi a somnorosă a 
principelui, KacTu fără a fi bine desmeticit, 
aiojincl aceste sonuri murinde, se recii că în 
sus, se uită în juru’i/şi ţintă căutătura spre 
îngusta cărăruc care, negreşjt,.. conducea la 
satul cc sc (Jărca pe munte. Ca o uşiure 
ciută, o jună {eminenţă frumdsă ca (Jioa fă
ră nuori, cu ocîiii ca înţuncrecul, cu buscea

i «
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• o orali ul, cu obraji purpurii, cu o poliţă ce 
rivalisa cu cea mai curată nouă, cu un peru 
negru şi lucios, aruncat în doue códe împle
tite oii panglice pe ivorimiî seu spate, finind 
doue cofe în mana, se cobora spre fonté ă.
Fantasticul costum alla fetelor muntelui, mi-» ' »
cinică picidrelor ei, umbletul seu cellu săltă- 
tor precum şi melodîosa’i voce de care se 
umpluse munţii şi selbele, o transforma, în 
imaginea somnorosului, întro fiinţă ideală, în- 
tv'c navadă d’afană şi fantastica.

Cănd a vediifo ănteifi, junele Domnitor 
a ere (Jut că ancă vi seda, şi juna ţerrănciiţă 
nu era de cât o fiinţă imaginară formată de 
capriciosul fiu alin nopţii.

Cunnoscă ans - că ceea ce vede era cu 
rat realitate, când juna inuntenă se apropia 
de fonté.iă, lăssă cofele jos, le afundă în cri
stalina undă şi scotîmlu-le pluie ocinii, le a- 
propiä de junele strein, ădressându’i cu o vo
ce de clicruvim următorelc resfium:

— Sâ’ţi fie eu noroc somnu, bădica.
— Iţi mulţumesc, mandră copiiiţă, respun- 

fsc Radu.
— Ai dormit, trebuc să’ţi fie sete; bea diu
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cofa mea, m'aşfi mâhni prea mxilt daca nu 
ai priimi.

— Priimcsc cu bucurie, respunse principe
le, luând din albele şi fragedele mâini alle 
Măriei cofa ce’i o înfăţişă; béu cu sete recele 
nectar ce coprindea, şi r-o înapoie adăogend1 
Ah! ce apa bună, ce dulce, ce răcoritdre e ! 
imiales când sunt înbiatu de o mândruţe 
atât de drăgălaşe!

— Bădica, replică juna fată roşind de mo
destie şi silindu-se a schimba şirul conver- 
saţiunei, eşti duprin locurile megiaşc, sau 
esti străin?

— Tot ce este Român, dragă fetiţă, nu 
se póte numi străin, fie din munte, fie din 
vale, fie ori de unde ar fi.

— Ai dreptate, cu anse nu. voem să to 
întreb de eşti Român sau ba; plete mândre 
ea Românul cine mai are pe lumea albă? 
Vream să (Jic: eşti depe lângă munţii noştri, 
sau de mai departe?

—- Ba ! blândă porumbiţă ; sunt născut pe. 
lingă tverdele maluri ale Jiului; care scăpat 
de colţordsa cale muntenească, pe la noi 
curge cu linisce pe un stratfi de humă şi 
petricele. Viu de la Târgoviştc unde amu
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fost soldat ftfV.s r si mă dticu Ia i n
tra p "rin e.sfă, de unde cată să me în - 
torc, când vocea patrii mc va rechemă.

— Şi unde ai conăcit?
— Ai vedut unde.
— Facea piatră îngustă şi rece?
— Asa.

9

— Dar pentru ce aşa, Dómne lartă-mă! 
dór nu suntem într’o ţerră păgînă, unde să 
nu se găsească un colţ de acoperemînt sub 
care să se ádapostésea ostenitul călător, un 
told pe care să se odîchnească, şi un codru 
de pfiine prin care să’şi astâmpere fómea.

— Nu cunosc pe nimeni, pe nimeni n’am 
rudă p’aici.

— D’apoi daca eşti Român! Nu sunt toţi 
Românii fraţi? ce ţi mai trebue altă rume- 
deuie?

— Ai dreptate, mândra mea, respimse Ra
du entusiasinat, vórbesci ca o adevărată fii
că de Român; în adevăr Românii lunt fraţi

— Priimcsci să conăcesc la căsuţa nós-
tră?

— Là a vdstră?
— Aşa, fràte-racü a fost ca şi D-ta mi- 

li tar.
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— Fratele D-tale?
— Da. Te va priimi ca pe un adcveratu 

frate şi tatăl meii te va crede un trimis al 
lui Dumnezeu şi te va priimi ca pe un iiu 
urmedă-me, vei vedea.

— Iţi mulţumesc, respunse Radu luându’i 
cu transport mâna, şi sărutându’i-o cu pas- 
siune, eşti un angel coborit din ceru.

Maria aruncându-şi cu speriiciune ochii 
spre ccllu ce se purta cu densa atât de ne
obicinuit, îşi smăci cu rapiditate mâna, şi ro
şind pîno în albul ochilor îi disse înnecân- 
du-se în suspine:

— Te credeam din ai noştri, ai fost âiisc 
orăşanu. Flăcăii la noi respectă fetele, le iu
besc dar nu le necinstesc; daca n’ai ii aşa 
mândru, aşu crede că nu eşti Român.

ipicFnd aceste vorbe luă cofele şi apucă 
poteca ce descinsese. Pcptu’i palpita cu pu
tere, obrajii îi seinteiau de ruşine şi neeasfi, 
in fine era prea desconcertată.

Radu vedend ce grave resultate au pro
dus a lui imprudenţă, a renias ca un trăs
nit în locul unde sta neputând face un sin
gur pasu, neputend articula o singură vorbă.

— A avut dreptate, resonă elin după ce
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sc mai dcsmctici, am insultate prea' crud. 
Eu im strai U sa sârut o fată, o fecioră tară 
<le macula, să pâtes eu al meu sărutat ni.sec 
infini care nu eunoscû ce este pata!... ín a- 
dever am commis o crrér.e ncertată. O voi 
locuïtére aile capitalelor,, voi care faceţi atâta 
parada din omîrea vdstră, pe care o specu
laţi la ori-eare oecasiune găsiţi, cât sunteţi 
inferiore inocentelor loeu tore alle munţ lorii ! 
Elle se cred insultate, când ai dintele buse a- 
le unui june lc atiinge mâinile, pe când voi 
nu vc sfiiţi de multe ori. a accorda cutcdă- 
torilor curtesani,. coneessimii mult mai re
marcabile! Easccrea viciului provine din pu
ţinul preţu ce femeea pune pe fiinţa si oné- 
rca ei; d’aci derivă eonrupţiunea, desfrâul 
laşitatea, stingerea preciosului amor de öné
re si patrie, în fine lot ce potc conduce o 
naţiune la sclavie si prire. Cu cât mă gân
desc mal mult, cu atâta cunosc mărimea ră
ului cc am commi.su. Cât sunt de conrupt 
nii’mi pot conţine n ei celle mai miei impru
dente impulsiuni ! ce rcsultate triste-produ* e 
relele exemple .

în adeverii Radu era forte inconsolatu 
pentru imprudenţa ce făcuse. Pentru ce?pon-
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tni că omul începe a iubi, aitunei cănii 
Începe a respecta şi a venera genul femi
nin. In adevăr, juna fiiă a munţilor începuse 
a aprinde chiar din primul moment al între
vederii, în inima principelui, o flamă care nu 
gemenă de loc cu aceia a viciósei passiuni, 
a corruptei voluptăţi, o flamă sântă, o flamă 
curată, care transformă pe om, din simnlu 
muritor in o fiinţă sublimă, cerdscă cu cu
get curat, cu consciinţa nepătată, în fine per
fecta assemănare cu Dumnezeii, creatorulü 
seu. Era lucru nou pentni Radu, care o- 
bicinuit cu femeile corrupte alic societăţii în 
care vegetassă pănă acum, perdusc ori care 
respect şi consideraţiune pentru genul feme- 
escö, era lucru nou, a respecta o femee. Din 
minutul cănd a început a le respecta, a în
ceput a iubi:

Era un miracolu marc ca să iubcscă 
Radu, cllu discipulul lui Udrea, eîlu care 
purtă cognumcle de afemeiat! să iubcscă pe 
cine? pe o ţerencă, pe o simplă copilă, care 
nu posşedă alte gracii de căt acellea cu ca
re natura o dotasse, care nu scia nici nume
le cochetării!
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Precum seim, Udrea, părăsind pe Dom
ni ionii seu după ce’l strevestisse, plecă spre 
Monastirea Coz ia. -Era pe la callea ju
mătate, şi negrile-i cugetări nu ’lu mai pă
răsise, enigma tediului Principelui era pen
ali densul nedescifrabile, pentru ellu care 
nu mai au^lisse pe ßadu că i s’a urît, mai 
ailes cu vanei prea de care se înnebunea 
de plăcere. i . fî*

— Trebue să fie un drac la mijloc, mur
mură ellu urinfuidu’şi calica, trebue să fi in
trat cineva fără scirea mea pe sub pellea lui



ca să’ini rcstornc proiectele Trebuc sa fiu 
eu attenţie, trebuc. să nu’lu perdu din vedere. 
Ce nerodu fuseiü de ’lű părăsiiu! trebuc să 
me rcîntôrnü, să alerg ca să’i găsesc, să las 
cat-va timp rcpaosul ; când voiu posséda tro
nul, destul mc voiu recrea. Daca ansă va 
fi descoperit ceva! claca vre uu m sserabil 
curtean, ca să’ini ruine planurile, va fi înce
put a rădica velul dupe ochii lui! atunci tre
ime să alerg la alte medii.

Terminând astă furtundsă agitare, luă 
îndărăt calica spre locul unde lăsase pe Vo
dă, şi cu totă grosimea şi greutatea corpu
lui, o rupse d’a fuga. O nouă cugetare îl Iu 
turmenta, daca îl va găsi sau nu: sóvta însă 
ii fu favor*bilă, Radu nu plceasse de acolo, 
•era toi lingă fontenă, iot lingă piatra pe ca
re dormise, gôndul nu i se lua de la Maria, 
cugetul seu era ţintit numai la Maria şi la 
maltratarea ce’i fâeussc. îndată cie-vădii pe 
Udreâ viind gâfâind şi sfarîmat de fatigă 
se aruiîeă cil transport în bracele lui.

— Esti geniul fericirii melle Udreo! stri
gă en tus i a t, fericirea ce hui ai procurat este 
ncdescrisă. în adevër, bine ai dis: tcdiul 
părăsesce chiar pc o inimă de ghiafă sub a-
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cest ; costum. De trei orc îllir porf, (Ic frei 
ore t;ăcsc singur prin oşti. tainici intuiţi, si 
în aceste ore., nm gustat fericirea 'ce imani 
guştat’o in fotă virata mea de lucsuric si af- 
femeiarc. Iubesc Udrco, iubesc cu nebunie; 
sî fericita creaitmi cârc ’mi a putut inspira 
pasşiuiic, de şi este din oca mai de jos cla
sa a societăţii, va ii Douma mea.

-T— Cum? Doamna Măriei talie?
— Negreşit Udreo, îngereasca creatura, be- * 

lâ ca o divinitate şi. modesta ca însăşi vir
tutea, de şi este ^ţerrană, va fi Douma mea. 
Dara simplicitatea, ci, naturala sa frumuseţe, 
neprefâcuta sa naivitate, a făcut să palpite 
ast peptii cc’lu credeam de metal, pentru eo 
să mai stau la îndoială?

— Domne! ore viser]?
— Ba de. loc, amicul meu.
— Maria ta soçiul unei ţerrance, unei mojice?
— Pentru ce nu?
— Sa înjosească Măria Vdstră illustra fa- 

millie a BasarabilOr, plnă la o allianţă atât 
de degradature I

— Ce face cu asta? dacă o iubcscl
— Daca o iubiţi, faceţi ce face totă lurnea 

de rangul Mârd vóstre, eăiid se coboiă a’$i
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àrunca cu interesu bine- voitórca lor căutătu
ra. asupra mojicilor. Cate-va cjille de volup
tate şi după aceia urmaţi junelui fluturaş, ca 
nu degradata miasmă ce csala uă mojică să 
se lipscscă de M V. Munţii, cămpielc, ba 
chiar şi oraşele României sunt pline de as- 
semenea nimplic, capabile a fermeca ochii 
unui principe, nu veţi fi, prin urmare, nici o 
dată lipsit de asscmenea distracţiuni, şi tot 
de o dată nu veţi comraite crima de a înti
na frumosul şi nobilul sânge allu Bassara- 
Lilor, prin înrudirea unui m o c ă r ţ a n u.

— Taci Udreo;. ccllu ce’ţi şioptesce nisêe 
consilii atât de monstruóse trebue să fie cel- 
lu mai or bilu din demoni. Ce mc înveţi bă
ii ine tiu allu tartarului să făcu? mc cre<ji ca- 
pabdu să commitu o assemenea mişelie, să 
lipsescu inocenţa de cellu mai frumos din 
cariucnii ei, de onóre? s’o lasu pentm ctter- 
nitate căzută în hidosulu nămolu allu depra
vării.

Iubescu astă copilă, m’ai înţelles tu? o 
iubesc nu ca unu capriciu trecător. Capri- 
ciulu se nasce din inspectarea imaginei, a- 
morul ânse vine de la ânimă. Nobleţă ca- 
utăturei şl a menţinerii sade, dulcâţa limba-
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giiilui seu focul.u ochilor ci, âncân'amêntul 
púderei salle virginale ini a fermecat inima, 
inima iar nu imaginaţia. Vcdi tu bine ca 
a st amor, este adevărat.

— Cu cât îmi vorbcsci mai multu, cu atât 
înţelcgu mai pucimi; frumos este a promul
ga virtutea şi morală, dar nu este tot d’ali
na bine a le pune în lucrare, pentru că; suin 
multe circunstanţe în care desastrele virtuţii 
şi alle moralei sunt mai orribile de cât alic 
viciului.

— Care, anume, circunstanţă?
— De exemplu a Măriei Vostrc, vreţi să 

vă cununaţi cu o mojică? Virtutea şi mora'a 
la care, cum înţelleg, de acum te ar decis să 
ţii, commanda ast-felu; ţdrra anse vrea să ai
bă pe alin ei thron o dómmi demnă de im 
nalta sa posiţiune. Iubcsci o femec de rfmd? 
Virtutea şi morala commanda à o lua de so, 
cie; bocrii, întrega nobleţe fmsö cere sa aibă 
o princessă de sângele şi posiţiunca lor, caro 
fiind atât prin nobleţă cât şi prin callităţi şi 
manieri elegante, superiori femeilor şi fete
lor lor, să le serve ca model de grandórc şi 
ellcganţă. Vrei să devii sociul acellei ce iu- 
hesci? Virtutea şi morala impune; illustra
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fiitiilliö a Bassfirabilqr va réclama de la Ma
ria Vdstră o allianţă demnă de densa. Jiidc- 
câţi singuru ce va résulta din imprudenţa ce 
veţi face; toţi se vor indignă, toţi vor pro
testa, toti se vor crede insultaţi, vedeiul ca 
puneţi coróna lui Negru Vodă, pe fruntea li
nei femei de care tárra să se rusinede, că 
arunci în mijlociţi, ba chiar în fruntea orgo
lios ei nobleţi, spre derîderc, o călcâe cră
pate şi allieiji pe urmaşii marelui Mirccacu 
nisce omeni de rând.

— Nu ’mi va păsâ de nimeni, pe toţi îi 
voiu înfruntă şi virttlica va învinge. M’am 
săturat cu un renume atât de nfişelos, renii- 
melc de c mrvptu ş* afemeialu, cognume ce, 
mulţumită ţie am meritat! Voiu să fiu onest, 
virtuos, principe demn de suprema misshinc 
ce hui este confiată.

— Ce auriu? cjisse în sine gruetând acest 
nucii Mefistofeles, aiujind ce deciaiime luasse 
Vodă, spre ruina tuturor speranţelor lui; să 
fie cu putinţă? înţelepciunea lui este peirca 
racal Iată ce nebunie făcuiu! singurii mc aruii- 
caiu în prăpastie, singurii săpaiu sub pieiore-mi • 
abisulu; credeamu că affurisitfl de gangrena
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a onórei se vimkcasse; a fost numai ci- 
oatrisată! lat’o acum redeschisa cu mai 
multă fur e! iată-mi într’un minut proiecte 
pusse în lucrare de anni întregi, spulbe
rate ca şi piramidele de praf, ia sufflarea vën- 
tului. Acum să te ved Udreo! vei fi cellu 
mai abilu ingenios dacă vei triumpha.

— Destul am fost căijut sub impres- 
siunea conruptelor telle consilii, addăogă 
Vodă, câ cum ar fi ghicit cugetul lui U- 
drea, voiu să mă desfac de tine, vederea 
acestei copile'mi a smuls vêlul.

— Sub care impresiune aţi fost că- 
<Jut Dómno? la care nelegiuiri v’am îndem
nat? ce aţi făcut sub conducerea mea, ne
demn de un capu încoronat?

— Taci să nu te mai au$u şerpe ve 
ninos, voiu lua de socie pe acesta copilă 
ca să scap de tine şi de ai tei.

— Vei lua astă mojieă în căsătorie? 
te vei cobori pînă la dênsa; nici o dată 
ansă nu o nu veti rădica pină la Măria 
Vóstra, fiiod-că: în momentul ce ea vÖ va 
purta numele, Radu cellu Frumos va în
ceta de a guverna, de a avea uq thronu. 
Ţârra întregă indignată îlu va smulge din

3
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possessiunea acellui ce o insultă în astu 
modu.

— Ce cutesi să pronunci?...
— Din nefericire, adeverul, Măria Ta:
— Tacî, fugi, lassă-me, íntórcele la 

Tergoviştea cu totă suita, nu mal am ne
cesitate de inutila vostră pompă; transmite 
Mitropolitului şi Divanului din partea mea 
multă sănătate, peste uă septemănă voiu 
veni şi eu.

— Să vede{i Domne...
— Inţellege, voiu să fiu singur, daca 

nu vrei să me părăsescî tu, te voiu aban
dona eu.

Pronunţând aste cuvinte sui cu rapi
ditate potecuţa pe care prisse pe Maria 
pentru prima 0ră, coborăndu-se. Furiile 
infernului apucă pe Udrea, îndată ce Radu 
dispăru începu a urla spumăndu şi a striga 
în spasmuri.

— Pre Dumnezeu sau mai bine pe 
córnele lui Satan, cu tot vêrtejulu ce më 
ameninţă, triumful nu-mi va întărea, prin 
orhce me(Jiu Radu trebue resturnatu, de 
şi nu va putea dura muUu timp pe tro
nul ce doresc cu alăta ardóre.
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Ellu ar fi vorbit mai mult, ar fi des
coperita granitului şi arborilor ce stau de 
faciâ, multe mystere, multe ph-nuri care 
da care mai satanice, daca gingaşa vocea 
Fiicei Munţilor, nu i ar fi isbitu urechea 
de vulpe cu fermecătorele vibrări a Ie u- 
nei doine duióse, care repetată $e inter— 
pidul Echo, umplusse aerulu de sunetele 
celle mai delicióse. Desfrenalulu Spătar, care 
prin experienţă ghicea dupe sunetulu vo- 
cei calităţile persónei ce o producea, cu- 
noscu îndată că va face cunoscinţă mi
nunată, care se-Iu compescse puţin de pa
gubele ce sufferea în affacerile politice.

Cu uşiurinţa gaselei, Maria coborî po
tecuţa şi curmându-şi cântecul, allergă spre 
partea aceiei unde lăssase pe Radu; vâ- 
çlênd ansă pe Udrea, isbindu-şi privirea de 
stelucirea şi bogăţia vesmênteloru salle rau- 
eate de sus pînă jos în auru, se retirasse 
cu spaimă tremurând de frică, şi ar fi vo* 
itu să fugă, dacă braţulu de feru alia lui 
Udrea nu s’ar fi încleştat de fragidulu seu 
umeru. Unu fioru ca cellu produs de muş
cătura şerpelui, trecu prin vinele junei co
pile, cănd mâna necunoscutului boiăru o
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attinsse; se vede că şi pe attunci boerii 
erau spaima ţerranilor şi a poporului de 
josu. Ne greşita, Maria vru să fugă de 
densul ca din facia unui persecutoru, u- 
nui strigoiu unui jefuitoru de inocentă şi 
geniu reu allu virtuţii.

— Pentru ce fugi căpriţă selbatică? 
observă Udrea cu o voce linguçitôre.

— Eu jupanel murmură Maria, voind 
să se desfacă de braţulu ce o reţinea.

— Nu fugi că dóra nu sunt draculu, 
respunde mai bine la întrebarea: unde mi 
te duci?

— Me duc... îngănă fiica bătrânului 
Drăgan tremurând, me duc...apa...me grăbesc, 
lasă-me.

— Să te las? ai crede?
— Tata me aştâptă.
— Vinde la alţii unele ca acestea, la 

mine nu prea trec. Din fire suntprea ne
credincios; prin urmare te reţinu să vor
bim câte ce-va, aci în singurătate, în fa
cia astor munţi şi a amorului.

— Jupane.Jn numele cerului lassă-me,
tata mă aştâptă, şi...

— Lasă, lasă că ghicesc eu unde mi
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te căllătoresci cu atâta grabă; vre o chică 
ţerrănescă te aşteptă în vre-o íntunecósa 
poeniţă. Spune ţieu, nu o aşa? nu sunt 
curatu necuratulu, care ghicesce cugetele? 
eu ensă’lu voiu face să rabde: nu 
nasnl n ocărtanului o frumuseţe atăt de 
încăntătore. Ifi spuiu pe cinste că întreci 
în măndreţe pe cea mai frumósá din ju- 
pănese; ia íntórse-te aşea;—şi o mănă pro
fană apucă bărbia Măriei pe care însăşi 
graciele o rotunjisse. Maria roşind pînă în 
albul ochilor, înfîorăndu-se ca cura ar fi 
attins focul, făcu un pas îndërêt.

— De, de, addăogă rănjind Spătrrul, 
numi, fii atăt de selbatică, ve cunnosc în
destul cine sunteţi; cu mine ve arrătaţi sânte 
şi neviuovate ca şi Muceniţa Varvara, dar 
flecăilor din sat...crănguri!e pot spune ce 
le hărăziţi.

— Jupane, addăogă Maria plăngănd.
— Aşa! aşa! din ce în ce mai fru- 

mosă; plăngănd semeni cu Maria Magda
lena. Scii ce una, în totă puterea cuven- 
tului, nu esci de nasul moţpanilor de o- 
pincari; aide să no îndrăgostimu amënduoi, 
să te făcu o jupăniţă mare şi măndră ca

de
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luna, să te îmbrac cu auru şi mătăsuri, să 
strălucesci ca sórele precum era 
sinzéna din poveste

Nu putem descri în destul ce mai 
făcea biată copilă, vederea morţii 
ar fi făcut’o să tremure şi să suspine 
mai multu.

Jana Co-

nu

Ei bine«, ne amu învoit ? vrei 
să fii stapûna acestei anime înfocate, ce 
ţi se închină? vrei să fii jupanésá? 4* 
numai o vorbă, uă vorbă de consciim- 
ţire şi vei fi; vrei să fii supurióra 
m eniloru talie? urraésë-me şi peste trei 
(\\\\q leva stropi cu noroiu, auritul răd- 
vanu ce te va purta. Nu te vei căi 
dacă më vei asculta, lasămojicimea, în 
brăţişasă sórta ce’ţi oferii, în curînd îuai 
vei mulţumi. îuchipuesce-ţi ce bine 9\\ 
va şedea, când mătăsure\e celle inaia- 
lese vor supplinigr6sele-\i strae, căud 
aurulu şi diamantele, voru strcluci prin 
acest peru fermecătorul suposă’ţi co de
licii
ceia din care ai eşitu, scoţedu-şi caciu- 
lele şi închinăudu-li-se cu respect, când 
trăsura ta cu perne de catifea de Vc-

sc-

vei gusta, când vei vedea pre a-

j



55

neţia, trasă de optu telegari, mâncători 
de focii, va trece pe Iengă denşii.

— Lasse-me şi încetâsă de a’mi 
s pune assemenea mişelii, dutte alérga aiu
rea şi póte, vei găsi consimţităre. Eu 
dispreciu o viaţă alăt de luxosă pe dina
fară, dar plină de miserie in fond; fugi; 
departe de mine nisce plăceri atăt de 
înjosite; de o mie de ori prcferu sără
cia nascerii melle, ornată cu inocenţa co
pilării, de căt a fi avută, véncjátóre a 
celui mai precios daru de care me bu- 
curu; onórea. Iţi refusu palatulu şi răd- 
vanalu teu, preferu coliba tatălui meu.

bre... ce măndreţe de 
vorbe! Din ne'•fericire pentru D-ta co
pila drăgălaşe, vedu că nu ai aflat că
unde nu încape voia.... încape nevoia.
\ rei sau nu să me iubosci şi să pri- 
imesci darul ce’ţi făcu, nu’mi pasă, eu 
te iubescu, cu te amu în stäpüoire; prin 
cri-ce mijlocu vei fi a mea.

Pronunciănd aceste vorbe, fără a 
ascepta respunsu, apucă cu vôuôsele 
brace svelta talie a Marii, o rădică îa 
sus şi pe căud nefericita scotea ţipete

— Bre • • • •
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sfăşiet0re, începu a fugi priu íntunecósa 
selbă.

Din a ei fericire lón fratele ei, unu 
june bravu şi irumosü, era aprópe; ellu 
venisse în întempinarea pretinsului seu 
frate de arme, ne fericilulu.... astă caile 
era să-i fie fatale. Aurind ţipetulu, se 
repezi spre partea de unde eşisse, şi după 
puţină allergare, ajunse pe sceleratulu 
seductoru şi cu o lovitură de pumnu, 
îlu făcu să-şi lepede josu victima le
şinată.

Iulorcêndu-se se vedă de unde ve- 
nea acea incomodă tratare, Udrea re- 
mase încremenit vëçlêndn-se faciăînfa- 
ciă cu junele ţerran.

Ión, cum spussesse lui Radu sora 
lui, ser.isse în miliţie mai mulţi anni 
3ub stégulu regimentului de Vercjişori, 
cari pe atunci era comandat de Udrea. 
După ce aces'a ajunse mare spătarii, 
Ión eşind din miliţie se attaşe pe lengă 
fostul lui căpitanu, şi fu posscssorulu 
multoru secrete, care descoperite, ar fi 
pordut de 4ece ori pe falniculu spătar. 
De şi Udrea se arrêta că’lu iubesce,
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totuşi, parte din causa urei ce’i inspira 
infamele lui crime, parle de temere ca 
să nu paţă aceia ce alţii păţisse, intr’o 
4i, părăssi Tărgovistea şi cassa stăpînu- 
luiseuşi se îndrepta spre munţii în care 
se născusse, unde după ce ajunsse, se 
dette din tóta inima rusticei activităţi. 
Udrea vëçiêndu se cu un favorîtu mai 
puţinu şi unu depositaru allu secretelor 
Iui mai raultu, cercasse învanu ca sa Iu 
gásécá şi să’lu percjă. Când îllu vë(Ju 
îoaintea lui într’unu momentu ca acesta 
înmărmuri.

— Mişelule! şarpe veninatu, strigă 
cu o voce tunatóre Ión, şi pe aci aiîn- 
ceputu să’ ţi arunci veninatele darde? 
Fâ-ţi rugăciunea din urmă, fiu allu ghe- 
nei; nu voiu să te dau pe măna lui 
Vodă ca să mori în spamjuràtôre, ci 
măna unui frate insultatu îţi va răpi 
viaţa. Rógá-te dar, rógáte cellu puţin 
o dată în viaţă, ai multe crime de ex
piat....; în genuche, în genucheîţiijicu că 
amu să te omoru.

— Nu vei avea timpu să faci ni- 
micu, Satan te va răpi mai nainte, strigă.
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Udrea, înplăntăndu-î în peptu pânê la 
raàneru ascuţitulu junghiu. Aşa! adăo- 
ga cu unu rêsu satanicu vecjându-şi 
victima lungită Ia pămîntu, aşa nimeni 
nu’mi mai cunósce secretele; nimeui nu 
va mai putea spune lui Vodă că’lu con- 
rupu ca së’lu percţu, că’lu démoralisés 
ca să ’lu tărescu spre abisulu din 
care, dupe ce va cădea nu va mai pu
tea eşi prin nici un modu, că prin a- 
femeiare, lui îi preparu peirea, iar mie 
callea spre tronu. Ce fericire! nimeni, 
nu me va opri pănă la dânsul.

— Te înşeli Udreo, te amăgesci 
scelerate, resună între întunecosulu tu- 
fişu, timbrul unei voci cunoscute, care 
îngheţă sângele în vinele trădătorului. 
Aşa miserabile, adăogă Vodă sărind din 
crăng în facia încremenitului Spătaru, af- 
firmi singuru prepusurile ce avém, chiar 
tu le transformi în realitate? Ai făcutu 
prea bine, ca să te cunoscu mai de tim
puriu şi să më ferescu de satanicele’ţi 
machinaţii.

Pe cănd Badu pronunţa cu o voce 
tunátóie aceste cuvinte, Udrea fâcên-
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da-se cănd roşu eănd galbenu, când 
vënêtu, tremura cu convulsie ca şi ra- 
murele plopului bătute de vêntu.

— Nu tremura nemernicule, nu 
ai temă, pâmêntul a nu se va scăpa de 
tine prin mine.Mullămesce sântului Dum
nezeu că nu voiu a’mi murdări măi- 
nele cu sângele teu, mulţumeşte-te ca 
îţi cruţu viaţa fiindu-că m’aş degra
da, de’ţi-a’ş rădica-o. Aide, lipsesee din 
faciă-’rai, dutte unde vei vedea cu ochi; 
cu timpulu póte, ’ţi vei expia negre- 
ie-ţi pëcate, plécá, dar să nu care cum
va să calci pe astu sănt pământu allu 
ţerrei ce se lepădă cu totulu de a'ţi 
mai fi patrie; pămentulu României să nu 
mai fie călcatu nici o dată de piciorul teu 
că apoi gădea va avea parte de tine.

— Să plecu!.,... să plecu!.... răgi 
disgraciatulu rănjindu ca însuşi satan. 
Radule! Radule! ai călcatu marginoa 
mormântului, din minutulu ce ai călcat 
códa şarpelui, Vai de tine! de mult ’ţi 
o cocém, de mult dordmu să me affiu, 
cellu puţin unu momentu, faciă în fa- 
cia cu tine, numai cu tine, fără de mar-
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tori; de mult dorém să’ţi sorbu viaţa. 
Acum ea este a mea: voiu face cudênsa

• • •

ce voiu vrea, mori ca unu ticălosu.
Pronunciănd aste vorbe, ’şi în- 

dréptà iute măna spre mănerulu jun
ghiului, caută în vanu plăselele, dă nu
mai de tecă; junghiulu mai tot era înfipt în 
peptulu infortuuatului Ión, care lipsitu 
de viaţă, stalungilujléngá sora sa asficsiată 

Observând mişcarea lui Udrea, Radu, 
ca fulgerulu se trage cu unu pasu îndă- 
rötu; iar jiunghiulu, smulsu din plaga cada
vrului fu la minut cu punta pe inima 
trădătorului, care trăntitu la pamênt, sta ţin
tită acolo de genunchiulu da feru alu 
lui Radu ce’i era pus pe peptu.

— Gracie strigă laşulu, temurăndu 
cu 8pasmu, vecjênd ferulu morts Iu lu
cind d’asupra sênului seu.

— Ce ai cţisu spurcatule? ceri gra
cie? avut'ai tu milă de aşti nc fericiţi 
ce stau lungiţi înnainte’ţi lipsiţi de sim
ţire !

— Gracie repetă disgraciatulu gă-
fîind.

— Aide, fie, îţidăruescu viaţa, dar
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cu condiţia ca: să nu care cum-va să 
attingi cu piciorulu pamêntulu acestei 
(erri, între ai caria fii nu meriţi a te 
mai numëra.

— Priimescu, strigă Udrea rădi- 
căndu-se; păue tu eşticellu mai putinte 
adăoga în sine, trebue se priimescu to
tul; bunu e D-4eu, va veni ora căndu 
îţi voi da legi.

— fură addăogă Vodă.
— Juru.
— Pe cenuşa maicii talie.
— Pe cenuşa maicii melle.
— Mai nainte de a fi liberu; îţi 

voiu stampa pe frunte semnulu infamiei, 
ca toţi să te cunósca, to{i să te dispre- 
cie şi to{i să fugă de tine, ca de unu
ucigaşu.

După ce cjisse acestea, cu vêrfulu 
pumnalului, trasse pe sángerénda frun
te a lui Udrea, conturulu unui semnu 
ne înţellesu.

— Aide pleacă, addăoga Vodă în- 
brăncindu-lu.

— ’Mi ai făcut unu rëu mai mare 
de căt dacă m’ai fi omorîtu, urlă cri-
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minalulu tremänd de turie şi manie. 
Ne vom revedea în curênd, fii siguru.

îndată ce Udrea fugi de acolo cu 
ura şi dorinţa do resbunare în ânimă, 
Radu, fără a perde unu minutu, se grăbi 
a da ajutórele necessarie Marii.

Peste uă oră, Ión, în braţele bă- 
trenului seu tată, a le simulatului seu 
frate de arme şi a le surorei salle, îşi 
dette ultima remăşiţă de respirare ce 
se mai conservasse în ânimă şi se dusse 
înnainte^ cellui mai indulgente şi a ce
lui mai dreptu dintre judecători.



VI.

Trei séptemêni trecusse de Ia mór
tea lui Ión. Din c}iua acestei catrastofe, 
sănetatea bătrenului Drăganu se ruinasse 
cu totulu; mórlea deja pusesse ne ster- 
sulu ei sigiliu, pe fruntea lui senină şi 
majestósá, mormântul începusse a’şi des
chide guia, şi callea către ultimulu re
fugiu a se scurta din ce în ce. Intr’o 
diminéfá, Drágán se simţi prea debilu, 
cunoscu că ultima sa oră va suna chiar 
în acea c^i, decisse a o aştepta prepa- 
ratu. Chiamă dar, pe to{i megiaşii din 
prejur, pe toţi cunoscuţii şi amicii lui 
ca să se erte şi să-şi ia ultimul adio;
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Ruda era dc faciă. Désa presenţă a necu
noscutului ţerranu, în casa tatălui Ma
rii îucepusse a insuffla felurite prepu
suri. Ne putemu convinge din următoarea 
convorbire întreţinută de duoi juni mun
teni, cari stau pe prispa casei murin
dului.

— Măi N égale.
— Ce e Vladule vere?
— N’ai băgat séma ce-va prin a-

césiâ casă?
— Ca ce a-nume ?
— Cum am 4ice ne mărginitulu 

prieteşugu allu veneticului ălla de Radu 
cu moş Drăgan, şi mai alles cu fie-sa?

— Măre! bac’ai 4*ce> 0 fi avênd 
vro noimă. S’oru ii îndrăgostit?

— Mai scii minune? Cu tóté a- 
stea, ’ţi adduci aminte ce posacă şi sii- 
iciósá se arrétá către noi tinerii din 
satu, la hore şi la petreceri?

— Nevoe mare bădiţă! hăină D-ne 
ierosce! să te încerci şi tu.... de.... ca 
flăcăulu... a o lua de bărbie, a o ciu
pi... că lipia ’ţi plesnea fălcile.

— Aşea, D-ne şi muchiţă!... se
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făcea părjolu şi pară; zeu par-că nu
mi vine se credu că ne căpătuitul ăsta 
să’i fi căcjut tronc la ânimă!..

— Nu te mira vericule, dracu nu 
face biserici.

— Unu preotu, striga unu moş- 
nég eşind din căsuţa murindului, aller- 
gaţi ca ventul dupe unu preotu, că 
móré creştinulu ne spoveditu.

Dar de unde păcatu sa’luscótemu 
repplică unui din junii munteni, până 
viu de la Cozia, moru, D-c}eu să me 
erte, şepte moşi Drăgani.

— Taci din flencănit mucosule, şi
retéz’o de fugă, că apoi îi vei retrage 
păcatul.

— Aoleo ! bine cjici, greu pëcatu 
scrie la carte... me repe^u ca vêntulu.

— Staţi, striga cellu altu munténu 
nu ve mai oşteniţi; am găsit leacu. In 
casa stegaiului Pălciu a conăcit un 
popă din Tărgovişte; acu îllu adducu 

— Dă fuga moşicule, respunse moş - 
uégu, vei face mare pomană. Făr’a perde 
vreme, juenle ţerran dispăru în fuga 
mare printre bracji şi stănci.
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— Bietul omu! cţisse moş Muşat puin- 
du-se pe o lespede de piatră găfăind 
ce ioc că(^u pe capul lui a<Ji trei săp
tămâni să’i móra unu flăcăiaşu ca un 
bradul şi acu să’lu urmele şi el la în 
mormânt, lăsând pustie cucu, pe biată 
fiesa; zeu mare focul

— Pate şi omul dupe cnm face.
— Negreşit eşa e; dar ellu bietu, 

ce relie a făcut?
— Cine scie? ochîulu lui D-cJeu> 

nu este adormit; dar săintrămu încasă 
să vedem de unde vine atâtea bogete.

Când erau să intre în căsuţa, un 
preotu cu barba lungă, cam căruntă, 
şi cu o înfăţişare imposantă, apăru pe 
poiecuţă urmat de Vlad.

— D-<Jeu fie cu voi fiiloru, 4‘880 
cu un tonu blănd şi impuitor celloru 
duoi ţărrani.

— Amin,respunseră cucernicii mun
teni sărutendu-Î măna.

— Unde e murindulu?
— In casă, prea sănte.
— Pacea D-lui reside aci şi pre

tutindeni, addăogă preotulu intrând în
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casă, pacea D—lui íngrádéscá-te addăo- 
gă ministulu misterelor cercsci, adre
sând u-se către suferindu.

Unu amin ce seraena mai multu
cu un ţipetu do durere de căt cu uă a- 
fir mare, abia se aucji vibrând în obo
situl seu peptu.

— Părinte, addăogă murindul cu uă 
voce mormăntală, vêdu bine că trebue 
8é trecu din acesta viaţa, acolo .unde 
judecata este ne mituită, fericirea ne pe- 
ritóre şi minciuna exillată. Voiu şi tre
bue să plecu în acea lume preparatu 
din tóté, cu sutfletulu curatu cu consci- 
inţa ne pătată: sănţia ta eşti ministrul 
păcii, insufflă-mi-o sânte părinte amu 
trebuinţa de

— Care înfuriată tepesiă a tre
cut peste plăpânda barcă a vieţii talie ? 
care ne fericire te-a isbit, de ceri cu a- 
tăta sete astu bine-făcătoru balsâmu-

dispui de ea, dămi-o.ea • • •

allu sufferinçliloru ?
— Acésta am so’ţi descoperu, părin

tele meu, pentru acésta am allergat Ja in- 
tervenirea sănţiei talie, unu verme crudu
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raë rôde; varsă pe vulna-mi ce sângera, 
o picătură din cerescul teu balsamu.

— Eşiţi puţinu fiiloru.
— Nu, să mai stea, çlisse Drăgan, mai 

am ceva luraescu de vorbitu; nu voiu să 
mai pronunţu vorbe pămîntesci; după ce 
më voiu communice cu cerulu. Fiilor, şi 
fraţiloru, addăogă bătrănulu adresăndu-se 
către cei de faciă, vë lasu cu bine şi cu 
sanëtate, ertaţi-mă de v’am greşitu 
şi D-<Jeu să vë erte dacă ’mi aţi greşitu. 
Dé-vë cerulu totu binele ce doriţi, uă 
târră liberă şi inimi vitese ca a le stră
bunilor voştri ca să nu mai aveţi târnă de 
păgînii ce vë ímpresóra.

Unu eco de plânsuri şi urări de re- 
masuri bune, resună din pepturile acel- 
loru ce erau de faciă.

— Fiica mea, addăogă raoşnegu cu o 
voce mai putinle, eu moru şi pe nimeni 
nu’ţi lasu să’ţi fie protectoru şi apărătoru, 
avere n’ara ca să nu ai lipsă de nimicu, 
te lasu cum este mai rëu. Nu despeia 
însă, providenţa are grijă do fii sei. Dacă 
vei aseulta cuvintele melle, fericirea nu-ţi 
va fi streînă; nici odată nu vei peri, dacă

cc-va



69

îţi vei păstra cu scumpetatc virtutea, cea 
nni preciusă avere dupe pâmêntu. Ea este 
isvorulu de fericire allu fie-Cirui omu, 
pentru densa lupta-te chiar pînă la mórte, 
Mórtea este mai puţ'n crudă de căt per- 
derea virtuţii, pentru aceia dar urechia ta 
să fie surdă la promisiuni de ori-ce na
tură şi ori-cătu de pompóse or fi; ori ce 
promittere este provocată de unu scopu, 
şi fie-care scopu ascundă uă cursă, au- 
rulu este arma loru cea mai sigură, fe- 
resce-le de dënsulu ca de o scară care 
te cob6ră din înălţimea pe care te ţine i- 
noceuta, dacă vederea Iui te va fermeca 
eşti perdută. Mai bine mórtea, repetu, de 
căt viaţa dupe de.>onóre; murind cuiată, 
venerată şi plânsă de toţi, vei trece în im
periul fericiloru, unde tatălu teu te va aş
tepta cu braţele deschisse; trăind pătată, 
vai! toţi te voru batjocori, toţi te voru in
sulta nicăiri nu vei găsi pace, nicăiri con
solare, vei fi un viu exemplu de fără de lege. 
Radule fíulu meu, adăogă dupe uă mică 
pausă, luând în tremurăndele salle măni 
drépta imaginatului fiiu allu minţiloru, pe 
patulu de mórte te rog fii protoctorul ei,
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te ai arătat cu multă bună-voinţă catrene 
fericita nôstrâ familie, fii conducătorulu 
siovoinçlilor ei paşi pe astă caile plină de 
alunecuşuri. Nu pretiud se fii socinlu ei, 
applecările ăniraei toile îmi sunt ne cunos
cute, fii fratele ei.

Ii voiu fi pănă Ia morte, respuuse 
din totu sufdetulu, jnnele principe, mişcatu 
pane la lacrime. 0! D-<jeule addăogă în 
sine, pentru ce nu suntu ţerranu? pen
tru ce nu sunt simplu fiu alia poporu
lui ca së făcu tot ce-mi place? penlru ce 
dc şi suntu, vorbele lui Udrca sunt ade
vărate ?...

— Acum puteţi eşi (Jisse bătrenulu 
amalalu... voia D-lui să fie. Părinte să ne 
îraplinimu datoria.

Toţi, chiar, şi Maria eşiră din casă, 
reraăiod numai preolulu cu murindulu.

Maria puindu-sc pe unu buşteanu, 
îşi acoperi facia cu şiorţu şi începu a plănge 
cu amaru.

Radu ve^end’o, se oppropie de densa. 
— Pentru ceplăngi Mario? (Jisseellu 

puindu-se lengă dênsa.
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— Pentru ce së plăngu? me mai 
întrebi pentru ce ?

— Iţi mai remăne unu protectoru...
— Care a$i vine, mâne se duce şi 

eu singură... tot singura!... Suspinele care 
o înueca n’o mai lăssâ së tycâ ma* 
multu.

— Singură! O Mario, nu crede 
una ca asta... nu voiu... n’aşi putea a te a- 
bandona.

— Açli... mâine, mi; dar pămâne!.,:
— Nici o dată... păne la mór.... 

dar ce c|icu eu? murmură în sinemuş- 
căndu-şi busa, ce minciună infamă cu- 
tesu a pronuncia? 0! D-c}eule, Dum
nezeule de ce nu suntu libera? de ce 
nu sunt semenűlü ei ?

— Nici o dată Zici? repplică Ma
riaj minciună, nu póte fi adeveratu.Uă 
mumă tremurăndă de băirîneţe, uăsoră.. 
jună, debilă... unu părinte ne putinciosu.. 
au necessitate de ajutorul şi sprijinulu 
D-tale; vocea ănimei va învinge, vei 
pleca.. şi eű fotu singură.. totu or
fană, părăsită de tótá lumea.

— Pe numele lai D-Zeii îţi juru
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Mario, nu te voia părăsi pănă la mor
te; — aprópe saú departe nu vei fi 
nici o dată uitată. Nu amu mumă, nu 
amu soră, nu amu părinte; sunt singura 
pe acestű pâmêntu, singurii ca şi tine.

— O! părintele meu! o iubitulu meu 
frate! esclamă ne fericita copila înne- 
căndu-se în suspine.

— Si de aşi voi... şi dace ar tre
bui, addăogă Radu cu înfocare, totu n’aşi 
putea; uă legătură strânsă... nu me lésa 
a ie părăsi... më opresce a mê depăr
ta de lêngâ tine. Amorulü se oppüne... 
amorulu më ţine lipit de tine; nu te 
înspăimânta de numele ce ampronunciat.*. 
nukte retrage., teiübescü Mario... şidepăr- 
têndu-mê de tine simţu că aşi mûri.

— O! D-^eule, D-<Jeul mea cât sunt 
de iniortunată! marmura orfana acco- 
perindu-şi facia cu mănele.

— Penibila situaţiune; cugetă prin
cipele calmăndu-se pucinú, nu sciu ce 
trebue se făcu, cum trebue se urmesu: 
së me tragă din acesta jocu plinu de 
imprudenţă? së ascult vocea resonulüi? 
s’o abandona? aşi umorî-o, iar eu, eu
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caro o iubesco cu nebunie, eu care o 
iubescu cum n’am iubit vre-o dată, aşi 
perde pacea suffletului pentru tot d’auna, 
aş fi prea iníortúnat; së urmesu im- 
pűlsiuneianimei, aş amăgi-o, ’iaş înşela 
speranţele, aşi nenoroci-o pentru tot 
d’auna. Trebue së allegu, nu sciu ce 
trebue së facj!

— D çleule ! addaogâ Maria sco
ţând unu torrentu de lacrime din roşi- 
ţele salle gene, D-çleul meu, amară este 
viaţa orfanîlora!

— Totu plënsa... tot lamenfaţiuni... 
totu lacrime! esclama Radu apucănd’o de 
mână cú tinereţe.

— Ce ceri de lamine, omule,mai 
mult? ce voesci de Ia o nefericită? care 
singură pe astă lume immensa se af- 
flă între doué morminte!

— Ceru consolarea şi speranţă, 
ceru încrederea şi amorulu teu, amo
rul leu care ar schimba astă lume de 
durere în linu deliciosu paradisul amo* 
rnlu teu care mar face cel Iu mai fe- 
ricitu dintre muritori. O! Mario... ere-
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de-më, consolă-te, speră, încrede-te. 
iubesce.

• • •

— O! taci...
— Iubesce, iubesce.
— Lasâ-me...
— Să te lasu! ai (\\su să te pă- 

resescix? ei bine fie, te voiu asculta. 
Pentru tine dorému se trăescu, viaţa mea 
iţi pare inutilă, pentru ce dar, unu in
dividu mai multu în lume, uă greutate 
mai mult pe pâmêutu? me ducii.

— Unde ?
— Unde ai voitu.
— Vai/ explică-te.
— Ve<Ji acellu torrent ce urlă spu- 

megos la piciorulu acellui colosu de 
piatră? ei bine esleprea josu ca să me 
priiméscá viu, slăncele ce'lu mărginescu 
suntu prea colţurdse ca să ’mi întârzie 
agonia, me ducu së me aruncu în bra- 
cele lui, cell'j pucin ellu nu me va respinge, 
atunci nu voi mai simţi, nu voiu mai 
suiferi.

• • •

— Ce vrei së faci?
— Să ’ţi împlinescu dorinţa.
— Pe viulu D-ţleu opresce-te.,..
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— Pentru ce?
— O aibi millă de mine! cui mâ 

laşi cui ine abandoni? Uăsingură spe- 
rauţă avému, me lipsesci şi de dênsa? 
u! Radule nu me păresi, sau de unde 
nu., să mergemu împreună.

—■ Nu, numai eusuntude prisosu.
— Te conjuru!
— Te vei consola?
— Cu viitorulu... póte... voiîi cerca.
— Vei spera?
— îmi remăsese numai una: vrei 

săTni o smulgi.
— Te încreţi în mine?
— Căud nu m’am încrezut?
— Me vei iubi ?
— O! D-<;leulu meu /

Me vei iubi?
— Oh/ Radule, Radule.
— Nu vrei? nu vrei să vorbesci? 

atunci me ducu.
-- Ai pietate.
— Nu, me ducu.
— Vai unde?
— In bracele torrentului.
— Stăi.
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— Pentru ce ?
— D-deulu meu ce se făcu!
— Asteptu.
— Ei bine... vedu că...nu semai 

póte... nu mai... trebue... se ascundu.... 
te amu iubitu.. .. te iubescu 
iubi/....

te voiu

— Aşa veţji, acum nu mê voiu 
mai iuneca; viaţa îmi va fi scumpă 
penlru că trebue a fi conservată pen
tru tine, pentru fericirea ta.

Pronunciănd aceste vorbe, îi luă 
cu respectu măna şi depusse pe densa 
cu veneraţiune primulu sărutatu.

Pe cănd se petrecea scena de mai 
susu, căţi-va ţerrani grupaţi ia rădecina 
unui ulmu, fâr’a vedea fer’a auçli celle 
petrecute în juru-le, convorbeau despre 
muriiidulu moşneagu şi familia să.

— Negreşit moş Savule, caisse u- 
nulu diu moşneni, urmând uă între- 
vorbire începută... ne greşit aşa cată 
să fie.

— Ascultaţi-me pe mine; respunse 
cellu questionatu; nu băgaţi sémá? ellu
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scie carte mai multă de cât igumenulu 
de la Gozia; ce mai vreţi?

— S’apoi vorba lui orăşenâscă, 
reluă cellu d’ântêiu, apucăturele lui boe- 
resci, folositórele sfaturi ce ne dă, cu 
tótá haina ţerrenescă ce pórtá dă de 
golu pe boeru, mâ.

— Uite-te lafie-sa,repplică cellu 
altu, par-că e jupanésa. Născută şi cres
cută între noi, copilă, nu s’a amestecat 
în jocurile şi nebuniele copiiloru noştri, 
fată mare, nu s’a băgat în petrecerele 
fetelor şi flăcăiloru noştri.

— Frumuseţea sa pe de o parte ! 
observă unu altulu.

— Mintea şi sciinţa ei! reluăMoşu
Savu.

--Purtarea, bărbăţia şi procopsa- 
nia reposatului ei frate! addăogă unu al
tulu.

— Tóté dovedescu respunse Moşu 
Savu, că moşu Drăganu nu e ce pare 
a fi, că e vre-unu boeru seu negustor 
ascunsu în satulu nostru.

— Nu vê adduceţi aminte Moşu 
Savule? repplică unu altulu, când veni
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acu doăşipatru ai în satulu nostru, nu 
scia să ţie cornele plugului şi să dea 
cu sapa o dată!

--Tóté au vr’o noimă, çlisseîncoru 
grupa întregă.

In aceslu timpu, Preotul eşi din 
casă şi cu o voce lugubră <Jisse:

— Sufferindulu nu mai suffere, a-
cum repausă în lumea fericiţiloru, pu
teţi intra.

Au^iulu acestoru cuvinte, aruncă 
pe biata jună fată din cerésca lume a 
imaginaţiunei, în prosaica sferă a rea
lităţii.

E popa Cosma, murmură Radu, 
inspectând din capu pănă în picidre pe 
confesoru.

— Vodă/ cugetă Preotulu recunos
când sub haina ţerrenescă pe priucipe; 
ce cugetare infernale îllu va fi addusu 
pe aci? ce mişelie va mai committe?

Toţi reintrarâ în casă şi încoogiu- 
rară patul mortuoru, la căpetăiul căruia 
erea uă luminărică de céra.

— Un cuvent de vei pronuucia, te
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veï perde, siopti Radu alăturându-se de 
Preotu.

-- 0! D-ne! exclamă preotul suspinând 
şi plecănduşi fruntea.

Dupe trei ore de plănsete, lamen
taţii şi împlinirea datorielor necesare către 
cadavru, toţi pănă şi Radu părăsiră că
suţa, remăind numai Maria înecată în lacri- 
me, la căpeteial patului mortaru. Nóptea, 
deja, începusse a-şi desfăşura tenebrósele- 
aripe.
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N’ainte d’a continua naraţiunea, în
demnaţi de întrevorbirea moşnenilor ce re
latarăm în trécêtu, să vorbimu şi noi pu- 
cin despre astă ne fericită familie. Atât 
Maria cătu şi tatălu seu, nu păreau a fi 
ceia ce erau; juna copilă prin dulcele 
şi allesele salle maniere, bátrénulu prin 
nobila şi impuitórea sa purtare, care in
suffla tuturoru conlocuitoriloru sei respect 
şi veneraţiune, descoperea superioritatea e- 
ducaţiunei loru; eunsiliele Iui raoşu Drá
gán utile şi instructive, priimite cu bucu
rie de către toţî consătenii sei, chiar mai 
bătreni de cât elin, da de golu uă eru- 
diţiune allesă, iar limbagiulu seu nobilu şi 
majestuosu, pe omulu de lumea cea mare. 
De şi era săracu, toţi semenii sei, ânsë, îi



81

datora cu vre-uă recunoscinţă ore-care.- 
lata pentru ce rnórtea Iui; .fu plăns.ă de 
toţi locuitorii satului Vo Icaku) pentru că 
într’ensulu perdea unu părinte, care prin 
sapienţa consilieloru. îi conducea pe fru- 
mósa caile a virtuţii, pentru-că se lipsea 
de und ţnodelu .viu,’ care prin exempiulu 
seu îi ferea de viciu şi de ’ töte relele lui 
rnsultate, pentru ca înfrênatorulu in pilléié 
de xfericire, cónsolaforüJu în orele de du- 
rere, protectoru în minute de presecuţiu- 
ne, elocuintele ; advocat în, ţimpu de asu
prire, ajutătorul în filele dn lipsa, în fine 
mana de ajutoru a pacinicului satu, perea 
pentru tot d’auna, murind Drăgan.

Fata era copia părintelui; virtutea pa
ternă, ănsă, în juna persóba a fiicei, unind 
carmenulö'secsului, cu suavitaláa ănimeî> da 
muritorilor ua accurată idee despre fiinţa 
angeliloru. Inventa de părintele seu să 
scrie şi să citescă, îşi petrecea orele ce i 
prisosea, în piósa Jfcotură a'sântei Biblii, sin
gura carte şi obiect de lucsu ce posséda. Aces
ta carte, afórá că era scrissă ci ăuru şi 
colorile celle mai precióse, pe uă pelle de 
epure fină, dar cheotorelc şi mai tótü scír- 

: ’ A
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ţa era de aura semênatu cu petrele celle 
mai scumpe şi mai frumóse; acesta carte 
era singurulu obiect ce le mai remăsese 
din illustrulu loru trecut şi care ar fi pu
tut face pe ori-cine, se presupue ca ce 
fellu de rangú ocupasso, o dată, Bàtrênulu 
Drăgan în societate.

Maria eşea forte raru din casă şi mai 
nici o dată nu se depărtă mai mult de
cât pên’la iubita sa fôntëna, cătu despre 
petreceri şi jocuri Ia horă cu con-etaneele 
salle, se ferisse în tutu d’auna a se ame
steca, pentru câ: ’i se părea prea libere 
şi aprópe scandalóse intimităţile loru cu 
junii de uă etate cu densele şi morala 
era virtutea ei de predileeţiune; pentru 
aceia dobândi din partea înţregei adunări 
s invidióseloru fete cognumele de posacă 
şi nuflurosă.

Se reîncepemu acum şirulu nara- 
ţiunei.

, Cum ' amu ţlisu mai sus, dupe ce 
Drăgan expiră, nimeni altul afóra de Ma
ria, nu mai remasse îu casă lengă pa- 
tulu mortului; chiar Radu plecasse la Go- 
zia, ca să priimescă sciri despre affacerele
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statului, preotulu se dusseşse iarăşi la Co- 
zia ca să ia cărţile ce conţinu rugăciu- 
nele pentru morţi, iar dintre ţerrani unii 
merseră se gălescă sicriuiu, iar alţi se şi 
va^ă de affaceri. Numai Maria, sermana 
Maria! cu facia inundată de Jacrăme, cu 
fruntea resemată de îngheţata mană a ta
tălui seu, sta nemişcată ’nainţea speran
ţei şi fericirei salle, care îngheţata de allu 
morţii sërut, asceptă ora înmormenlârei, 
cănd uşea se deschise şi apoi. intra unu 
necunoi.cutu învëlitu cu o manta lungă, 
cu facia acoperită de uă pălărie cu bor- 
durele mari.

Üdrea gonitu de Radu, jurasse să’şi 
resbune; aflănd că Maria este fiinţa iubită 
de Vodă, se decisse a ăncepe altaculu 
prin dônsa. Cum scăpâ. din facia lui tiadu 
apuca calea Cozii, lua patru din cei mai 
devotaţi din ai sei sbiri, carii erau amestecaţi 
în suita domnescă, şi: apucăndu prin munţi, 
prin locuri ne ămblate, prin poteci solită— 
rie, ajunsse în satulu Volcanu, unde lo
cuia Maria împreună cu tatain seu; acolo 
se ascunsse înpreună cu complicii, până
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se găsescă occasiune favorabile d’a ’şi în
deplini attrocefe seu scopu.

îndată ce sciu că principele a plecatu, 
lua pe sine uă lungă mantă şi o pălărie 
care’i ascundea mai tóta facia, sui costa 
pe care era situată casa mortului, deşchis^ 
se uşa şi intrăndu se vă<Ju în facia fu
nebrului tablou. Iată cine era ne cunos- 
cutulu.

— Bună seră fata moşului; tfisşe ellu 
adressăndu-se Marii, cu vocea schimbată.

Unu streinul murmură densa în- 
fiorănduie.

1 —■ Ol nu te teme, adaogă Udrea.
— Nu amu pentru ce, repplică Maria 

reluăndu-şi posiţi.a.
— A reposatu ore batrênulu ?
— Da. ţ
— D-<jleu se’lü érte; ’ţi era tată ?
— Aşa.
— Mai ai pre cine va acum?
— Pre D-çleu.
— Bine ai çlis fata mea, D-<,leu este 

tatălu sărmanilor, <Jisse prefăcutulu ne cu- . 
noscut, cu uă voce care ar fi smuls la- 
crintfe din ochii unei anime de pătră, ne
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cumu din ai Marii, care plăDgea cu hohot. 
Eşti străină, pe nimenii nu ai pe pămentu 
Ce te vei face tu singură? addaogă hipo- 
critulu cu unii tonu de conpătimire.

— D-^eu e bunu, póte că părintele 
meu, nu va întărrlia multu timpu a me 
priimi lingă sine.

--'Nu gôndi una ca asta; mai bine 
ascultămi propunerea: suntu bătrenu — 
nu amu socie, nu amu fraţi.... nu amu 
copii, .tu eşti jună, nu ai sociu, nu ai fraţi 
nu ai părinţi. Acceptă a fi fiea mea, şi 
eu voiu ii părintele teu. Haide cu mine.

— Cc felu?
— Amu casă mare şi mandră, amu 

avere no numărată... fii slăpima loru. 
Lassă pe morţi să’şi veţiă de morţii loru.

— Sö părăsescu pe taia? selu lassú 
ne îngropatu? *

— De ce nu? mortu ne îngropat nu 
a remasu de cănd este lumea.

— Ce’ml propui: se lasu pe tata ne 
înmormântat!

— Ce face cu asta?
— 0! nici o dată!
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— Gôndesce-te, addăogâ Udrea im
pacienţii.

— Së commit uu infamie ca aces
ta! Nu, mai bine miseră să dapuiu ultima 
sërutare pre livida frunte a celluî ce m’a 
născut, de cătu së fiu ingrată datoriloru 
fiesci şi së urmesu unu necunoscutu.

— Deră déco le voiu forcia eu sé 
vrei? addăogă sceleratul seducătoru cu vocea 
naturalo aruncendu-şi pâleria pe mdsă.

— Ce vêdu D-$euIe?! strigo biata copila 
înspâimăntatâ.

— Cite-te bine fata mea, addăogă U- 
drea rânjind.

— Tu uccigëloru allu fratelui meu?
— Cam aşa, ce’i drept.
— Tu isvoru allu tuturor ne ferici- 

loru nóstre!
— Bravo scil că al o memorie mi

nunată?
— Ce cauţi aci miserabilc?
— Ia nu te mai face că nu scii, ia 

së continuămu ceia ce ne politicosul ti u 
frate a întrerupt.

— Fugi... fugi.
— Aşi? së fugu ai? ia lassă gluma,
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eşci în puterea mea, draga mea, suppune te 
sórtei.

— Mortă me vei smulge de aci, dar 
vie nici o dată.

— Ce spui frate? ia se cercămu; 
forţii se suppune voinţa.

— Indăretu ne norocitule, teme-te de 
desperarea armată.

— De ea me temu, ce e dreptulu, 
dar de cea ne armată, cum e a mătăluţi,
nu prea.

Çicênd aceste vorbe, lua unu cuţitu 
ce era pusu pe mesă, şi’lu aruncâ, pe fe
restre, afara.

— D-çleuI meu, D-<JeuI meuL
— Aide, suppune-te; nu mê face ca 

se allergu şi Ia alte mediii; durerii tur- 
menteloru, se cedă lotulu.

— Turmentele, le voiu sufferi ori 
cătu de attroce ar fi.

— Ce copilă escil. scii tu ce suntu 
torturele ? ce e mórtea? *

— Sciu se învingu tiranii prin suffe-
rinţă.

—. Fiarele scănteitore cănd ţi-o frige 
eósteie ?...
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— Voiu cănta.
Ouelè cópte cănd.ţi se voru pune 

sub subţidră!
— Voiu râde.
— Ţepii© anjinde cănd ’ţi voru des- 

lipi unghiele ?
— Totu voiu răbda, dar pe tine te 

voiu despreciui.
— Da ia găndescc-mi-te, ce usturime 

producu crestăturele făcute cu briciulu şi 
udate cu ocetu !

— Nimicu' nu va fi mai îngrusitoru 
ca vederea unui criminalu ca tine.

— Ei, ei, nu soiu cinezi a tăiatu 
de unghişoră dn nu ai ochi să me ve<Ji ! 
ţ)eu c’o sà me faci să întor^u cojoculu.

D-<,leu me va apăra !
— D.-çleu! ia să vedemu te va răpi 

ellu (lupe fumulu de ardmu şi usturoiul
— Sânte D-ne ce să rhe făcu?
— Ţi-am arreţatu, drumul, vrei sau nu ?
— Nu, de uă mie de ori nu.
— Nu ? nu vrei să ocolesci prăpastia 

ce sta deschisă la piciórele lalle ? vrei," ca u& 
nebună, să te asvărli într’ÎQsa ? fie-ţi pe voe. 
Ei băeţi,: făcuţi vë ?ncoa.
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Cei patru sbiri cu feţele posomorite 
şi înfiora‘óre appărură ca patru umble 
pe pragiilu uşii. La vederea ioru ne fe
ricită orfană înlemni, ănirya îi încetă de a 
mai bate, ochii i se întunecară şi puterile 
o părăsiră.

— Luaţi acestu * stărfu împuţitu şi a- 
runcaţi-iu în prăpastia vecină, çlisse Udrea 
arretănd cadavrulu.

— Şi mortul... îngănă Mária, caçlêndu 
pe uă laviţă mai fără simţire.

— Tu o vreu
— O ! nu,, aveţi millă, nu committeţi . 

acestă ne legiure, strigă biată fată, arun
când u-se în genuchê.

— In măna ia stă.
— Ce vrei se făcu pentru densulu? 

sufflptulu meu îliu dau voue.
— Mă mulţumescu cu prosa corpului 

D-tale,- poesia nn prea ’mi place.
— Vai ! D-^eule ce să me făcu ?lr Pă

rintele meu, bunulu meu tată ce me 
înveţi?

— Să-i cruţi (errèna.
— Nu, d’ar putea să vorbespă nu’rai 

ar da acestu consiliu. Stăncele în fundulu
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cărora îlu veţi arunca voru fi mai omenóse 
priimindu-lu, de cătu tine.

Sbirii luară cadavrulu şi’lu scosseră a- 
fară. Unu uetu, ca sunetulu unui corpu 
cătjutu, isbi urechia Marii, apoi sbirii in
trară în casă cu manele gole. Dessolata 
orfană îşi accoperi obrasulu cu şiorţu şi 
începu a scóte plângeri sfăşieldre.

, — Luaţi o şi. pe densa, commanda 
Udrea, astupaţii gura cu şorţulu şi duce- 
ţi-o; de o cam dată/ la loculu sciutu.

Ordinulu fu împlinitu numai de cătu 
Maria fu rădicată în susu. Când era să 
dispară printre desele rărauri a le întune- 
coşiloru bravii, juna răpită începu a striga 
din tóté puterile şi a cere ajutoru.

In acellaşi timpu Radu, urmatu de mai 
mulţi ţerrani, appăru pe poteca oppusă; 
au^indu ţipetulu allergă cu toţi aceia ce’lu 
însoţea spre acea parte.

După uă allergare de mai multe ore, 
toţi intrară în casa mortului cu măneleîn 
sênu. Nimeni nu putusse da de urma ră- 
pitóriloru. Ne măngăerea lui Radu era fără 
margini. După ce îngropă la Monastirea 
Co^ea pe moş Drăganu, allu cărui cadavru
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gississe, sfărîmata în fundulu prăpastiei, 
se întorse Ia Tărgovişle, unde hotărî ca 
să întrebuinţese Iote meçliele şi puterea 
ce posijiunea sa îi permittea, ca să affle, 
să liberese pe iubita sa protegiată şi să 
pedepsescă cumplitu pe cutesătorulu răpi- 
toru.

\
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VIII.
* •

Printre înaltele vërfuri a le munţiloru, 
la pólele cărora spumegă Argeşulu, prin
tre ulmi gigantici şi bratfi seculari, pe la 
annulu mănUiirei 1457, se rea turnu- 
rele ascuţite a le unui castelu. Ascunsu 
parte de munţi, parte de íutunecósele selbe, 
aslu bastimentu, asilu allu vechiului feu- 
dalismu, era ferit de curiosulu ochiu allu 
căletoriloru; numai căţi-va păstori carii, din 
întâmplare, descoperisse existenţa sa, sciau 
că în acellu labirinlu de slanei, de arbori 
şi întunerecu există uă locuinţă umană. 
Acestu castelu, prin a le cărui sutlerane 
şi camere vomu conduce pre iubiţii noştri 
lectori, îlu vorn numi Caslelulu Expatriatu
lui, fiind-că: Udrea care, dupâ cum scimu 
se expatriasse formalu, era proprietarulu şi
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locuitorulu seu. De şi acestu asilu era si- 
tuatu pe paraêntulu României, n’avea de 
ce sâ se temă fostulu Spătaru între mu
rii acestui colosu, pentru că nimeni, afară 
de sbirii sei, carii aveau puternice cuvinte 
a’lu ascunde, nu ’i cuuoscea existenţa în 
castelu şi de şi’î ar fi sciut’o, numai prin 
blocu şi forţă armată Par fi pututu smulge 
dia întru.

Dacă cine-va, prin poteci impraclica- 
bile şi mărăcini înţepoşi, ar fi reuşita sui 
culmea muntelui Lespesile, ar fi petrunsu, 
printre petre ascuţite şi arbori întunecoşi, 
pane în poiana situată în centrulu unui • 
coletu de. stanei colţurose, ar, fi descope- 
ritu în me^iulu acestui luminişiu; între doué 
prăpăstii, uă îmmensă. grămadă de petre 
care sernena ca unu ne mesuratu cubu 
de granitu, la a Ie cărui coifuri se înnăl- 
ţau patru turnuri rotunde şi ascuţite, pre
sărată ici colea cu căte-va deschiseturi lun- 
gueţe * şi arcuite. Acestu. bulçiu negriciosu 
accoperit de mulţimea erbeloru. agafătătdre; 
companióne a lc egrasiei şi ruinei, nu s’ar 
fi pututu cunosce a fi' locuinţă umană, 
dacă minuţiosulu observatdru n’ar fi glii-
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ciiu că acele ănguste deschisuri sunlu 
ferestre şi metereze, iar leasa care le ac- 
coperea, gratii; nicăiri póriá, nicăiri use, 
nicăiri uă deschizătură măcar pe unde să 
se strecóre vre-uă fiinţă umană; numai uă 
ferésíra care se deschidea d’asuf.ra pră- 
păstiei din partea stângă, era a tata de mare 
în căt să póta trece uă sufflare omenescă. 
Sub astâ ferestră se vedea alta de ace
iaşi lăţime dar mai pitică, care, ca şi cea 
superioră ei era întărită cu gratii gróse. 
De şi era deschisă d’asupra prăpastiei, dacă 
cine-va agăţăiidu-se de muşchi şi erburi, 
ar fi reuşit a se sui pre repedele şi în- 
gustulu colţu de stâncă situatu sub celle 
douë ferestre, şi s’ar fi appropiat de feres- 
truea de josu, ar fi. fostu isbitu, mai ăn- 
têiu de unu aeru umedă şi impyr, apoi 
de năbuşite ţipete şi vaete care căte-o dată, 
cu totu sgomolulu ce producea torrentulu 
din văile, se aureau şi mai de departe. 
Acesta era forestra sutteraneloru,

Să petrundemu acestu ne mêsurat strat 
de granitu ca să facemu cunoscinţă cu in- 
teriorulu; ba nu, ne-ar trebui uă putere 
ecuală cu a autorului stremtórei de Gi-
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braltar; să facemu ce vomu face mai bine, 
ca să găsimu pórta.

Dacă cine-va, (se înfellege contimpo
ranii secuiului allu XV-*ea) s’ar fi cobo- 
rîţu, nu cu putină greutate în albia unui 
raicu părîiaşu ce curgea la drepta caste
lului şi îi spăla pe h unele locuri temelia, 
şi ar fi appăsatu unu resortu ascunsu cu 
dibăcie în stufósa ederă, ar fi ve^utu pe 
ne aşceptate desfăcându-se duoi mari bo 
lovani de petră puşi pe ţăţîni şi cobo- 
răndu-se uă scăricică, care nu ascepta de 
cât să se sue celiu venituj îndată ce se 
suea, la attingerea unui altu resortu scară, uşc, 
dispăreau cu totulu .vi murulu devenea é- 
reşi ne petrunsu. Să intrămu şi noi prin 
acdstă uşe inisteriosă; (ertaţi-mi licenţa de 
scrii ton1.)

Cum trecea cine-va uşa, se affla în- 
tr’unu antreu luminata de uă bucată de 
bradu, ce ardea într’unu colfu, susţinută 
de uă mănă de feru, bătută în muru. Din 
acestu antreu se făceau doué câi; una 
conducea la uă mică scară spirală, iar cea 
altă în intoriorulu sutteranei. Să apucămu 
aceslă din urmă caile. într'unu lungu şi
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îngusta corridouj, se deschideau mai multe 
uşi de feru, care conduceau la diversele 
celule care serveau de ínchisóre. Tóté a- 
veau aceiaşi formă; cu plafondulu boltita, 
cu murii de pétra plini de nasturi de a- 
sudelă, cu paveaoâ plină de apă şi cu pe
reţii plini de catene şi belciuge. Fie-care 
avea într’unu colţu uă mănă de pae ce 
serveau de, patu disgraciatului, uă prispă 
pe care erau puse unu urcioru şi unu 
vasu de metalu, precum şi unu călusu. 
In plafond d’asupra paeloru se affla unu 
urloiu care communicănd cu unii alt url'oiu 
ce correspundea cu aerulu liberu, alimenta 
celula cu puţintelu aeru, iar nici de locu 
cu lumină. /•

Trecënd colle doue-<Jeci şi patru uşi 
a le celuleloru, -coridorulu se termina prin- 
tr’o uşe dincolo de care se desfăşură cellu 
mai înfiorătoru spectacolu ce ingeniosita- 
tea cruţlimii umane a pututu inventa. In 
fundulu unei sale spaeióse, într’unu nemé- 
surata cuptoiu, ardea unu focu care ri
valisa cu foculu etern ce scriptura pro- 
mitte păcătoşilor dincolo de mormêntu; ro- 
şeticea şi fantastica sa licurire,. lumina a-
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césta sállá rdâogêndu-i uă atfcrocitate mai 
multu. Pe vatra acestui nuoû infernu, sla 
suspendaţii orisontalu d’asupra carbunilouu 
scănteitori,' unu mare grătaru, pe lènga 
care roşea váríte in jeraticu, uă mulţime 
de fére de mai multe forme.şi mărimi. 
Ncgricioşii muri gemeau de mulţimea fé- 
reloru şi instrumenteloru de tortură, pâl
nii pentru turna tu' apă pe golii, fiare cu 
care să se strângă membrele, cleşte cu care 
să se. scotă unghiile, ţepuşi cu care să se 
petrunţlă tălpile, belciuge de feru încăr
cate cu otgóne şi lanţuri, prin care să se în
tindă verticalii sau orisontalu şufferindul, 
scripeţi, bice cu sfârcuri de plurnbu, tigăi, 
scalpelurij nimicu nu lipsea ..pentru a com
plecta fiorósa collecţiune.

In colţulu din drépta era aşeţlatu unu 
mare bulu'cu, care strengea şi sfarima pi- 
ciórele, în slănga unu patu diabolicii pe 
care erau puse victimele ca se fie tescu
ite, iar în centru pr.ofundórea. unei nemê- 
surate şi obscuri grópe, în care se arun
cau leşiurile celloru morţi in torture. Sân
gele storsu din corpurile pacienţiloru, care 
şe prelingea prin diversele canaluri ce
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bräsdau paveaoa, curgea totu într’însa; tóté 
crimele şi păcatele sceleratului castelanuse 
stingeau în fundulu acestei gropi.

Afară de instrumentele ce citarămu 
mai susu şi altele, căroru nu le mai scimu 
numele şi forma, mai erau ăncă căte-va 
pe care nu trebue să le trecemu cu ve
derea, î.n interessulu formei şi aliu tur- 
menteloru ce producea. într’unu colfu era 
bătutu unu stîlpu cu trei cătuşe, cella d’ăn- 
têiu priimea gâtulu victimei, cellu de allu 
doilea puerile şi cellu d’allu treilea mă- 
nele încrucişate la spate; prin acestu modu 
pacientulu nu putea face nici cea mai mică 
mişcare; d’assupra capului seu, dîntr’o înăl
ţime óre-care ’i cădea pe crescetu în in
tervale regulate, picăturele unei ape reci 
şi petrun^etóre care, repeţite, producea nisce 
dureri sfăşietdre. Acésta era una din celle 
mai dureróse torturi.

Iu colţulu oppussu unu altu stălp ţin
tea pe sufferindu cu urechea lipită de uă 
mică găurice (bortă), de unde eşea ne în* 
trupta uruitură a unei sfárietóre, a le cării 
resultate suntu fără commentariu. Dinain
tea cuptorului alte assemenea stălpuri pi-
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ronea pe sufferindu de a se prăji de de
parte, de dogorea focului, a cărei ustu
rime o mai addăoga şi untulu do lemnu, 
care sa versa din limpu în timpu pe a 
sa pelle.

Alte instrumente, călţuni, măşci şi ghiare 
de feru, ne usate ăucă complecta acestu 
tiranicu mobilâmêntu preparatu mai din’a- 
inte pentru timpulu domniei, ce Ud rea as- 
cepfa.

Să părăsimu în fine acestu îufioră'or 
locaşu allu crimei, pentru a visita Jocuri 
nu mai puţinu sëlbatice şi înfiorătore, dar 
mai puţin spăimântătdre, adică partea su- 
periórá a castelului. Să suimu scara spi
rală.

Iotr’unu coridoru, ca şi cellu de de- 
suptu şi ca unu altulu de d’asupra, res- 
pundea mai multe uşi, care conducea în 
diversele camere locuiie de servitori şi 
sbiri. Fie-care cameră era mobilată cu unu 
patu, uă masă şi iinu scaunu; uă mică cră
pătură ce ţinea locu de feréstra abia lu
mina posomorita cameră, camerele de d’a
supra acestora erau mai bine mobilate şi 
mai multu luminate şi aerate, vorau spune

> .
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îd curînd pentru ce. La extremitatea cori
dorului, uă uşe mare de stejaru lustruită 
şi poleită, respundea în salonulu cellu mare 
allu castelului, allu cărui mobilamentu şi 
tapetare nu era mai puţinu posoraorîtude 
cătu restulu castelului; mobile de lemnu 
auritu îmbrăcate cu gróse- stofe de mă
tase şi catifea, tablouri mari cu cadruri 
aurite, vase de auru, petre, scumpe şi cris
tale, în fine totu- ce trebue pentru a de
cora salonulu unui nob.lu şi avutu caste- 
lanu contrastau fórte multu cu bellicósele 
trofee, cu dardele, lancele, topusurile, to- 
pórele, măciucele, pavëdeje, coifurele şi cu- 
iraţele de (Jale ce stau atârnate de muri 
şi colonele de marmură, care, prin îndo- 
itulu loru şirn, desparle.au salonulu în trei 

. părţi. Din acestu salonu se vedea, prin altă 
uşe situată la drépta cellei principale, altă 
cameră mai puţinu posomorită şi mai multu 
luminată. Colórea tapetului ce accoperea 
murii acestei a doua cămere, era mai pu- 

• ţinu înlunecosu şi mobilământulu mai pu
ţinu înfiorătoru; în loculu trofeeleru erau 
suspendate portretele străbuniloru castela
nului, între care se distingea acella allu u-
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nui copila, alle căruitrăsuri regulate şi 
bine "depinse probau că nu suntii eşite 
din penelulu bisantinu.

Afară de uşea ce communica cu salonulu, 
de uă alta care respundea în corridoru şi 
de ferestra de d’asupra prăpastiei, cu care 
făcurăm cunoscinţă de afară, ochiulu vul- 
garu nu putea descoperi altă uşe sau des- 
chisătură, în realitate astă cameră era plină 
de curse şi ascunçlèturi misterióse, după 
cum vomu vedea mai în urmă. In acâstă 
cameră transportasse™ sbirii fostului, spă
tarii pe fiica reposatului Moş Drágán. Pa
tru septămăni împlinisse.de- cănd locuea 
într’ensa, de cănd privea cerulu prin 
a ei ferestră, de cănd uda cu lacrimele 
salle pure ca rouă d'mineţii mobilele aces
tui locaşu allu păcatului; cu tóté acestea, 
prinlr’unu miracolu fără exemplu, trecusse 

• atăta tiinpu şi ea remăsesse toţu cum a in- 
tratu, curată şi nepătată. Udrea care nu 
scia se aştepte nici să respecte, ăncă nu 
pussesse verfu nelegiureloru salle. Că<,lusse 
în possessiunea sa femei care insuflasse mai 
multă misericordie şi respectu, eu tóté a- 
cestea, din sere captivităţii lorú, erau pusse
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în haremu. D-$eu sau evenimentele făcus- 
seră acestu miraeolu, de la Udrea dar 
nu putea veni nici uă compătimire sau 
pacienta; despre partea lui, Maria ar fi lo- 
cuitu de multu Iiaremulu.

Haremulu sau loculu unde se efeclu- 
eau voluptósele lui crime, era situalu la 
âllu treilea planu allu castelului (allull-lea 
de la pămentu. Unu salonu întinsu ca şi 
cellu de josu şi din suterană, accoperitu 
cu diverse tablouri ce represinlau impu
dica mitologie, correspundea cu celle alte 
camere ce ţineau de acestu templu allu 
neruşinării prin únu lungu coridoru, în 
care respundeau, ca şi în celle de josú, 
mai multe uşi. Fe-care cameră avea în-

A

chisa îu sine uă nenorocită. Intr’una uă 
copilă abia de 16 anni se rostogolea pe 
unu môle şi voluptuosu divanu, îmbrăcată 
numai cu uă subţire cămaşe de boran- 
gicu; ea fussosse fata unui mare boeru, 
şi se răpisse de către desfrînatulu caste- 
lanu în $iua cununii; de atunci raţiunea 

' o părăsisse.... era nebună. In altă cameră 
ua jună femee rupea cu convulsie hai
nele dupe sine şi blestema cu spasmudi-
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vinitatea şi părinţii sei: perçlându onórea, 
pe sociulu şi copii sei, biată femee, deve- 
nisse nebună füriósá. în altă cameră uă 
jună fată, nebună ca şi celle alte des- 
brăcată mai de ori ce vestmântu, călcăndu-şi 
hainele în piciere şi petrecându între de
gete bóbele unor mătănii, murmura între 
dinţi în locu dó rugăciune, vorbele celle 
mai impure ce a pututu eşi vre uă dată 
din gura unei femei. Acestă copilă fu- 
sesse călugăriţă; de cănd sbiri nelegiui
tului o smulsesse de Ia altaru, roşele salle 
buse în locu de a pronunţa numele D-Iui, 
pronuncia tolu ce a pututu fi mai neru- 
şinatu. Assemenea şi cam aşa erau mai 
tote nefericitele ce populau aceste camere.

• Mai tóté o sfârşea prin nebunie, caretre- 
cëndu preste rescóle, silea pe biată vic
timă a schimba etagele, şi a se pomeni . 
din harem în Sullerană.

U! tu mulu divan care îţi întinai, din 
tóté părţile mólele braţe, tu, piedestalu şi 
impuru altaru din më^iulu salonului, pre 
care se sacrificau tóté victimele care tre
ceau pragulu acestui templu allu nelegiu- 
irei, de ai avea gură şi ai putea spune ce
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ai vë.^utu, căte attrocităţi ne-ai descoperi ! !.... 
Gura ne amuţesee de ordre. — Sa con- 
tinuămu naraţiunea.

De patru sëptëmâni Maria, fora se pue 
pe limba altu de câtu câte niţică apă ş\ 
puţină păine, şţaînchissă în camera unde 
o dussesse, şi nu vëçluse pe nimeni des- 
chisăndu-î uşa de eătu pe uj bătrînă sei- 
vitóre care îl punea şi îi rădica masa mai 
ne atlinsă. îotă <Jiua plângea şi totă nóptea 
suspina şi tresărea la iie-.ce sunetii sau 
trosnitură a lemnăriei vecheloru mobile; 
în a patra (}\ a sdptemănii a patra, în fine, 
appăru si Udren în, cameră s?, juna fata 
îngălbeni cănd îlu vecju.

— Aşa este că ţi se urîsse singură? 
questionă fostulü spătaru rânjind ca uă 
vulpe. '

Maria respuhse printrunu nuou şiroiu 
de lacrime.

— Nu te mai teme addaogă ellu, nu 
te voiu mai păresi de acum, amu să’mi 
petrecu frumósele faille a le Ionéi de miere 
lengă D-ta, în aceste brace drăgălaşe ro
tunjite de ăiisaşi <Jina frumuseţii. .

Maria nu contenea din plönsu..
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— Póló că întunecimea acestii case, te 
face atăta melancolică ! nu mai plânge, preste 
uă oră vei fi mutată acolo unde e aeru . 
şi lumină, luxu şi bogăţie demnă de ochii 
unei femei..

Maria plângea mereu, şi posa ce’şi luasse 
era atăt de întristătore, în cat anima unei 
statui de mai mură s’ar fi înduioşatu la 
vederea acellei dulci figuri de serafim inun
dată în lacrime.

— Curiosu lucru! murmură Udrea, cu 
bocitulö ei nu am se câştiga multuj dacă 
nu’lö voiu curma cum sciu eu, apoi nici- 
uă ispravă nu voiu fiice. Veţlendu-şe pro
stituată... nu voiu mai avea bătae de capu 
së mal allergu la opiu.

în acellu timpu, intră în cameră unu 
sbiru care şopti la urechea siăpunului î eu 
ce\7a, şi Udrea îi respunse ârretănd tabloulu 
cu copilulu. Aôeslu gestu nu sc:-pă dn 
vederea Marii care ’şi ştergea mereu ochi 
înnecaţi de lacrime. Pupo ce eşi. sbirùlu, 
plecă şi stăpunulu ca să dea ordine ser- 
vitórei : ca tóté bucatele adduse Marii, păne 
şi pânea şi apa să fie amestecate cu öpiu. 
Peste căte-va minute masa se şi întinsese
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din aintea Marii; a le cării nări de şi deveuisse 
mai fine prin prelungita ajunare, nu putu 
ânsê descepta sufletulu nefericitei prisoniere 
din melancolia în care era cufundatu, cu totă 
sorbirea gustosului odoru ce exala bucatele. 
Găndulu ei era ţintitu la gestulu lui Udrea 
sprefrumosulucopilaşu. Biata fată ca şi nau
fragiatul care ia resfrăngerile mării dreptu 
unu lemnu măntuitoru spera că sub acea 
cadră se află ascunsă vre-uă deschisălură 
care s’o conducă afară, la libertate.

Cum remasse singură, lua unu scaunu; 
se urcă pre dënaulu, ajunse tabloulu, şi 
începu a trage, pre cátű obosita-i putere 
îi permittea. După óre-care resistenţă, 
simţi că cadrulu se depărtesă de muru, 
dupö aceia au<Ji uă scărţietură metalică şi 
apoi la spate unu mare sgomotu, care o 
făcu să se înfricoşese şi să se întdrcă cu 
spaimă, spre partea de unde se autjisse. 
Ce mirare o coprinse, când vëçlu că par
te din' pavea disparusse şi la piciórele salle 
sta deschisu unu abisu fără fund, în ob
scuritatea căruia se flărea uă licărire ro- 
şetică/ La vederea acestui spectacolu ne
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asceptatu sângele îi îngheţă în vine şi ar
terele încetă de a mai foncţiona.

,— Ce vêdu? D-ţleuIu meu! strigă ea 
plină de oróre, iadulu se fie acestu pre- 
eîpîţîu care şi a deschis gura la piciórele 
melle !

In acostu timpu cănd îşi rădică spăi— 
măntata şi rugatórea se privire spre ceru, 
ve<^u masa ce i se pusesse. Printr’unu in- 
stinctu ne înfellesu, cu tótá fómea ce sim
ţea, lua vasele dupe masă şi vêrsà buca
tele în prăpastie. Apoi se resui pe.scaunu, 
appăsă cadru, şi dupe puţină oppunere ca
dru şi trapa reluară starea loru primitivă.

Totu în acellaşi timpu reintră băbusca 
servitóre, care radiâ de bucurie vëçlênd va
sele şi sticlele gólle.

— Trebue să fi fostu ceva în acelle bu
cate, murmură Maria, prea era veselă sa- 
telita, vë^Iênd vasele deşerte. D-ţleu m’a 
inspirat să le aruncu. Cei rêi nu se bu
cură de.fie-ce lucru! Oh! D-çJeuJe, D $eulc! 
cum voiu scăpa de acesta iadu, de acestu 
culcuşu allu nelegiuirci?

Mai multe lovituri de toporu, applicate 
la grósele gratii a Ie ferestrii, o făcu se

& ■
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tresare şi se allerge ca uă nebună la fe- 
râstră.

— D-<Jeulu meu ! strigă plină de spe
ranţă şi bucurie,- 6re veni-va de aci liber
tatea? fi-va Radu măutuitorulu meu?!
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IX.

Dupe íntórcerea în Tărgovişte, cea 
d’ánfeiű cugetare a lui Radu iu: cum să 
aífle ínchisórea Mariéi? cum sa o sc<5ţă 
diûtr’îusà? şi cum să pedepsescă pre ră- 
pitorulu ei? Nu era la îndoială că U- 
drea comraissesse acésta crimă execra
bile, pentru aceia chemă în cabinetulu 
seu, pre. unu vechiu servitoru attaşat cu 
corpulu şi suffletulu de densulu, în care 
avea totă confienţa şi caîe cunosceâ multe 
din seeretele fostului spătaru.

.— Mihalceo, disse Eadii servului, vëÿên- 
du-lu intrând, ca să te întrebu dacă mai 
îmi esci fidelu, ar fi de, prisos.

— Să nu se îndoiască nici o dată' 
Maria sa, de credinţa servului seu, res- 
purise Mihalcea plecăndu-se.

— Pentru ficésta îţi vorbescu şi eu

4»
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ca unui fidelu şi devolatu servu; amu 
necessilate de devotamentulu teu.

— Va fi, ca' în tot d’âuna, la dispo- 
siţiunea Mărie Vóstre.

— Dacă ar fi vorba să’ţi expui viaţa?
— Pentru Domnule meu făcu totulu.
—. Bine, vomu vedea, daca me vei 

servi bine şi vei reuşi, vei dobândi bus - 
duganulu de mare armaşu.

— Speranţa căscigului, nu mê va face 
mai activu, ca dorinţa de a împlini vo
inţa stăpunului meu.

— Nu fii linguşitorii, ci ascultă; cu- 
nosci sórta lui Udrea?

— Da stăpune, nu mai e spătaru, a 
căcjutîn absoluta disgracie a Măriei Vóstre.

— Sciu că cunosci unele din secre
tele lui!

— Eu stăpune?
— Suntu siguru.
— Şi ce vrefi de Ia mine?
— Nu te teme, nu ţi pretineju vr’o 

mişelie; politica nu se amestecă de locu 
cu scrviciulu ce-ţî ceru. Cunosci vre 
unolu din castelele saii ascunçletorile lui 
Udrea?
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— Da, cunoscu unu castelu.
— Scii bine în ce parte de locu e?
— Da, într’o megură întunecdsă, în

conjurată de vërfurile munţiloru numiţi 
Lespesile.

— Cum l’ai afflatu îutr’unu asseme- 
nea locu neumblatu?

— Eu nu l’amn visita tu nici o data, 
şi nu aşi fi cunoscutu existenţa lai, daca 
nu ’mi ar fi spusu reposatulu frate-meu 
la mórtea sa. Ellu fiind dintre ai spă
tarului 'mi a putut descri interiorulu şi 
exteriorulu seu, cum şi semnele dupe 
care să me potu orienta, ca să’lu găsescu.

— Te vel duce pane Ia acellu castelu?
— La densulu? îngănâ Mihalcea în- 

gălbinind.
— Da, şi chiar într’ensulu.
— In ellu ! csclama servulu tremurând,
— Aşa; voiu să scoţi din temnijele 

lui una din nenumeratele victime, care, 
dupe cum amu înţellesu îi populesă as- 
cunţletorile.

— 0 D-ne, D-ne! strigă Mihalcea 
aruncăndu-se la piciórele Principelui, 
cere-mi mai bine viaţa, mai bucuroşu



112

suntu să’mi dai capulu pre mana gădei, 
cât să ine dai viu în ghiarele lui TJdrea.

— Râdică-te nemernicule; aşa sunte
ţi voi lingăi curţiloru: promitteţi totu şi 
nu faceţi nimicii.

— Cere-mi ori ce veţi voi stapûne, dar 
nu me. face să gustu torture le • spăta
rului. •

— Cum se'întâmplă cu voi, ca totu 
ce vi se cere să vé pară impossibilu?

1—; Dómne, ca să nu me pui în ren- 
dülu linguşftoriloru, mê ducu; voiu sut- 
feri multu, voiu fi ţurmentatu ca mar
tirii, dar Voi, D-ne, ve{i fi siguru că Mi- 
halcea v’a iubi.tu cu sinceritate şi cre
dinţă, iar nu din busë, ca curtesanii.

— Bravo Mihalceo, aşa te voiu, fii 
romănu verde foră témá de stafii şi pri
colici, petrunde murii acelui locaşu allu 
nelegiurei şi adu-mi acj, pre ne-pusă masă, 
originalulu acestui medalionu şi nu avea 
cea mai mică .temă de Udrea,.fiind-că 
densul, numai este' în ţcrră.

— Te ascultu slăpune, respunssc Mi- 
halcea,. luând din mana lui Radu mi
cul u medalion, de aşi sei că me făcu pa-
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sare, totu voiu reuşi a intra în întru şi a 
vë ămplini ordinulu sau a muri.

— Dute Je te repausă acum, dar mane 
cănd ciripesce vrabia ânteiu, să fii afură de 
Tărgovesce. Căi despre secretulu acestei 
expediţiiini, îţi impunu céa mai rigurosă 
tăcere.

— Voiu fi mutu ca pescble, respunse 
favoritulu sărutând mana principelui, şi 
dupö ce primi uă grea pungă plină cu auru, 
eşi ca să se prepare de plecare.

— Voiu să cunoscu şi eu situ'aţiunea 
acellui cuibu de tălhari^ cugetă Radu, dupö 
plecarea lui Mihalcea; şi ar trebui chiar să 
nimicescu existenţa unorii assemenea asi- 
luri a le crimei. Chiamă pe Stroe, addao- 
gă ădressăndu-se unui copilu de casă ce 
intrasse !a chemarea sa.

Peste căte^-va minute marele Armaşu 
era ’naintea Principelui seu.

— Mânè în ruvărsatulu zioriloru ia cu 
tine uă companiă de panduri, îa-t'e dupö 
urma lui Mihalcea pe cari’lu vei 'întâlni eşind' 
pe porta Munţilor, păfjesce-te să nu fii vëçlut., 
mergi pe unde va merge elin, stăi cănd 
va sta dönsulu, sue munţii şi locurile pe-

’ 5
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riculóse cc va sui ellu, şi castelulu unde 
dënsulu se va opri luaţi’lu cu asaltu, sau 
cum veţi sei, în întru cöruia tu vei găsi 
sabia de mare Spataru iar socii tei jafu des- 
tulu.

— Suntu suppusu, stăpune respunse ar- 
raaşulu plinu de bucurie; dar Udrea ?

— Udrea, pete fi în întrulu acellui cas- 
telu ; de-lu vei aduce viu sau morlu, vei fi stă- 
punulu avereloru lui.

— Iar pre cei alţi, ce vomu găsi în 
cellu Caslelu?

— Vei aresta pre toţi sbirii şi vei li
bera din attrocele sutterane pre tóté nefe
ricitele victime ce, dupö cum aadu, săntu 
închise acolo.

Dar pe Mihalcea?
— Illu vei face să nu ve<Jă nimic.
— Dar castululu ?
— Illu veţi demola, 
încăntatu de Mustrele promissiuni, Spi- 

rëa eşi, ioră a mai cere ölte inf'ormaţiuni. 
Ve<Jendu-şi appropiată inaugurarea unui vii- 
toru atătu de strelucitu, ellu care nu era 
de căt fiulu unui mămularu şi ciracul unui 
bietu şetraru, era apprópe să’şi piardă min-

a-
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tele. Tóta nóptea visa că da ordioe peste 
ordine şefiloru de armate, şi că strensese 
uă avere ne mărginită.

Mihalcea în locu de a face ca densulu, 
adică de a visa cum îi şa de armaşu, dupö 
ce îşi pusse pungi ce căpatasşe leDgă alte 
(jece de feluiu şi greutatea sa, se lungi în 
patu şi începu a cugeta, a se sin a ghici 
semniiîcaţiunea misteriósei eşpediţiuni ; dupe 
puţină gândire însă, conclusse că origina- 
Julu portetului ce conţinea medalionulu, este 
vre-uă jupănesă frumuşică, care plăcusse in 
acellaşi timpu şi lui Vodă şi Spătarului; 
că Udrea favorisai mai muitu de norocu, 
pussesse măna pe chilipir, dar cest’altu acu 
veçlëndu-se cu apă destulă la mură, vrea 
să facă ca cănele cănd se vede superio- 
rulu adversarului seu, să-îi stérgâ bucătura 
din gură, şi să-Iu lasse cu busa umflată.

Aurora începusse a accoperi porţile o- 
rientului cu uă coîore de purpură şi pă
sărelele părăsind mólele lor cuibu, înce
pusse a ciripi voióse şi a şe legăna cu gra
cie pe subţirile crăculiţe a Ie arboriloru, 
cănd unu cavaleru óre-care, îjuvestitu ca
Romănii de distincţie din timpulu indepen-

*
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dinjei Romane, trecea podulu porţii despre. 
Munţi Tărgoviştei. Calulu era agera şi 
prigu, măha ce’i cărmuia frëulu debace şi 
sigură, pentru că la minutu şi ealu şi ca- 
valeru dispăru dinaintea podarului ce ăncă 
se freca la somnoroşii sei ochi. Peste câte
va momente uă cetă de panduri, trecia a- 
cellaşi podu şi apuca aceiaşi caile. Cava- 
lerulu, dupö cum creiju că aţi ghicit, sti
mabili lectori, era Mihalcea; şi cei alţi Str.oe 
cu ai lui.

Cum se făcu çliua, Vodă, chemâ pro 
şevulu vcnùloriloru şi pre marele Vornicu.

— Ţu să-mi prepari cai, cănii şi Vëna- 
tcirii çjisseRadu adressăndu-se Ccaşului, iar 
D-ta moş Vornice să te duci a anunţa 
divamlui.tplecarea mea. Mulţumită lui D-<Jeu, 
Jérra ne este în pace, vecinii ni s’a mai 
înţelepţii şi Turcii, de când au luatu Gon- 
stantinopolulu ne-a cam slăbit din dragoste.

Ambii foncţionari, dupö ce se plecară 
cu respectu, eşiră: unulu să allerge la graj
durile domnesci,. iar altulu Ia divanulu de 
la Mito opolie. ,

Dupö trei ore, Radu era departe de

a-

.
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Capitală şi Mitropolitulu ciTboerii judecau 
în loculu lui Vodă.

In vanu cutrierâ Mihalcea trei çlille d’a 
rcndulu munţii Lespesile, in van căuta să 
descopere semnele dupö care să se orien- 
tese, spre a affla misteriosulu castelu, în ' 
vanu întrebă locuitorii din vecinătate, căci 
unii cănd l’auçlea strângea din umeri, alţii 
illu luau drept nebunu, iar alţii in fine, 
ii spunea că auçlisse vorbindusse de exis
tenţa unei assemea locuinţe; dar nu scia 
a nume in ce pşrte de locu este situată, 
(atât de rettrasu era loculu pe care era 
edificatu Castelulu expatriatului). A patra ţ! . 
în fine; desperaţi) că nu’lu va mai regăsi, 
era aprópe iiă se lipsescă şi de armaşie, şi 
de favóre domnéscâ, şi să se întorcă a casă; 
cănd, dupö uă dificilă şi întortochiată caile, 
prattcată prin uă selbă întunecosă, delte de 
unu luminişu şi se veçlu faciă în faciă cu 
negrula baslimentu.

— Dette D-çIeu, slrigá ellu plinu de bu
curie, acesta cată să fie, cea d’ănleiu da
torie iat’o ămplinilă; căt pentru cea d’a 
doua, addâogă scărpinendu-se Ia ureche, 
dupo ce inspectă în lung şi în latu curi-
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osulu edificiu, — pentru cea d’a doua, çlei2r 
slaba nădejde! Trebue să fiu sau ferme- 
cătoru sau smeu ca să mc strecoru prin
tre acelle căscături, sau să petrunçlu petra!... 
Singura trecere possibilă se pote effectua 
prin acea ferestră, addăogă dupö ce se mai 
învârti pufinu împrejurulu şanţuriloru din 
jurulu temelii şi dări ferestrele despre care 
amu vorbitu în capitolulu precedentu ; — 
da, numai pre acolo aşi putea răsbi; dar 
cu ce pericolul cu ce expunere? D-<Jeule! 
Fie, ce o fi; continua dupö puţină gon- 
dire, voiu cerca ; de voiu muri aici sau îa 
intru, ori în temniţele lui Vodă, totu uua 

* ’mi va fi; să cercu mai bine noroculu, pôle 
se scapu de căte trele pericolele ce se în- 
vărtescu în jurulu meu.

Dupö ce (Jisse aceste cuvinte, se a- 
propiâ de marginea prăpastiei, observă mai 
cn attentiune locurile din prejur şi în fine, 
luănd dăsagii de Ia dărlogii şelii, îi aruncă 
dupe gâtu şi începu a se scoborî în pră
pastie, agă{ăndu-se cănd de arbori cari la 
fie ce agăfere s’ar fi pututu rupe, cănd do 
petri care la fie ce pasu s’ar fi putut deslipi, 
şi lipsindulu de ecuilibru l’ar fi prevălit
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dreptu în fundulu spumegosului părîiaşu. 
Cu chin cq vai, în fine, prin agăţări, prin 
săltături, reuşi a sări pre miculu colfu de 
stăncă ce eşa din murulu castelului înjo- 
sulu ferestrei cellei mici.

— Cruce ajută, «jlisse ellu închinăndu se; 
primulu pasu s’a făcut, dar colle alte? măi- 
culiţa mea! addăogă dupő ce se uită în 
sus şi în jos.

Nu perdu ănse.multu timpu, ci scósse 
iute din dăsagi uă scară de frânghie, (care 
dupö cum se vede s’a inventat odată cu 
amorulu), îi legă bine cârligele, o arunca 
spre íeréstra superióra, dar nu prinse, o ie
runca a doua óra, de astă dată fu mai 
norocosu, cârligele se agăţară de grile. Dupö 
ce se assigurâ despre soliditatea scări se sui 
ca pisica pănc susu, apuca grilele cu viér- 
tute şi apoi înfipsse cârligele scării printre gri
lele de jos şi lemnulu ferestrii. Se uită dupö 
ceia în întru, şi, pre catu îi permittea desi
mea grileloru, nu véçlu altă figură de cătu 
originalulu portretul-.i din medalionu.

Foră temă de întrerupere din partea 
persónei ce vedea, pe a cărei figură se citea 
dorinţa de a eşi din acea colivie, Mihalcea

+ '
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scóse îodată uă pilă şi începu a pili cu 
iuţeală. Feruiu parte din causa rugineişive- 
chimei, parte din vërtutea şi iuţeala bra
ţului ce mănuia pila, se tăia numai de cat; 
într’o jumătate de oră şese fere erau rupte. 
Doue trei lovituri de toporu împlini res- 
tulu. Acestea erau loviturele ce auçlisse Ma
ria la spatele seu, lovituri ce’i reda libértatea 
chiar în minutul cellei mai complecte desperări.

— Bună (Jiua jupăneşică, <Jisse Mihalcea 
sărind în cameră, după ce curăţi intrarea 
de ori-ce piedică. — Maria veçlendu-lu re- 
măssese ne mişcată, ne sciind daca visesă 
sau e descéptà, dacă cellu oe vine îi ad- 
duce libertatea sau uă nouă cursă.—Dupö 
cum cre<Ju, addăogâ nuoulu venitu, cuşca 
în care esci închisă nu prea ’ţi e plăcută 
şi me prin^u, că nu’ţi este pe voe să mai 
stai aici; de aceia dar, înfruntând ori-ce 
pericolu, am venit să te scapu.

— Să fie ăngerulu teu acella ce a venit, 
sau fiulu blastemului recércâ a me tenta? 
vi D-$eule! striga Maria rădicând mănile şi 
ochii, către ceru.

— Nu suntu nici unulu nici altulu dra
gă fetiţo, respunse Mihalcea, suntu ansă unii

.
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băiatu buna care allergă prin focu şi prin 
apă, cănd aude că o fată geme în sufferinfe.

— Oare Radu te-a trămesu? Strigă co
pila cu bucurie.

— Da, aşa. . . Radu se numesce. — 
Drace! adaoga în sine, înfelegu acuma to- 
lulu, d-ior se cunoscù mai de mult.

— O! să plecămu, săplecămu; sciamu 
cu că Radu alia meu nu m’a uitat, la dën- 

■ sulu vomu merge acum?
— Da la .... la dënsulu.
— O ! ce fericită voiu fi ! de siguru că 

acum ne vomu cununa.
— Biată copilă! murmură viitorulu ar- 

maşu, a inşelat’o prin obicinuitele loiu pro- 
missiuni.

— D-ta trebue să fii amiculu lui.
— Da aşa c, dar să plecămu.
— 0 ! cătu de multu te voiu iubi ! 

suntu gata.
— Sa scii mai ănteiu că ai să treci prin 

nisce locuri forte periculóse, ai necessitate 
. de unu curagiu bărbătescu.

Voiu aveş îadestulu ca să înfruntu 
ori-ce. peiicol.

în adevëru Mihalcea remasse încreme-
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nitu, cănd o vë$u descinçlendu fora de 
temere scara, ce se cletina şi îutr’o parte 
şi într’alta d’asuprs precipiciului, şi cănd 
trecu prin sărituri şi agaţăiuri, dincolo de 
prăpastie. In ori-ce altă occasie Maria n ar 
ii putut dispune de atăta curagiu, dar sciind 
ce lassă la spate-î, allerga fora temere Ia 
mórte. Din fericire mórtea nu se întemplă, 
ei după căte-va sgărieturi, ajunsseră amôn- 
duoi dincolo de periculósa prăpastie.

— Sunlu armaşu mare $isse Mihalcea 
plin de bucurie grăbindu-se ase urca pre callu.

— Opriţi-ve strigă uă voce la spatele loru.
Cănd se întorsseră se ve<Ju înconjuraţi 

de uă câtă de panduri. Era Stroe, care 
împreună cu ceata sa nu slăbisse din ve
dere pre curioşulu nostru Mercuriu.

— Armaş Stroe suntu eu, (Jisse Mihalcea.
— Ei si? respunsse armaşulu puindmana 

în şold.
— Nu’ţi pasă nimic?
— Baga séma că nu.
— G’ăndesce-te.
— Nici nu visesu.
— Nici numele persónei care m’a trimis 

nu te va?...
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— Nici D-$eu chiar, aşa amu ordinu. 
Ei Prodane şi tu Muşate, addaogă adres- 
săndu-se la duoi panduri, cu capulu vo
stru respundeţi de persónele lor.

Mihalcea. turba de mănie, Maria foră a 
înţellege semnificaţiuuea scenii ce vedea sta 
cu ochi în pămentu şi tremura ca varga.

— Cat pentru d-tâ frumuşica aventu
rară, am să-ţi spuiu doue vorbe cănd me 
voiu intórce. Dar nu tremura, nimeni nu 
are gând să’ţi faca vre unu reu. Auţlit’aţi 
voi mişeiloru continuă adresăndusse către 
panduri, să nu o supăraţi prin nici unu 
chipu, că vai de voi va fi. Soldaţi urma- 
ţi-me, avemu uă datorie cam grea de îm
plinit, dar mulţumită fratelui Mihalcea, reulu 
s’a mai micşoratu puţin.

Cănd veţlură ce caile aveau să apuce, 
pandurii se trasseră indăretu.

— La dracu ! ce ve codiţi? strigă Stroe 
dupo colţulu de stăncă pe care sărisse, nu 
purtaţi do surda numele de SOLDAŢI B0- 
MÂNI, urmaţi pre căpitanulu vostru, că 
doră sus nu no asceptă petre şi gure de focu.

Soldaţii ruşinaţi de aceste cuvinte ii ur
mară exemplu şi trecăndu cu aceiaşi difii-
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cultate pre unde trecuse Stroe, urcă ca şi 
ellu scara ce lăssase Mihalcea agaţată de 
ferestră. lntr’unu cuartu de oră, toţi erau 
în camera cu trapa şi portretulu copilului, 
şi de acolo se respăndiră prin camerele 
laterale foră a da preste vre-uă fiinţă7 vie.

Pre cănd Stroe, împreună cu patru pan
duri observau interiorulu salonului şi allu 
camerii pe unde intrasse, pentru a deosebi 
vre-uă deschidetură secretă şi pre cănd 
cei alţi prin alte camere făceau assemenea, 
Udrea cu ăniina plină de bucurie şi spe
ranţă, intra incetinelu prin uşa ce respun- 
dea în coridoiu şi păşea în verfulu deg.e- 
teloru spre patulu, unde spera că şi va 
găsi victima gata de sacrificat; cănd uă 
mănă îi attinse umerulu şi uă voce îi.isbi 
urechele.

— Jupan Udreo, caisse Stroe, din or- 
dinulu Domnescu te arrestessu.

— Trădare! strigă ellu extasiat, cănd 
se vëçlu înconjurat.

— Nu mai este scăpare Spatare, ţi a 
venitu rendulu ca să fii raoscenit.

— Me cre<Ji prinsu? urlă disgraciatulu, 
Udrea nu se prinde ca unu puiu de găi-
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nă ou mana în sînu„ Avefi să assudafi 
mult sănge, păne se fiu în m.âneie vóstre.

Pronunciănd aceste vorbe, fo.ră a da 
timpu panduriloru să’lu oprescă, se repezi 
şi luă din cuiulu de d’asupra portretului 

. cu secretu, un toporaşu cu care începu a 
se apăra, a pune în respectu pre pandurii 
cari cercau a’Iu desarma, şi a >e retrage 
spre uă pai te a camerii unde nimeni nu 
putea deosebi uă uşcioră care s’ar fi des
chis şi închis la- uă atingere órc care, şi prin- 
tr-uă caile. secretă, ar îl • putut dúcé pre 
Udrea Ja cea mai sigură libertate. •

Fortuna anse nu’i fu favorabile; când 
trâse toporaşu din cuiu a âtinsu resoltulu 
tabloului şi trapa se deschise cu îuţelă, chiar 
când mai avea unu pasu de făcutu ca să 
fie cu totulu salvatu. Find ăncă pre trapă 
când resortulu. foncfiona; percend tërrênrulu 
de sub picidre, ne fericitulu disparu în ne- 
gr'ulu gollu. ce se făcusse, şi după com- 
miterea atătoru crime exersabile, peri de 
mórtea ce préparasse altora.

Vé^ánd curiósa şi tragica disparaţiune,
' pandurii şi şefule loru se retrr.sseră ţerr*

. rificaţi. •
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— Mulţumită cerului că nu se întëmplâ 
nici unulu din noi d’asupra acestei deschi- 
sături infernale, glisse unulu din panduri 
uităndu-se in jos prin deschiçlëturâ căci 
vai de ellu ar fi fostul daca ar fi căijutu 
in acésta profundóre y infernului.

— Cçrulu ne-a ferit, observă cellu d’allu 
duoilea.

— Să eşimu din acéslâ iocuinţă sata
nică, clisse Stroe, misiunea ni s’a.ămpli- 
nitUi — Aşa addăogă dupő ce se ve<Ju pe 
pajtscoa unde lăssase pre Mihalcea şi Ma
ria aci este mai bine, iti mai dă ămina să 
iii veselu şi allegru, între acei muri negu- 
roşi şi anima ţi -este nogurósa.

— Aşa (Jeu! respunssc pandurii urmăn- 
du-lu.

— Adică marc curagiu ai avutu frumu
şica mea de ai putut suferi uă locuinţă a- 
tăt do dosnică! (Jeu nu era unu amanţii 
galantu Udrca ăsta.

— De locu nu era, replica unulu din 
panduri, uă figură atăt de drăgălaşe între 
nisce assemenea muri!....

;— Succerorulu seu, anse, nu va ii. a- 
tăt de neciviiu, ellu va onora frumuseţea\

\
■

;
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cum merită; paJatulu urmaşului este múltú 
mai aeratu şi mai frumosu, de cátu caste- 
lulu Spătarului.

Maria aurind vorbele ce pronuncia Ar- 
maşulu, înţellegăndu-le scnsulu şi cunos- 
cănd că din Scyla a căţlut în Caribda, în
cepu a plânge cu hohot.

— Inţelegu, addăogâ grosierulu fiu de mo- 
mularu, nu eutesi a pronuncia în facia ată- 
toru voinici, aceia ce ănima ta acceptă.

— Ce vrei să faci nenorocitule? strigă 
Mihalcea oprindu-lu d’a apuca de bărbie 
pre aceia de care ensăşi Vodă se interssa, 
nu te găndesci că acella ce dispune de sorta 
ei şi a ta te va pedepsi?

—* Aide, lipsesce d’aci palavragiule, nu 
vréu să’mi dai tu lecţii de morală. Duceţi 
pe D-ei, vitézi mei camarazi, Ia palatulu ar- 
măsescu, acolo ăntre patru ochi îmi va pu « » 
tea spune totu.

— Avefi pietate, striga Maria; ariincăn- 
du-se în genuche ’naintea nuoiloru ei sbiri, 
sunteţi părinţi, sunteţi fraţi, în numele fi- 
iceloru şi suroreloru vóstre oraoriţi-mă, dar 
nu me expuneţi desonórei.

— Soldaţi supunefi v’e ordinului şefulu
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vostru, detuna Stroe. Pandurii pussese mana 
pre rosalbi umeri ai fiicei munţiloru şi ăn- 
cepûsse a o trage în urma loru, cănd uă 
voce ce eşa din întunerecül selbeloru ie 

. isbi urechele. :
— P’aici. resună vocea.

. —Radu! strigă Maria şmucindu-se din 
mâinile sbiriloT şi aruncăndu-se spre partea 
de unde venea acea voce.

— Măria sa! murmurară pandurii vë- 
çlènd pre nuoulu venitu..

— Nu e ellu, murmura ne fericita coT. 
pilă retrăgăndu-se cu durere, cănd ve<Ju . 
pre Vodă înconjiuratu de suita sa’; ce mult 
se asseraêna eu dènsul la voce!

Avea dreptate să nu póta cunósce în luxo- 
sulu venatoru, pe modestul seu amatu şi 
prolectoru, pentru că între Radu ţerranu şi 
Radu Vodu cellu Frumosu, timpuiu, de şi 
scurt, anse făcusse uă distincţiune însem
nată, barba îi era mai mare, perulu capului 
mai micu şi figura mai palidă.

.— Nu me mai recunósce, cugetă Radu 
înspectănd’o, biată copilă! are dreptate, ea 
anse este totu frumósa, totu încântatôre! Ce 
aţi făcut addăogă adresandu-se către Stroe.

f



'.'29

— Stäpune....- murmură armaşulu tremu- 
răud şi recunoscându-şi erórea ín facia pe
ricolului, ce Paru fi putut perde, monstru 
nu mai există.

— (Jnde este capulu Iui?
— împreună cu corpulu, sa sfărâmat 

câçlend dintr’o iunălţime spăimănlătore.
— Dar castelulu?
— Poimâine ve voiu rapporta despre tóté.
— Bine, pe sbiri să’i transportaţi în în

chisorile Statului, iar cei închişi voru fi! 
stabiliţi în palatulu de vér a allu Domniei; 
melle. ^Unde aţi găsit acesta copilă?

— In câşteiu stăpune,- respunse Mihalcea.
— Aşia! a fost şi. densa prisonieră! a- 

tunci o iau sub princiara mea protecţiune, 
vei adduce-o cât. se póte mai în grabă Ia 
domnesca mea curte.

Dupö trei çiile, Maria locuea unulu din 
celle mai modeste şi mai retţrase din ap- 
partamentele palatului domnescu. Ordinile 
celle mai aspre oprea pe ori-care din cur
teni de a o supura, sau a o sustrage de 
Ia plăcuta ei solitudine. Chiar Vodă se, 
pârlea de a-i produce ne plăcere.

Dupö rapportulu. ce Stroe înfăţişa lui
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Vodă a patra <jli, numërulu prisonierilor ce 
se afflase, în suterane se suia la 20 băr
baţi şi S femei, iar allu prisoniereloru din 
harem la 18. Sbirii ce se trausportaseră 
în închisorile cetăţii erau în numëru de 40.

Patru sëptëmâni dupö celle ce amu ’na- 
ratu, în loculu formidabilului castelu, era 
uă grămadă mare de petre sfârîmate şi de 
molosu. Cu stăpunulu loru a dispărutu şi 
acestu înfiorâtoru asilu allu crimei.

1
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IX.

Dedicafiune femeilor Romane din Secolulu 
alla XIX

De trei inni Maria locuia palatulu dom- 
nescu; léngá iubitulu ei Radu, sub acelaşi 
accoperementu cu densul frumósa fiica a 
munţiloru, plângea ţliua şi nópté pre acella ce 
iubea, ore acella ce dorea, pre acella ce i 
se părea că Iipsesce. Cum ar fi putut ghici 
biată copilă? că acella. ce plinu de mă
rire şi putere, ordona unei ţerri de doue 
milióne sufflete, că acella ce îi offerea unu 
asilu atăt de şuperbu, este Radul ei, iu- 
bitulu ei fiu allu Jiului, fratele do arme 
allu fratelui ei, amantulu ei şi protectorul lă- 
satu de părintele ei?

De şi era bine îngrijită, de şi nu a-
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vea lipsă de nimic, de şi i se îndeplinea 
la minut tot ce ar fi dorit, de şi nimeni 
nu cutesa a turbura repausul retragerii sa
le, deşi nu avea să se temă de nimic, eu 
tóté acestea Maria nu era mulţumită^ luc- 
sulu ce o înconjura îi.displăcea, alesele bu
cate ce i se punea pre masa o oemulţu- 
mia, recele respectu ce i arrêta atăt ser
vitorii inferiori ai curţii cat. şi offiţerii su
periori ai palatului o pboseâ, delicateţa con
duitei a acestui nuou Radu o umilea; gân
direa ei era la Radu din munţii Cozii, do
rinţa ei era căsuţa dupe culmea Vôlcanu- 
bil, fericirea ei era speranţa redobăndirei 
simplităţii vieţii salle de mai n’ainte, în că
suţa paternă şi lengă fönténa companióna 

‘ a copilăriei salle.
Cu tóté că Radu dasse ordine osjjre 

tuturor ómeniloru Curţii/ ca sub pedépsa 
decapitării, să nu se attingă nici într’un 
chip dé Maria, cu tóté că cea mâi mică 
calomnie şi vorbă injuriósa pronunţată con
tra óspetei domnescî, se pedepsea cu morte, 
omenii ănse, ca omeni, nu putea a se stă— 
pûni de a şiopti, ici colo, căte ceva. Tó
iá Tărgoviştâa în fine credea dă Maria este
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întreţinuta Iui Vodă. Ce şioptiri sfăşiit6re 
pentru uă ănimă simtilóre ca a fiicii lui 
Drăganu !

— 0! D-çieuIe çlicea ea, cănd aceste 
şioptiri ajungea pănă la urechile salle, căt 
de detestósá este viaţa îh oraşe şi mai a- 
Ilesu în curţile celle 'mari ! bine çlicea tata, 
D-çleu să’lu fericescă: Unde virtutea nu 
există, nimeni nu crede. in virtute. •

De cănd Maria locuea în palatu, Radu 
se affla constrănsu de uă penibilă situaţiune, 
avu a se lupta atât cu strica ta-i educaţiune fă
cută de Udrea, care ’lu îndemna a ceda 
dorinţei, a profila de ocasiune şi a satisface 
pasiunele salle prin siluire, căt şi cu re- 
sonulu şi născenda virtute care^’lu oprea 
de a comitte uă crimă, care ’i comanda a 
menagia onórea acelleia ce iuhesce şi care 
îi ordona de a o poseda prin calea legală, 
prin maritagiu. în adeyeru gigantică luptă. .

— Nu sciu ce trebue să făcu, sânte pă
rinte, çlicea ellu oftând înlr’o çli preotu
lui Palatului, cu care.amu făcut cunoştin
ţă într’unulu din capitulele precedente; iu- 
bescu pre acéstá copilă ca unü nebunu; 
foră araorulu ei nu potu trăi şi virtuţi-
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le salle me opresc de a comitte uă fora de 
lege, amu iuhitu multe femei, dar c’un amoru 
prosaicu, inpur, voluptos, nu am simţit pentru 
nici una din eile, altu de cât uă patimă anjetó- 
re, care dorea possedarea lor. Respectă, vene- 

- raţiune, mila nuam simţit pentru nici una, fiind 
căconrupţiunea ioru nu’m a putut inspira nici 
un fellü de applicare onestă. Virtutea a- 
cestei copile anse, , care nra scăpat din un 
mare pericolu şi a produs în mine uăre- 
voluţiune generale, paralisésâ în mine ori ce 
dorinţă ne onestă.

— In adevăru, grea situaţiune !
— Amu promisu pre patulu de mórte 

ailu tatălui ei a fi protectorulu onórei salle.
— Prin urmare?
— Ca să potu îndeplini şi dorinţa şi 

datoria, nu afflu de căt unu singuru me-' 
(Jiu, maiitagiulc

-— Cu uă ţerrană?
— Iar acestă esclamaţiune!
— Ori-cine va audi docisiunea M- Vóstre va 

trebui să scoţă acesta esclamaţiune. Intre unu 
principe şi uă fiică de ţerranu...

— Iuaintea religiunei, sănte Părinte nu 
există nici uă distincţiuuo.
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- Aşa e Dómne, dar ce va $ice socie
tatea, acéstâ. cochetă capriciósá, cănd va 
au$i că socia unui Domnu e fiica unui 
agricultoru ?

— Tote acestea întrebări mi s’a făcut 
şi de blestematul» de Udrea, nu mai mi 
le repeţi, găsesce mai bine un mgçliu cum 
să scapu cu faciă' curată.

— Póte pretenţiunele ar înceta, cănd a- 
ceia ce din uă posiţiune atăt de umilită 
se înnalţă păne la participarea unui Ironu; 
ar posséda nisce calităţi superióre, uă fru
museţe cellebră.

— Care din femeile Capitalei este mai 
frumósa ca densa?

— Unită cu uă educaţiune allésâ.
— Posséda îndestul acestă calitate, care 

în scurt timp se póte ameliora.
— Uă instrucţiune întinsă.
— Care din femeile Curţii scie căţea?
— Şi mai pre sus de tóté uă virtute 

exemplarie, care să închidă într’un modu 
impuiloru gura societăţii.

— Maria possedă tóté aceste callităţi.
— Sunteţi sigur de virtutea eî?
— Ca de fiinţa mea.
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— Este ea atăt de mare, atăta de eccl- 
tantă în căt să potă impune- tuturor tă
cere şi respectu?

— Cine a scăpatu din măna lui Udrea 
ne păta.tă nu este uă virtute ordinară.

— Ga să se oppue cine-va brutalităţii 
lui Udrea nu este cellu mai mare meritu, 
am vëçlut femei care a respins cu bravu
ră cruzime le' celle mai înfiorătore, dar a 
cedat ademenireloru şi bogateloru promis- 
siuni.

— Ai dreptate, crescerea modestă şi lip
sita de ori ce pretenţiuni a acestei copile, 
o póte appăra şi de assemenea tentaţiune.

— Nu prea credu, am vëçlût mulţi fii 
ai plebei commitleud pentru luciosulu auru 
crimele celle rn^ii execrabile, femeia să nu 
se amăgească! femeia să remăe iutactă la 
vederea petreloru presióse şi a vesţminte- 
loru de luxu! (Jeu ar fi unu miracolu.

— Maria póte să facă acestu miracolu.
— Vrei să cerci?
— Cum? •
— Să fii siguru de ceia ce ţlici. 

.--Să?....
— Să .promiţi, să'i arreţi aurii, să’i
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dai haine precióse, bijuterii scumpe şi 
poi să’i* propui.

— Dacă va ceda tentaţiunei ?
— Sunteţi datoru să o dispreciaţi cum 

merită, s’o respingeţi ca p’o femeie de rend, 
să vé combateţi patima cu nobleţă şi cu- 
ragiu şi conformu promissiunéi ce ai fă
cut reposatului, s’o trămiţi Ia locul ei, un
de s’o măritaţi dupe un bărbatu de po- 
si’ţiunea ei.

— Dar de va résista ?
Va fi demnă de a i se depune pe frun

tea corona Basarabilor.
Tótá nóptea ce urmă <Jiua în- care Po-’ 

pa Cosraa îi dătusse consiliulu suscitatu, 
gândirea lui Radu fiu ţintită numai la a- 
cesţă cercare; somnulű fugisse departe. de 
dénsulu şi . cugetările celle mai variate îllu 
turmentară păne la ţliuă.

— Să o suppuiu unei tentaţiuni a- 
tăt de amágitóre ? !. crgetă ellú, să des- 
feşiuru înainfei luxùlu domniei melle, să 
deschisu în presenţa să tesaurele melle, 
ca să ’i cercu virtutea, ca să’i smulg 
tesaurulu cellu mai scumpii... onórea ! să 
iacu să sclipescă înnaintea ochiloru ei

a-
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aurulu şi deamantele melle ca să fura 
ne slimatulu brilliantu allu castităţii sal
le/ ar fi curat uă cursă infamă care sai 
causese immediata cădere, fiind că de 
sigur, ca femee, ca fiiinţă lesne de 
amăgitu va ceda tentaţiunei şi va că
dea; anse căderea ei îmi va fi fórte fatală, 
pentru că me va lipsi de sigura-mi 
consolaţiune în presentu, singura-mi 
speranţă în viitoru.... amorul. Da, amo- 
rulu născut de densa este creat numai 
pentru densa; feră ea tótá speranţa vi
itorului, tóté visele de fericire s’ar spul
bera ca negura dimineţii, nemai remă- 
indu-mi altu de cat remuscarea timpu- 
purilor trecute, suveriirulu fericirei ce 
am perduţ şi golatătea unu viitoru fora 
speranţă! — Dar daca \ irtutea ei va fi 
superiórá ori-căroru amăgiri? ori-căroru 
promissiuni sau ameninţări, daca ar tri
umfa contra tuturor tentaţiuniloru! ce 
meritu va câştiga ea modestă fiică a 
munţilor ’nainteă întrigei nóstre nobleţi ? 
Cum îşi va rădica cu mândrie victori- 
6să-i frunte şi din înălţimea sa va privi 
despreciuita populaţiune a Curţ i şi’i va
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çlice: „cu totă josimea nascerii melle suutu 
superióra vóstrá, superiórá prin despre - 
ciulu ce simtu pentru tóté acello nimicuri 
strálucitóre ce farmecă ochiulu vostru şi a- 
runcă pre adoratorii loru în precipiţiulu 
periciuuei.^ Cănd me găndescu că exem- 
plulu seu va arrêta astei societăţi con- 
rupte căt preciuesce virtutea şi cum se 
recompensă, îmi vine să cercu; voiu 
cerca.

Dupő ce diua începu a albi sticlele 
ferestreloru şi sórele a se resfăţa, cu co
chetărie, îutr’o mare de auruşi purpură, 
Radu ca nici o dată se sculâ din patu şi 
chema unu copilu de casă (pagiu) care 
dormea îutr’o cameră vecină.

— Mateiu, çlisse Doranitorulu, a venit 
Armaşul?

— Păn’acum na stăpune respunse Ma
teiu, unu copilu ca de 14 ani.

— Câud va veni să ascepte în spă
tărie ordinile ce amu să’i dau. Dar pro- 
legata mea Maria s’o fi sculat pen’acum ?

— Căud aurora roşesce marginile o- 
risontului, ea lucresă în grădiniţa sa.

— Dule şi róg’o să vie paué aci. Căt
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timpii va sta ea la mine nu sunt de 
vë$ut pentru nimeni.

Mateiu for’a cugeta să devinese sem- 
nificaţiunea acestui ordina, se grăbi a trece 
lungulu coridoru ce despărţea micul a- 
partamentu allu'Măriei de apartamentele 
Domiiesci; dupe căte-va minute in fine 
bătu la uă uşe.

Maria adăncită în variaie cugetări, 
sta cu cotele resemate de uă masă. Că- 
utătara sa rătăcea machinal pre pagi
nile unui luxosu manuscrisu de biblie 
ce sta desehisu înnaintea ochiloru sei, 
din care ănse nu citisse nici uă silabă. 
Biată copilă! ea se găndea Ia situaţi- 

. unea sa présenta şi Ia viitorulu ce o as- 
cepta; se gândea la drăgălaşele situa- 
ţiuni a.'lo locului ei natalu, la munţi lui, 
la livezile lui, la florele şi ísvórele Iui 
în fine la toţi companionii copilării şi 
îuneţei salle de röse; se gôndea la ta- 
tălu ei, la fratele ei, la muma ce nu cu- 
noscusse, în fine la Radu.. . la el!u mai 
multu de cătu la tofi. Cate picături de 
lacrimi a storsu ochii sei pentru acesta 
dulce visiune, pe care a veijut’o uă dată,
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a pipăit’o, a iubit’o, dar pe care acum 
nu o mai vedea de căt forte raru, şi 
atunci numai în visu!

Aucţind sunetúlu produsu de ciocă- 
nitură, tresări ca oraulu desceptatu din 
somnu de unu suneíu óre-care, se sculă 
in sus şi cu paşii şiovoincji de temere 
se dusse sa deschidă uşea. Mirarea, sa 
tu no mărginifă cănd vecju pe servi to- 
rulu cabinetului domnescu, dar fu şi mai 
mult spăimăntată când aucji dîn gura co
pilului de casă .că Măria sa o invită in 
cabinetulu Măriei salle. începu a tremu
ra ca trestia bătută de adiérea veniului, 
şi unu fioru ca acella allu morţii ii trecu 
prin vine; unu presimtimentu óre-care 
prevestea uă nefericire fatala, Ircbuea ansă 
să se ducă; ordinulu era datu de Vodă, 
de acella înnaintea cărora trebuea să se 
suppună omulu cellu mai îndăretnicu.

Luă uă mantă luugă de lenă albă 
şi îşi accoperi avutulu costumu ţerră- 
nescu, cu care era învestită; luă asseme- 
nea unu velu transparentu care îi acco
peri ebeninele salle bucle şi parte din 
angelica sa figură. Căt era de frumósa!
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D-deuI meu! învelită cu acesta albéfa 
streJucilóre! omiilu cellu mai demorali- 
satu, cellu mai strica Iu în caracter u au 
s’ar fi opritu d’a admira ïntr’ënsa pre 
adeveratulu locuitorii allu empireului ce- 
rescu?

Roşindă şi sfiicidsă ca ori care ver- 
gură Romană, juna copilă a Carpaţiloru 
lăsa cu modestie ochi în jos, cănd se 
vëcju înnaintea lui Radu allu LLI-lea cellu 
Frumosu.

— Eşi Mateiu, ordonă Vodă copilului.
Mateiu eşi. Cănd audi aeestu or- 

dinu şi pe pagiu eşind, Maria ăncepu a 
tremura şi uă picătură mai strevedătdre 
de căt brilliantulu se coborî încetinele 
pe rosalba sa figură.

— Şedi Mario, commanda Vodă.
— Măria Vdstră...... îngână Maria re-

măind în picidre.
— De ce te temi? de ce tremuri? ad- 

dăogă principele appropiindu de pro- 
tegiata sa unu jeţu, nu esci ameninţată 
de nimeni căt tiinpu esci lengă mine, pen
tru ce dar tremuri şi stai în picidre? 
şedi josu, o pretinçL

—;
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Maria se suppussc, puindu-se abia 
pc marginea jeţului.

— Stai bine, nu te sfii. Pentru ce 
vrei să stai în picidre innaintea acel- 
luia ce D-deii ’i a dat numai uă coró- 
nă de auru, pre cănd D-ta posedeşi co- 
róná virtuţii şi a frumuseţii?

— Stăpime...., ăngăoâ Maria.
—- Cerulu ornăndu-te cu atâtea cali

tăţi nu te-a condamnatu să fii departe 
de unu thronu regalu.

— D-ne... silabisă Maria tremurând.
— Cătu esci de frumosa! exclamă Ra

du appropiind jeţulu seu de allu Marii 
şi luăud alba ei mana în înfocatele salle 
palme.

— Maria Ta!.... strigă lata rădicând- 
se dupö jeţu şi trăgăndu-şl măna din a 
le lui Radu ca cum ar fi attinsu căr
bunii.

— Stai, cjiseellu, nu fugi, nu fii crudă, 
ascultă uă animă vulnerată de săgeataochi- 
loru lei, compătimesce de sorta acelluia care 
de şi possedă unu thronu, nu se pótc 
consola ftră amorulu teu. Ascultă dure- 
rele unui sufletu ce ai lovitu de mórte
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şi varsă peste acdslă mortală vulnă unu 
balsam măntuitoru.

, — Stapûne, stăpune strigă Maria pl äu 
gend.

— Nu plenge, nu, eu suntu acella 
care trebue să plăngu, care trebue să 
vérsu lacrimi multe ca să potu obţine 
indulgenţa ta şi să dobăudescu amo- 
rulu teu.

—: Radule Vodă.....
— Mi adduci aminte că suntu unu dom- 

nitoru şi tu uă simplă copiliţă a poporului ! 
aşae, căutătura ta ănsea fostu îndestulu 
de putinte ca să mé facă a dispreciui 
ori-ce umbră de resonu. M’amu luptat 
îndestulu cu amorulu şi considerăţiunile 
bunei cuviinţe, amu oppusu din tóté pu- 
terele patima ce me devoră, resónele 
posiţiunei melle sociale, dar în vanu tó- 
tă cercarea, amorulu a învinsu şi.... ia- 
tăme la piciórele D-talle.

picénd acestea cădu în genuche la 
piciórele Măriei.

Maria în timpulu aceastei declara- 
ţiuni neasceptate, era în prada unoru 
turmente odióse; facia sa luă aci colo-
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rulu cadavreloru aci alin- purpurii, peptulu 
seu bâtea cu convuisiune şi respirafiunea 
i se inneca. Cănd vëçlu, ănsă, pro stăpe- 
nulu seu cüçlutu in genuche înnainte-i se 
aruncă cu facia la pămentu şi striga cu 
desperare:

— Ce v’amu greşitu stăpune de me pe
depsiţi atătu de aspru ? suntu mai pre sus
de forciele melle aceste turmente.............
D-ne. . . cum sunteţi generosu cu fcotă lu
mea. . . fiţi şi cu mine.

— Te voiu face cea mai avută, çlisse 
ellu rădicăndu-se, fă-me omulu cellu mai 
fericitu, te vpiu face cea mai strălucită din 
femei, fă-me cellu mai iubitu. dintre muri
tori. Metresele celloru mai putinţi regi voru 
fi gelóse de mărirea şi averea ta, dacă o- 
chiulu teu, în care înndtă flacăra amorului, 
mé va privi într’unu modu mai favorabilu.

— iSlăpune, respunse Maria rădicăndu- 
se în genuchi şi afintănd asupra lui Radu 
uă priaire rugätöre, aibl compătimire de 
uă orfană care nu are pre nimeni pre pă- 
mêntu, de cat consiliulu murindului seu 
tată şi sărăcia sea.

— Sărăcia ta! ésci tu săracă! tu! dar
6
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n’auçli copilă că tot aurulu Domniei melle 
este allu teu, tote scumpetele, tóta avuţia 
mea suntu la disposiţiunea ta? Haine ţesu
te cu auru şi petre precióse, voru com
pune garderoba ta, casse tapetate cu pla
ce masive de arginta, voru servi de a ta 
locuinţă, mobile de auru accoperite de ca- 
tifeaoa cea mai scumpă, voru orna came- 
rile talie, covorelc celle mai fine ce a pu
tut produce orientului, voru ii călcate de 
piciórcle talie, trăsuri strelucitóre ca ca- 
rulu sórelui trase decursierii cei mai re
numiţi ai Arabiei voru fi puse assemenea 
la disposiţiunea ordineloru talie; în fine totu 
ce póte offeri unu omu putinte ca mine, 
voru contribui a satisface plăcerele talie, 
dacă ănima ta de ghiaţă se va încălzi pu
ţin de foculu ce më devórá, dacă mân
dria ta se va înfrânge şi bine-voitórea ta 
consimţire me vascăpa de uă morte inevitabilă.

— Stăpune. . . Domne...............
— Vrei să vecji cu ochi!! Privesce, ia

tă auru, iată bijuterii regale, iată pietre ce 
nu se afflă nici în tesaurele Suitaniloru, 
iată uă mărime prodigiósá, ia, umple-ţi mă- 
nele, ia căt vrei, fii stapûna loru şi dis-
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pune de densele ori-cum vei voi, numai 
anima ta, generósa ta anima să consimtă 
a’mi accorda fericirea ce dorescu.

ţ)icend aceste vorbe, deschisse mai multe 
sertare şi lă$i pline cu avuţii ne număra
te, care ar fi orbit chiar ochii unei Re
gine; Maria anse nu yëçlu nimic, nimic de 
căt ne fericirea sa.

— Uită-te, privesce addaöga Radu res
firând aurul şi ne preţuitele avuţii cu ani
ma palpităndă de temere şi bucurie, ia dis
pune de totu, iot fie allu teu, nu mai uă 
parte din surrisulú teu, uă parte din ăni- 
ma ta, amorul teu cellu fără preciu să re- 
compensese ne număratele sacrificii ce—ţi 
voiu depune la picióiele talie.

— D-ne! (Jisse Maria scoţând din orbita 
ochiloru sei de serafimu ne numărate glo
bule de uă brilliantină strălucire, nu cu- 
noscu existenţa maîcei melle, fiind că din 
leagănul« copilăriei melle am perdut’o, dar 
sciu că avem unu părinte care ’mi a con
dus tremurinçlii mei paşi, printre suavele 
flori a le copilării şi printre profundele pră
păstii a le juneţii, pane aprópe de terme- 
uulu datoriei salle paternă; moi tea ănse....
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mi l’a răpit! aveam unu frate care să sup- 
plinească pre părinţi., dar cruzimea unuii 
De legiuit îl smulse din grădina din vieţi, 
mai n’ainte de a deveni cu totul orfană!, 
mi a renias stäpüne numai onórea, singu- 
ruiu bunu de care mé bucuru, singura pro- 
tectiune ce mé mai susfine, singura avere 
ce mai possedu, singurul tesaurul, tesau- 
rulu săraciloruL. fi-vefi, Măria vostră acel- 
la care va umplea cupa nenorocirei melle,
fi-ve(i M V. ăcella care mi va răpi totulu!....
totu ce am iubit, totu ce am preciuit, totă 
speranţa ce am avut?! Nu stapûne, nu prin
cipele meu, voi sunte{i clementu cu totă 
lumea, voi care trebue să fiţi părintele cel- 
loru orfani, nu veţi commite acestă crimă; 
suntu uă mulţime de frumuseţi, cu mult 
mai superióre astei figuri ne fericită, ce stâ 
înnainlea M V, care simfindu farmeculu 
acestoru lucidităţi pôle să şi consimtă.... pe 
mine ănse care nu cre$u nimicu mai bun, 
nimicu mai preciosu ca eritagiulu recoman
dat de murinda gură a părintelui meu, ca 
onórea....

— Onórea! dar bine nenorocit’o cinezi
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vorbesco de perderea onórei. talie ? eu voiu 
ca să fii.de fcotă lumea onorată şi tu.:.

— Stăpiine, mare differinfă este între 
tesaurulu meu şi onorile ce să distribue de 
cei putinţi!

— Esti copilă, eu îţi offeru amorulu 
meu.... şi tu?

— Eu refusu a fi întreţinută unui prin
cipe! D-ne d’aţi sei câtu de amară este . 
sórta fiiceloru poporului cănd devine aceia 
ce M V voifi să devină eu, póte.... var fi 
milă şi m’aţi erta. Dispreciulu lumei în
tregi, batjocura semeniloru sei, risulu şi 
victima ironiei celleru mari, ba chiar şi. 
cellu mai dé josu object allu sarcasmeloru 
servitoriloru sei, ajunge ne fericita care s’ar 
amăgi a vë ascepta prăpunerea.

— Cătu suntu de fericitul cugetă Radu, 
cătu de e sublimă !.... Nu te teme, addăogâ • 
adressăndu-se către Maria, voiu sei a a- 
stupa gurele acellea care voru culesa a 
murmura ce-va în contra-fi. Ne suppuşii 
nu voru mai putea dobăndi gracie, ci mór
tea va pedepsi cutesanţa.

— Atât mai reu pentru mine, blasfe- 
mulu infortunaţiloru, carii voru suiferi din-
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causa mea me va ajunge, spectrele victi- 
meloru îmi vor turmenta somnulu, re- 
paosulu me va părăsi şi săngele vërsatu 
va cere de la ceru resbunarea, în fine de 
totă fiin{a voiu ii urîtă şi blasfemalâ! Fe
ricirea va fugi atăt de mine cătu şi de M V, 
pentru că în locul amorului ce doresci vei 
dobăndi de la mine lacreme, reproşuri şi 
blasfeme, în locul unei creaturi care să te 
îmbete de voluptate, vei găsi unu monstru 
uscatu şi mai foră viaţă.

— Taci, nu vorbi astfellu; numai nisce 
creeri bolnavi le póte cugeta.

— Ba se voru realiisa stăpâne.
— Bine, dar daca aşi face ca fatalulu 

nume de întreţinută sa nu există, şi fru- 
mosulu titlu de pricipesă să se alăture pe 
lengă acella ce porţi de la nascere? dacă 
uă diademă de regina ar încinge acestă 
frunte ce acum, întunecată de întirslare, slâ 
plecată înnainte-mi? dacă tronul ce stàpû- 
nescu ’lu aşi înpărţi cu line? dacă ai do 
veni Dómna Rom miloru şi socia legitimă 
a lui Radu alu III-lca? ce vei mai çl ce?...

— Na’şu fi mai pucinu, ne fericită; no 
fiind născută pentru Ihronu sau pe léng*
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tronu, nu voiu sei a-i ţine cuvenita dem
nitate, ne fiind născută din familie nobilă, 
voiu fi obiectulu satireloru noblefii şi allu 
dispreciului celloru alte principese care se 
voru ruşina că aű în rëndulu loru uăfată 
de ţerranu. Nu potu fi fericită de cat nnmai 
îu cerculu în care m’am născut. îmi voifi 
fericirea accordafi-mi depărtarea de Ia curte 
şi din capitală.

— Nu vrei să fii D-na mea ? ce piedică 
te opresce? onórea nu’fi este violată, vi-, 
itorulu ’fi este nssigurat, şi umbra tatălui 
teu, aceeptăndu-mi propunerea, nu te va 
blasfema.

— Dar anima mea?/
— Am înţellesu acum, tóté celle pane 

acum erau prefăcătorii, onórea era numai uă 
mască sub care să ascunzi uă înjosită passiune. .

— înjosită pasiunel disse Maria scuiäo- 
du-se repede în piciére.

— Ţi ai mărturisit ruşinea, temeteacum 
•le pedépsa mea; unu principe nici o dată 
nu se înşelă fără a sulTeri cutesătorul a- 
măgitor, fructele dreptei salle mănii; m’ai 
amăgit, tu şi complicele teu veţi gusta totă 
•mărâciunca furiei melle.
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— Ve mulţumescu D-ne, iubescu mai 
mult aceslu limbagiu, de cat acella allua- 
raăgirei şi seducţiunei.

— Voiu inventa totu fellulu de turmente 
ca să te făcu să sufieri mai multu.

— Voiu răbda cu resignaţiune.
— Nu voiu avea nici Uă scăntee de milă.
— O sciu prea bine !
— Mario,. Mario, nu simţi nici uă um

bră de compătimire, verli-mi lacrimele cum 
curg, ve$i durerea ce sbuciumă peptulu meu, 
veçli că una vorbescú şi alta cugetu, că 
gura-mi pronunţă ameninţări, iar anima mea 
este, suppusă ţie ! aibi milă Mario, ce am 
făculu ca să meri tu ura ta ?

— Nimic ttăpune... eu nu ve urescu ... 
murind chiar din causa MV. n’aşu putea, 
.n’aşu avea dreptulu a vé urî... dar sciţi 
prea bine, amoruJu numai uă dată bate la 
pórta ănimei şi numai uă dată i se des
chide; ănima mea acum este a altuia, iu
bescu pe altulu, multu mai miou, mult mai 
ne însemnat de căt Voi, dar în ochii mei 
fôrte precios, cel mai scumpu; cllu este 
primulu şi singurul meu amoru.
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— Ifi admiru constanţa, dar te plángu, 
iubesci unu ingrata.

— Unu ingratul
— Da... unu monstru ne demnu pe 

care amu să-lu pedepsescu.
— Şi de unde illu sciţi MV?
— Am affiatu; se numesce Radu, semenă 

puţin cu mine, mai aJIesu Ia \oce; nu e 
aşa?-

— D-iJeule! murmură Maria.
— Este închisu in sutteranele Armăşiei.
— Radu !
— Da, şi peste puţin uă mórte exem- 

plarie îi va curma şirul uriciósei salle vieţi.
— Sa’Iű omori ! dar bine pentru ce? ce 

ţi-a făcut? care este crima Iui?
— Me mai întrebi care? e.steiubitu de 

tine crudo! şi acesta e cea mai mare din 
crimele ce trebue a pedepsi.

— Nu este adevëratu, nu este cu pu
tinţă... ellu nu póte fi in mănele vóstre, 
ellu acum este în munţi.

— Ba este în carcerele melle şi la unu 
semnalu ce voiu face, va fi în căpetăiulu 
unui streangu.

— Să fie cu putinţă D-ţleuIe!
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— Nu creçli? vrei sà’i veçli torturele şi 
mórtea ? appropiete de acéstà feréstra, mai 
$i-mi încă uă dată: „nu’ţi voiu coróna, pen
tru că iubesou pe Radu“ şi vei vedea cu 
ochii cum îllu voru spăn^ura.

— 0 ! aibi millă stapûne, nu fii mai crud 
de cat toţi tiranii ce au existat, nu pedepsi 
unu inocentu care nu ’ţi-a făcut nimic; tur- 
mentă-me, om0ră-me pe mine care suntu 
causa sufferinteloru vóstre, dar pe ellu... 
pre ellu care nu ve datoresă nici cea mai 
mică offensă, crută-lu de uă morte ne drâptă.

— Suntu surda ca piatra, pre cum tu 
esci rece ca marmura.

— Domne !
— Nu voiu să aurju nimic; să scii nu

mai că în mana ta stă viaţa iui. De nu 
vei merge astă nópte la altaru, ca să te 
unesci pentru totu d’ăuna cu acella ce ’ţ* 
offeră măna, anima ş’uuu thronu, capulu 
Radului teu va cădea în ţerenă.

— D-eJeule! D-ţleuIe! cerne voiu face!
— Cerulu îţi comandă să smulgi doue 

fiinţe din ghiare’e morţii.
Maria nu mai auţlea nimic; suspine- 

ne numêrate îi îneca peptulu şi lacrămele
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curgeau ca doue torente. Văţiănd’o astfelu 
Radu era apprópe ase da pefaciă,a măr
turisi lotu şi ai cere urtare, dar uă ne în- 
ţellesă curiositate sau uă remăşifă din e- 
ducafiunea culesă din seóla iui Udrea îllu 
făcu să continuese ancă căt-va comedia ce 
juca.

— Fericirea mea, .ţlise ellu după uăpa- 
usâ óre-care, sau capulu !ui Radu, aliege. 

— E vorba de fericirea ta ! ei bine omu
fără ănimă, mai bine să raoră, vomu muri 
împreună, te vei sătura de săngele nostru 
te vei mânji cu densul, dar nu-ţi vei ré
alisa fericirea ce cauţi, chiar ellu dacă te 
ar aurii; ar prefera mai bine se me vaţlă 
mórla,' să piară şi ellu sub greutatea cru- 
dimeloru talie, de căt se me vaţlă în bra
ţele unui tiran.

— Căt esci de nerodă! creţii tu că în
tre mórtea împreună cu tino şi viaţa. în 
braţele unei fete de jupan frumósa şi avută, 
Radu teu ar face nebunia să allegă mórtea?

— Suntu sigură.
— Ei bine te înşeli, ţi-am spus de a- 

dinéori că iubitulu teu este unu ingratu; 
sceleratulu după căte-va măguliri şi a-
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meninţări ce i s’ă făcut, mi a descoperitu 
totu secretulu amorului vostru, şi căod ’i 
am propus să renunţe la amorulu teu, să 
ia în căsetorie pe fiice unui Căpitanu de 
Panduri şi să plece cu ea şi cu averea ce-i 
voiu da în Moldova, a acceptat cu bucurie.

- Nu este adevëratu...
— Sublimă copilă cugetă elin plinu de 

bucurie, căt me iubesce ! Puţin ăncă, nu
mai puţin şi apoi iotă lumea va cunósce 
mărimea virtuţilor talie. —■ Nu me cre$i? 
addăogă cu \7ocea naturale, eibineprivesce 
aceste lucruri cu ' care ra’a însărcinaţii a 
ţi le da.

— Medalionulu meu! exclama Maria tre
murând.

~ Da respunsse Radu, mai iată şi 
cestă serissóre.

— Scricptura lui ! strigă Maria desfăcînd 
serissórea ce i se dasse.

— Citesce, Citesce şi vei vedea cine es
te Radul D-tale? — D’ar fi caçlut trăsnetulu 
lângă densa nu ar fi încremeuit’o mai rëu 
ca lectura acellei serissori.

lată ce coprindea :

a-

r
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„Jupaniţă Mario“
„Măne me însorii cu fata Căpitanului 

„Krizea, neam de neam faţade boeru, nu 
„ca d’al-de noi călcăe crăpate. N’ar fi reu 
„să faci şi D-ta ca mine, daca ai putea în- 
„curca în mreajă-ţi vr’unu fecioru de bo- 
„eru, pentru că nu sciu în ce chipu am 
„putea rôde rugina mojiciei. Vino dar Du- 
„rainecă Ia cununia mea să vec}i ce bine 
„şade modărlanului cănd se boeresce“

„AI D-tale cu plecăciune“ 
„Radu VJad.“

— Nu e cu putinţă, $isse în fine Ma
ria, arüncand scrissórea josu, nu e cu pu
tinţă ca aceste cuvinte să esă din anima 
Iui, nu, e cu putinţă ca ellu să fie auto- 
rulu celloru ce am veţlut.

— Nu-i cunosci scriptura?
— Da! Suntu trăsu.rele manei lui, dar 

nu suntu reproducţiunea ănimei Iui; anima 
sa e nobilă, frumósa, inconruptă.

— Descripţiune de amantă! iotu d’a- 
una greşită, totu d’auna ne exactă! Nici 
gollătatea adeverului nu te póte desamăgi!. 
veçli medalionul pe care ţi-a depins figura 
şi pe care I’a luat cu sine ca p’unu gagiu
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de amoru de care se nu se desparţă nici uă 
dată, veçli scriptura manii Iui prin care te 
insultă cu atăta insolenţă şi totu nu creţii ?

— Medalionulu i l’aţi răpit voi sceleraţilor.
— Mario.
— Da, repotu, voi i l’aţi smulsu cu ne o- 

menie, şi scrissórea! 
cate turmente Taţi silit s’o scrie.

— Esci nerodă, ce interesu am avut să?
— Interesul ce totu omulu foră ănimă 

simte pentru fericirea ce pismuesce.
— Vrei să te assiguru că Radu nu te 

mai iubesce, că Radu ţi-a trădat amorulu 
mişălesce ?

— Nu, ar fi de prisosu;.. fie ellu fericitu, 
sorta ce şi-a allesu raulţumescă-lu şi eu în 
solitudine şi abandon voiu plânge, darnu’Iu 
voiu blasfema.

— Să nu faci asta, tu să te faci mare, 
să devii socia principelui teu, să fii Dómna 
tuturor Românilor şi din înălţimea ta să fulgeri 
pre cellu ingrat.

— Nu voiu face-o nici o dală.
— Voescu eu s’o faci.
— Nu te voiu asculta.
— Voiu ordona.

D ţleu scie prin
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— Nu me voiu suppune.
— Te voiu sili.
— Nu vei putea.
— Nu? dar nu scii ne norocito că am 

putere absolută asupra vieţii suppuşiloru 
mei ? că în furia unui amoru desperatu te 
voiu suppune tortureloru celloru mai attroce?

— Cercă, ordonă să-mi dea mórtea ori
cum vei voi şi vei vedea, ce vei profita?
O! Principe, ce suntu turmentele vóstre pre 
lengă acellea a le consciinfei? Dacă voiu 
fi friptă pe grătarele vóstre, tăiată de cu
ţitele vóstre, sfărâmată de cruzimea attro- ' 
cităţiloru vóstre, voiu muri... dar voiu lăsa 
lumea avénd consciinţa-mi împăcată; dar 
dacă me voiu suppune ţie, dacă voiu avea 
auru şi scumpeturi, voiu trăi în luxu şia- 
vuţie, şi consciinţa ’mi va fi rebelă, va con
damna ilegala-mi conduită, ce voiu face? 
ce va fi de mine? ce fericire voiu gusta ? !.. 
Preferu mai bine tortura vóstrá de căt a 
remuşcărei, de căt reprobările consciinţeî.

— Frumóse vorbe, dar greu deapplioat!
—- Cercă, îţi repetu.
— Gănd vei vedea cu ochii crudele lor 

resulltate îţi vei schimba părerea.
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- Nu.
— Ünu Unguru emigratu mi-a descope

rit secretulu unui turmentu ce se applică 
asupra corpurilor condamnaţilor din tem- 
niţile Budei; ne numeratoace petrundu, din 
tóté părţile, corpulu pacientului, voiu face 
cercare cu tine.

— Suntu în manele talie.
— Dar daca ’ţi voiu tăia urechile?
— Nu voiu mai fi frumosă.
— Şi apoi îţi voiu spinteca nasulu?

. — Voiu dobândi uă difformitate mai mult.
— Pe urmă îţi voiu scóíe dinţii din gură?
— Voiu perde ori ce umbră de frum- 

seţe, prin urmare nu vei mai putea simţi 
pentru mine nici unu felia de dorinţă.

— Scoţcndu-ţi apoi ochii?
—' Vei pune vertu cru^imeloru ce poţi 

applíca asupra-mi.
— Şi în fine te voiu lega aşa slută cum 

vei remănea de unu cursieru ne înveţatu, 
care sfârămăndu-ţi cu desevîrşire corpulu, : 
te va sili a răsipi pre petrósele strade, 
ultimele suspine a le vieţii?

— D-çleule :D-$eule! strigă copila că-
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’flăud- în. genuche şi rădicând spre ceru uă 
figură inundată în lacrime,

Radj era aprópe să’i cacjă fa genuchi, 
cănd foră'voe pronunciă:

— Tremuri! ’ţi e frică ! nu’ţi spunémii eu?
— Nu te bucura tiranu fora ănimă că 

suntu învinsă, de şi corpu-mi tremură, ă- 
nima-rai este forte. Voiu înfrunta mórtea, 
dar tu tirane nu vei putea înfrunta sorta 
ce asceptă- pe sceleraţi. . : . j

— Mario.
— Nu mu temu de tine, dispreciuescu 

• absolutismul nelegiuirei.
— Femee: fără judecată teme-te de mă» 

nia mea.
— Nu më temu de omulu reu.
— Mateiű çlisse Radu dupö ce intră co- 

pilulu' care allergasse.- Ia chemarea Domni
torului, a venit armaşul?

•— Da stapuntí.
— Pii să vie aici.

• Mateiu eşi şi Stroo (ce ăncă nu se nu- 
misse spătaru), intră:

— Du pre acestă femeeîn casa sa, unde 
vei pune s’o pă^âscă ca p’o prisonieră a 
Statului.
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Stroe eşi cu Maria mai leşinată.
— Sublimă fiiuţă ! strigă ellu cănd se vëçlu 

singur, càt me iubesce! cănd ar affla ea 
că acella pentru care preferă rnórtea este 
acellu-ce o ameninţă! cănd ar sei ea că 
eu, Radu Vodă, suntu Radul ei, Radu ţăr- 
ranul !..

— Nu te-ar iubi mai mult de căt te-a 
iubit în raaniţa ţerranului, respunse uă vo
ce la spatele lui Vodă.

— Sf:Ta esci Părinte!? dar pe unde ai 
intratu?

— Eram în micul cabinet.
— Cum te-ai strecurata ?
—• Prea lesne, din paraclis am intrat în 

sala thronului, de acolo in micul cabinet 
şi cănd era să d.eschisu uşa ca să intru 
aci, am auçlit vocea vóstra şi.. ara ascultat.

— Ei bine ai auçlit ?
— Totu.
— Cum ţi-se pare?

*—Te-ai purtat mai mult decăttrebuea 
nu înţellegu cum ai putut sufferi.

— Curiositatea şi dorinţa de a fi mă
gulit, prin mărturisirea şi constanţa amo-
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rului ce simte pentru mine, me abrutisase. 
Dar în fine de ce părere esci?

— E Roraănă demnă de numele seu şi 
merită a purta corona Bassarabilor, de care 
nu prea e depărtată.

— Cum?
—- Iţi voiu descoperi acest însemnat se

cret, în timpulu cănd .veţi face gustarea.
— Atunci să mergemu la masă.

• î
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— Pane disérà, çlisse pigiului Radu pu- 
indu-se la masă, nu sunt devë^ut pentru 
nimeni.

Pagiulu eşi şi Popa Cosma se puse la 
masa faciă în faciă cu Radu.

— De ce esci atât de veselu ? çlisse Popa 
ve(Jend allegreţa figurii lui Vodă; invinşii pleng, 
iar. voi dupö ce aţi perdutu unu rebelu a- 
tătu de preciosu rădeţi, sunteţi fericiţi?

— Ei Părinte ! aşu voi • cu bucurie să 
simţu assemenea perderi, şi aşu dori în- 
tregei generaţiuni a bărbaţiloru învingeri de 
assemenea fellu, iar femeiloru le uresu să 
repurtase totTd’auna assemenea strëlucite 
triumphuri.

— Te-ai mira! Dar să trecemu la se- 
cretulu ce v’am promisu.
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— Ei bine?
— M'aţi vëçlutla capul bătrânului Drágán ?
-T Da, miadduc aminte cu presenţa Sf. V. 

m’a da dat din cară afară, pé mine Domnito- 
uiu teu.

— Ce trebuia să i cu D-ne? era unu. 
omu apprópe să moră, avea necesitate de 
ajütorulu misterului meu, şi.. .

— Să trecemu la prima convorbire.
—■ „Părinte, îmi çlisse murindulu, dupö ce 

„am rëmas singuri acest sulu de hârtie conţine 
„confesiunea mea şi tot de o dată misterul per- 
„sónei melle, ia-lu dar nu-lu deschide, de cat 
„atunci cănd vei fi forte departe de acestă mică 
„căsuţă şi de munţii pe care repausă, nu’lu 
„desface chiar departe d’ai fi, de căt peste 
„trei luni de la mórtea mea.“ 1’amu pro
mis, m’a pusu să juru, am jurat şi apoi a 
murit. Eri a fost trei Juni de ia mórtea sa, 
Tărgoviştea este destul de departe de Co- 
zia; aseră după celle ce convoi birămu, mi 
am aaddus aminte de existenţa lorii, am 
allergat iute acasă, le-am-desfăcut cu rar 
piditaie şi iată ce am citit:

ţ)icând aceste vorbe scósse din sënu 
unu sulu de hărţii şi începu a citi. Radu
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nu mai manca ci sc appropiasse de preotu 
plinu de curiositate si inpacienţă.

„Me numescu Dan, citi Popa Cosma, suntu 
fiulu lui Vlad I iiulu lui Mircea Vodä? allu 
acellui principe atät de bunu cu poporul, 
pre cat era de reu cu rebela nobilime“ 
allu acellui principe care mânca şi bea îm
preună cu cei mai de josu soldaţi în bi- 
voacuri şi se lupta ca unu leu în resbelele 
independinţei patriei salle, allu acelui prin
cipe caro (Jicea că: „Numai poporulu este 
„naţiunea, iar boerul e vermek ce o sapă, 
„că numai poporulu trebue iubit iar boe
rul trebue exterminatNu sciu dacă tatălu 
meu a avut sau nu dreptate, istoria îllu va 
judeca, sciu numai că maica mea, fiică a 
aristocraţiei iubea pe hoeri şi începusse a 
urî conduita tatălui meu. Crescut lengă 
maica mea, dototu cu r.cellaşi caracteru, 
i-am mosemit slăbiciunele, afecţiunele şi 
desplăcerile salle. Resbellulu nu* mi plăcea, 
eramu omulu păcii, pentru aceia după ce 
tatalu meu că<Ju ucisu de turci, eu împre
ună cu căţi-va din servitori precum şi cu 
óre-care avere ne retrasserămu în Cetatea 
Albă din Moldova, lăsând thronulu ce tre-
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buia se moscenesou, în dispositiunea ne 
numerafiloru pretendenţi. Drugulu fiuJu iui 
Mircea fiu cellu mai forte, ellu se sui pe 
thronu.“

— Cronica îmi citesci părinte ?
— Ba nu, bine-voiţi nu me întrerupe 

şi veţi înţelege ce interesxu conţine acea-ce 
v’am citit.

„Trăiamu prea fericitu, urmă citind popa, 
departe de lumea cea mare, de intrigile şi 
miseriele salle; la thron nu me găudeamu 
de locu. Ce bine ar fi fost de nu s’ar fi 
schimbat lucrurile alt-fellu ! aşu fi fost tot 
dauna fericitu. Acolo me însurasemu cu 
fiica unui nobilu Moldovén, era uă femee 
sublimă, uă femee care te făcea să nu mai 
doresci ferioirea paradisului, D-çleu pusse-se 
verfu acestei suave bealitutide prin nasce- 
rea unui copilu, unei copii a maicii salle. 
Eramu nebuni de bucurie, dar fericirea nós- 
tră ţinu prea puţin! Atăt vechii soldaţi ăi 
tatălui meu, atăt bătrânii mei servitori căt 
şi uă mulţime din aceia cari nu se învo- 
escu cu nici unu principe, cărora nici unu 
guvern nu le e pe plăcu, şi care găsescu 
defectuóse cehe mai patriotice şi mai e-
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roice domnii, carii nu se mulţumescu de 
nimicuj pentru cu nu mbescu nimicii, carii 
tot d’auna allergă la străinu, fiind singuri 
ei străini; liă mu Ifimé din aceste lighióne, 

• <Jicu, se strânseră în juru-mi; începu a’mi 
aţâţa dorinţa de putere şi mărire, de a-mi 
nutri drépía-mi prelei.ţiune de a domni, de 
a me escita contra usurpatoiului, de a me 
proclama de dömnu allu ţerrei Romănesci 
şi de a se arma împreună eu servitorii ioru 
şi uă mulţime de mercenari străini, ca să 
redobăndescu thronulu perdutu.

„De o cam dată ierefusaiu propunerea; 
din experienţă sciarn ce însemnă unu par- 
tisanu, açli dethronesă pe unulu şi me pune 
pe mine, mane eu .sunt dethronatu şi al- 
tulu me succedă, ca şi ellu, Ia cea mai 
mică. nemulţumire a sfărîrnătoriloru de thro- 
nuri, să.dea loculu altuia. Ce bine fâcému 
de persistamu în acestu refusu ! omulu din 
fire e slabu, linguşirea este arma care’lu 
învinge mai lesne de cătu tóté armatele 
universului.- Am consimţit, şi într’o dimi- 
néfâ prima rc<jlă a sórelui m’a vêfjulucura 
îmbrăţişam pentru ultima óra femeia şi co-
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pilaşulu meu, şi cum încălicaiu ça că al- . 
lergu ia peire!

„Plecaiu din Cetatea Albă în capulu unei 
armate destulu de numerosă, pre care A-' 
lexandru Vodă, Domnulù Moldovii, a mai 
îmuiţit’o cu o cetă dè panţiri. Trecurămu 
în ţerra Romănescă şi apucănd calea mun- 
ţiloru, în eăte-va gliile ajunserămâ la saiulu 
Băişora din judeţulu Argeşu, unde am fost 
proclamaţii de partisanii mei şi de satele 
şi oraşele megiase domnu allu ţerrei tio- 
mănesci, sub nume de Dan al IlI-lea. Dra- 
gulu, pe care noi în derâdere îllu nu- 
mearau Draculu, aurind astă faimă ne as- 
ceptată, ’şi a addunat tóta óstea şi a por
nit ca să ne ' întâmpine. Nu apucasse să 
se mesóre cű mine, cănd unu bastard al u 
moşului meu, numit iarăşi Dragu s’a ivit 
Ia Dunăre urmatu de uă armată conside
rabilă. Dragu Vodă pus între doue focuri 
a aliergat să stingă pe cellu mai eminent; ’ 
m’a lăsat pe mine să me fàlesou cu nú- 
melle ce adoptassemu, să me scaldu a le
ne în moliciunea unei curfi oonrupte, şi 
să’mi nutrescu egoismülu cu nise» visu i 
inofensive; allcrgâ Ia acella care .nu v* •*
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găndu să se mulfumésca ca mine 
cu domnia unui satu. Eu în locu de a porni 
atunci către Tcrgovişte, am stat locului şi 
am trămis a cerşetori ajutoru Sultauului Amu
rad, ceia ce a şi priimit, dar care ajutor 
nu a sosit de căt atunci, căud mincinosul 
Draga fiind învins, Dragu Vodă rae lovisse 
şi’mi răpisse ca prafulu şi armată şi curte, 
tron şi domnie.

„Veijêndu-me singuru, părăsitu de totă 
lumea, de boerii carii trecusse în partea 
inimicului, de mercenarii carii luassc fuga şi de 
Moldovenii carii plecasse innainte de attacu; 
remăind numai cu fidelii mei servitori, carii 
cădeau cu grămada, allergamu în Iote păr
ţile să afflu mórteu. Aşu fi murit negreşit, 
fiind că inimicii rae căutau în Iote părţile, 
dar unu bătrănu servitoru mc opri.

— Nu trebue să mori, îmi ijlisse ellu, 
trăesce pentru femeia şi copii Măriei Talie ; 
una are necessifcate do unu protectoru, de 
de unu sociu, cellu aUu de unu rnentoru, 
de tată.

L’ainu ascultaiu; amil urmat consiliele 
Iui, amu -îmbrăcat cu hainele melle unu 
cadavru fără capu, i-am luat hainele şi am

numai
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plecat. M’am dus la Akerman, vai I acolo 
n’am găsit nici socio, nici copilu, nici pa- 
Jatu, nici avere; lotu perisse, totu ca şi nu
mele meu se stersesse dintre cei vii. Ne- 
bunu de disperare, inconsoiatu, rătăcind.. . 
umblamu $iua şi nóptea fora să soiu unde, 
pănă ce în fine ajunseiu in Satulu Voicanu, 
unde m’am stabilitu şi, împreună cu haina 
şi obiceiurile ţeraniloru, amu lua tu şi nu
mele de Drăganu.

„Timpulu care strică, şterge şi sfărîmă 
totu, cu încetulu stersse şi din memoria 
mea ori-ce umbră a trecutului; amuuitatu 
thronu, avere, femee, chiar şi pe fiulu a 
cărei urmă nu cunoscém, m’am însurat cu 
fiica unui muntén şi cerulu, împreună cu 
uă femee bună, simplă în dorinţele ei, e- 
conomă în menagiulu casei, fragidă în af- 
fecţiunile solie, împreună cu uă viaţă paci- 
nică şi chiar fericită, mi a dăruit şi duoi 
copilaşi, a căroru copilărie m’a făcut să 
simţu mai puţin durerea perderii mumei loru 
şi a cărora juneţe mi-a îndulcit văduvia şi 
mi-o uşărat bătrîneţele.

„Nimeni, nici femeia mea, nici copii mei 
nici consătenii mei, nu cunoscu origina
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nascerii melle. Din deosebita educaţiune ce 
dam- copiiloru möi şi dia poleitele melle 
maniere, bănuiau ceva, dar nu erau siguri 
de nimic.

P. S. „Mórtea fiului meu, lovitu de u- 
cigátórea armă a unuia din aceia carii de- 
desseră primulu semnalu de rebelie şi pri- 
mulu semnalu de defecţiune, mi-a scurtat 
viata şi a appropiat de mine mormèntuiu. 
Voiu muri cu uă singură părere de reu, 
cú aceia ca nu mai remăne pe pămentu 
nici unu protectoru, care să îngrijésca de 
sórta fiicii melle.“

Dan III.“„Drăgan sau 
— îţi remăne unulu, venerabile bătreo, 

strigă Radu cu entusiasmu, unulú care de 
şi fiu allu inamicului, teu, a jurat anse la 
marginea mormentdlui leu că o va pro
tégé şi care n\i o va abandona pănă ce 
va muri. Me ducu.

- Unde allergi?
—r Me ducu se deşchisucu mănele melle 

temniţa ei şi să 5i anunţu libertatea şi fe
ricirea.

— Nu, nu face astfellu, mai bine să ’i 
facemu uă surpriză. .



I. i

*

173
:

— Cura?
— Grădina palatului, pe care M. V. aţi 

ornat’o întăcmai ca pitoresculu locu allu 
locuinţei bătrânului moşneag, ne póte ajuta.

— Cum?
— Să raergemu în grădină ca se vë 

explicu.
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Era cji de serbátóre, era Duminecă, 
locuitorii Tărgoviştei în haine de ser
batóre, în locu de a allerga, după o- 
biceiulu naţiunei şi alia secolului, spre 
spaţiâsele grădini ce înconjura capitala 
şi acolo pe iarbă verde, din’aintea unei 
mese cămpene, la sunetulu instrumen
telor naţionale să uite, în astă (\i a re- 
paosului, ostenelele de peste septămână; 
ei se înbulçleau, pliui de curiositate şi 
impacienţă, împingăndu-se şi călcăn- 
du-se unii pe alţii în piaţa palatului 
Domnescu; toţi asceptau cu gurele căs
cate şi uitând fómea şi fatiga, stau cu 
ochii ţintă spre porţile palatului care 
erau închisse.

JL—,«*—
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Ce mai veste Sandule? întreba unu 
orăşan pe una roşioru, va porni-o?

— Trebue s’o pornésca.
— Ornai,fi zăbavă? întrebă allu duo- 

ilea orăşanu.
— Cellu multu unu ceasu.
— Biată iată! suspina uă femee, ce. 

a făcut să merite uă assemenea pedepsă?
— Ascultaţi, ascultaţi, striga căte-va 

voci.
Se făcu tăcere, dar tot’ se mai au- 

$ea un murmur confus ca cellu scosu 
de apa, care în cursulu seu întempioă 
ce-va obstacole.

„Cetăţeni“ strigă uă voce din bal- 
conulu palatului.

Murmurulu înceta şi uă mulţime de 
capete îşi íntórserá feciele spre balcon.

— „Cetăţeni, urmă vestitoralu, as- 
„tăţli Duminecă la 10 Septembrie, a - 
„nulu 1458, s’a condamnat la mórte 
„Maria fiica lui Drágán munleanu, pen- 
„tru insulta addusă înnaltei persóne a . 
„Măriei Sale Domnitorului nostru Radu 
„allû III—lea D-c}qu lungéscà-ï cjillele..
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. Unu ura rtionstrosu eşi din tóté pep- 
tarile.

„ — Drept aceia, continuă eroldulu, 
„justiţia se va executa chiar adi prin 
„legarea condamnatei de unu armăsar 
„ne învăţatu, care o va sfărîma prin 
„tărîrea pe stradele oraşului. Acésta e 
„voinfa Măriei Salle, trăiască Măria Sa. 

De astă dată acclamaţiunea
nici uă busă, dar eşi unu raurmuru 

impetuosu ca acella ce scóte înfnriate- 
• le valuri a le mării. Acea ne mărginită 

cămpie de capete incepii a se mişca şi 
a’şi adressa unulu altuia questiuni atăt 
de approbare' căt şi de desaprobare; fe
meile în genere ănse, erau ne mângâ
iate şi revoltate contra lui Vodă.

în acellu timpu ănse porţile se dcs- 
cliisse şi în loculu unui .calu -eşi ua 
cetă de panduri călări, urmaţi de alte 
cete armate, călări şi pe josu, în fine 
de tóta parada domnescă, care • porni 
spre Mitropolie.

Lumea fără a înţellege ceva, remă- 
sesse cu gura căscată.

Iată ce se petrecusse.

nu eşi- I
din
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Maria de trei dilié, era arrestată în 
camera sa; ţjioa a patra era hătărîtă 
pentru suppliciu.- Amintirea sosirci a- 
cestei ţlille fatale ii era mai puţin crudă, 
ca amintirea trădării iubitului ei; acé- 
stă amintire îi sângera ănima, îi stor
cea lacrime înfocate. Nici torturele, nici 
mórtea nu ’i ar fi împuţinat cutagiul. 

.dar infidelitatea acelluia, pentru care 
înfruntasse celle mai attroce ameninţări 
şi respins esse chiar uă coronă, o sfă- < 
rimasse ; ar fi suit cu siguranţă trep
tele unui eşafod şi ’şi ar fi plecat ca
pul sub secură, fără să íngálbinéscá,« 
dar a fi părăsită de a cella, în-care şi 
concentrasse totu amorul .şi.tótá spe
ranţa sa, era mai pre sus de forţele ei. 
Pentru aceia în celle trei dille ce pre
cedau <}iua sinistră, plânse ne între
rupt, nu pentru temerea orribilei morţi 
ce plană assupra capului ei, vci pentru 
Radu ei, pentru dulcele ei amoru.

Aurora diliéi a patra o găsisse în ge- 
nuche n’aintea rugătorului ei şi a ima- 
giuei Săntei Fedőre; săratul riuşoru de 
adamante curgea fără.întrerupere prea-

7
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cellu obrasu, care, uă data era de ro
se, éra acum se aeoperisse de uä pa- 
lőre, ce o făcea şi mai frumósá; busele 
ei care uădată întrecea purpura roşelor, 
se mişca cu convulsiune pronunţând cu
vinte ce i ardea peptulu; ochi ei care 
dobăndisse prin grosulu stratu de lacri- 
me nuoi carmeni, noue attracţiuni, e- 
rau atţintiţi spre sănta icóna, manele 
salle, mai albe şi mai fragide de cătu 
ori-cănd, stau încrucişate pre virgina- 
tulu seu peptu, ne sărutat nici chiar de 
dulcea recjă a sórelui.

— D-deulu meu! cjicea ea suspinând, 
părinte allu tuturor, protectoru afec- 
ţionatu allu orphanilor, tu cunoscî totulu, 
ănimele tuturor suntu vë<jlute de ochii tei 
în tóta goliciuuea lor, cunosci unde exis
tă falsitatea; şi mincina, şi unde do
mină inocenţa şi francheţă tu scii pen
tru ce pléngu, pentru ce durerea mè 
consuma, scii fórte bine că mecţiuhi prin 
care aşu fi trecut în suppremulu teu 
imperiu, ’l aşu fi salutat cu fericire, tu 
scii că versu lacrime, nu pentru că-mi 
este târnă de mórte ci pentru că mc vêdu
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amăgită în totu ce amu iubit, în totu 
ce mê făcea să speru uă viaţă mai fericită 
de căt amara viaţă a orfanului; numai 
astă idee, D-<ileulu meu, îmi înveninesă 
puţinele ore ce mai amu sătrăescu. Tu 
erăşi scii anima lui Radu, cunosci dacă 
mâriminia suffletului lui de altă dată, 
nobleţă caracterului seu, bunătatea sa, 
tandreţa cu care mê iubea era adde- 
verată sau falsă, tu scii assemenea, daca 
uă animă, ce mi se părea atăt de sublimă, 
s’a pututu conrupe pane a-şi răde de 
mine în modulu cellu mai insultător; 
D-deule descopere-mi adevërulu ca să 
nu moru blasfemăndulu, ca să nu 

Nu fini rugăciunea cănd deschiderea 
uşii o înfrerupse. Stroe era la spatele 
ei, ea se sculă în piciére.

— Te rugai? <Ji8se grosolanulu ar- 
inaşu răţiend, bine făceai.

— Ce vrei dé la mine?
— Di mai bine, ce vreau cu D-ta?
— Cu mine! <
— Da, da, s’a ’nfundatu vulpea în 

sacu, a venit ora.
— Ora !

• • • •

!
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— Aşa draga mea, aidemu.
— Dar bine unde ?
— Ţi’ai uitatu? eşti condamnată, şi 

a$l, acu chiar, vei fi executată de faciă 
cu Vodă şi cu totă Tărgoviştea.

— Ca tâlharii şi omorîtorii !
— Ba nu; tâlharii se spânzură, dar 

mata vei fi tărîtă de cellu mai nobilu 
şi mai selbaticudin armăsarii domnesci.

— Stăpâne D-ne!... ' strigă .biată co- ' * 
pilă rădicând ochi în sus. — Te urmesu, 
urmă peste puţin dominăndu-se.

Curtea palatului era plină de ostaşi, 
officeri superiori şi boieri; într’unubai- 
conu sta vodă şi la spatele seu cei mai 
mari demnitari ai palatului, numai Vladl) 
fratele principelui (unu bărbatu cu unu 
caracteru forte colericu şi forte brutalu), 
sta josu lengă principe. Unuarmăsaru 
mare, negru ca întunericulu şi mândru 
de nobleţă rasei salle ca unu Ungur, 
bătea cu impacienţă din picióre, îşi 
scutura cu orgoliu capulu şi córna, căs.-

*) Dupe-unii cronicari ' accstu Vlad era Vlad Laiotă, 
dupe alţii Vlad Ţepc$‘, ori primul, ori cellu d’allu 
duoilea a domnit dupe Radu' al HI-lea cellu Frumos.
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. ea gura ce nu cunoscusse usarea fre- 
ului, suffla dia largele salle nări şi se 
silea a scăpa de braţele celloru optu 
Roşiori, a le căroru măni încleştate în 
lunga şi lűciósa sa comă, îlu oprea în 
locü. Acestu cursierUj pe care nimeni 
nu putusse încălica, a cărui sëlbatâcie 
nimeni nui-o putuse domoli, era me
ni tu să .târască pre Maria. «

Maria galbenă şi şovăindă apparu în 
piaţă, urmată de Stroe. Unu murmuru 
de misericordie eşi din tóté pepturile, şi ; 
mai mulţi ochi, cu tóté că nu erau de 
femei, se umplură de lacrime. Radu 
palpită de ne răbdare, Vladde bucurie; 
celle mai crude, celle mai odióse spec
tacole îi producea cea mai dulce plă
cere, sângele ce era să se verse din 
unu corpu atăt de frumosu, într’unu 
modu aşa de singularu,. îllu făcea să 
tremure de mulţumire; dar .se amăgi 
în asceptarea spectacolului ce dorea, 
îndată ce condamnata fu tîrîtă lengă 
viulu inetrumeutu allu s.uppliciului ei, 
calulu începu a sari cu furie, ănimele 
tuturor erau străuse de oróre. Oănd ipă-
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nele slvjiloriloru se attinsse de densa şi 
o rădicară în susu, cănd unu surdu sus- 
pinu eşi din peptul tuturor şi din hu
sele lui Vlad unu surrisu, Maria scósse 
unu ţipetu şi cădu josu leşinată.

Nu apuca să o reardice, ca s’o lege 
de spatele calului plin de spume, căci 
vocea lui Radu resună cu unu timbru 
sonorii:

— Staţi, cruţaţi-o, o iertu.
— Dobitocule! striga Vlad plinu de 

turbare, fugindü de lungă fratele seu 
şi allergănd în curte spre grajdurile dom- 
nesci. Lua de căpăstru unulu din cei 
trei cai, ce stau totu d’auna îuşelaţi in 
grajdulu domnescu, încălicâ repede şi 
eşi din palatu şi din capitală ca ful- 
gerulu. lată pentru ce Vlad fugi în Con- 
stantinopole, ca să prepare căderea 
fratelui seu.

îndată ce Maria leşină şi Vodă îi a- 
- cordâ gracia, boerii officerii şi soldaţi 

se rettrasseră. Bernasse numai Vodă, 
Popa Co8ma şi ca alleşi de dënsulu, cari 
-numai decătu o transportară în camera ei-

De şi Maria era leşinată, totuşi popa îi
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strecură printre dinţi cate-va picături de 
narcoticii, ca soranulu să’i fie mai în
delungat. După eşirea bărbaţiloru, doue 
femei, conform ordinului ce priimisse, o 
învestiră întocmai cura era înbrăcată 
în diua întêlnirei ei cú Radu. Acelleaşî 
pauglice strângea împletiturele códeloru 
salle, acelleaşi flori ornau përulu ei, a- 
celleaşi mărgele se resfăţau pre ebu- 
rintilu seu peptu; era întreaga fiinţă a 
acellei copile fragide şi iuocinte, cu ca
re amu făcut cunoscinţă în primele ca
pitole; numai genuinele vieţii, mişcarea 
şi roşaţa lipseau din întregulu fiinţei 
sálle; narcoki*culu, făcendu-şi lucrarea, 
îi răpisse şi cea mai mică umbră de 
frăgec]ime. Patru slujitori o luară apoi 
pe braţe; eşiră din casă, traversară cur
tea, intrară in grădină şi o depusse a- 
colo unde Ie ordonă Popa Cosma.Par- ' 
tea aceia a grădinei era întocmai cu 
acellu pîesagiu ce v’amu descrisu, iu
biţi lectori, în primuIu capitolu. Munţii 
încărcaţi cu bratfi de uă verdéiă intu- 
necósa, délurile pline de arburi fruc
tiferi, ângusta pctecută ce conducea
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spre culmea muntelui, d’asupra căruia 
se vedea' mica căsuţă, miculu isvoraşu 
.ce licăia îu văile lengă potecuţă, tor- 
rentulu spumegos ce urla cu impetu- 
ositate, printre crăpăturele stănceloru, 
în fine întregulu peisagiu allu locului 
natalu allu Marii, pre care Radu, pen
tru amorulu ei, îllu. durasse în grădina , 
palatului, cu mari cheltuieli şi cu con- 
cursulu cclloru mai mari artişti ai Ve
neţiei. Munţii îi dădusse pétra şi bradii, 
grădinelle, arborii, pămentulu, délurile 
şi isvorul, iar apa lalomiţei, torrentulu.

îndată ce o pusse pe uă pétra, în posa 
omului ce dórme, şi dupe ce aşedă lengă 
<lérisa doué doniţi pline cu apă, toţi se 
rettrasseră. In acellu timpu se aucji ccho 
repeţind cu gingăşie, notele duióse a le 
unei doine cantată cu fluerulu; sau din 
causa încetării puterii puţinului nar- 
coticu, sau dintr unu presimţimentu mis- 
teriosu, la aurlulu acelloru unde de ar
monie, Maria se desceptă, se frecă cu 
manele la ochi, să ridică în susu, se 
uită în juru-i, remasse înmărmurită \ë- 
c|end celle ce o înconjura; se mai fre-
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ça ăncă uă data; la ochi, se mai uită 
anca uă dată în. juni-i şi cu o mirare 
renăscendă asculta sunetele melodiöse 
a 3e; acellui căntecu ce cunoscea, pe care 
'lu scia de când s’a născut şi pe care 
nu’lu cunoscea nimeni afară de ea şi Radu! 
ei. De uă cam dată credu că yisesă, 
că este jucăria unei visiuni, dar. cănd 
pipăi florile, arborii, erba, petrile, apa, 
totu ce vedea, şi se assigură de rea
litate, căţiu în genuche rădicăud ma
nele spre ceru,

— D-deulu meu! strigă ea-, aţin- 
tîndu-şl spre ceru dulcea sa privire, să 
fie jucăria unui visu , aceia ce vedu, 
natura ce me ínconjórá, sunetiilu ce 
audu! In adeveru, vedu ici muntele 
cu căsuţa părintelui meu! colea văl- 
ceaoa cu iubita mea föntenä! colo to- 
ren.tulu ce adăpa oiţele melle! iar în
tre ărburii ce am vecjutu pentru pri
ma oră, uă dată cu prima raţiiă de lu
mină, resună viersulu Radului meur allu 
acelui ce mi se părea că am perdutu! •
Aşa e, tóté süntu precum le sciamü..^.. 
dar biné trecutulu? oribilulu trecatu
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care stă adânc gravatu în suvenirele 
mele! să fi fostu numai jucăria som
nului. Mórtea iubitului meu frate să fi 
fostu numai unu visu! Perderea bu
nului meu tată să fi fostu numai uă_ 
ficţiune a somnului! Udrea, castelulu 
seu, Curtea, Vodă, ameninţările, amă
gire! e, totu ce s’au succedatu în trei 
luni de smăcinări, să fi fostu numai 
nisce jucării ale nopţii! calulu! acellu 
înfiorătoru cursieru întunecosu ca ia—
dulu şi selbatecu ca fii damnării, să 
fie numai unu capriciu allu somnorósei 
imaginaţiuni ! D-(jleule descopere-mi a- 
deverulu, lurainésa-me, putinte D-ne!— 

• au fostu visu . . . dor-O ! da . . .. aşa . .
meam şi mô credeam ne fericită! ol 
me ducu, âllergu să îmbrăţişesu pre. 
tatălu meu, pe fratele meu, pe Radu* 
pe acela ce fiulu nopţii mi-lu descrise 
atătu de îngrositoru. — Ba nu, visiÜu 
nu póte fi atătu de appropiatu de 
deveru, somnulü nu póte dispune de 
nisce colori aşa de vii.... dar bine 
cum? cum s’a operatu într’unu timpu 
atât de scurtu uă schimbare atăt d&

a-
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mare ! eramu tărîiă spre mőrte şi acum... 
din Tărgoviste, în drăguţele locuri ale 
copilăriei melle!

-Mario, Mariamea, pentru ce mê iaci să 
asceptuaşade mult, disseRadudescincJênd 
mica potecuţă, strevestitu ca şi la începu- 
tulu acestei naraţiuni, schimbatu de susu 
pană josu în Radulu ţerranulu, în a- 
cellu Radu iubitu şi doritu de Maria.

— Radul meu! strigă biata fată a- 
runcăndu-se cu transporta in braţele 
lui. Das: nu ... . adaogă iarăşi retră- 
gîndu-se cu sfială şi observăndu-lu cu 
temere de sus păue josu.

— Dar ce ai Mario ! de ce te sfiescî ? 
nu nie mai recunosci, vin iubito după 
mine, să mergemu în lunca Şoimiloru să 
cullegemu mure, căutând ca şi éri, ca 
şi totu d’auna cănteculu nostru favoriţii 
ce’lu amu înveţatu de la reposât ui u teu 
frate, D-^eu să’lu erte!

— Ellu e, murmură Maria, viersulu 
lui, facia sa, perii sei, căutătura sa! 
dar nu şi aerulu seu de mai n’ainte; 
după uă nópte, cum 4*ce sa
schimbat fórte mult!

!
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— Ce te uiţi speriosă la mine?
— D’ai sei Badule, ai răde de mine,, 

d’ai ghici cu cine te semuescu. . . înse 
nu scia ce trebue să creda! Unde ai 
fostu pănă acum ?

— Ghici.
— Nu sciu.
— Cérca şi vei ghici.
— Nu potu.
— Viu draga mea tocmai de la 

Bomnicu.
— De la ßomnicu ! şi ce ai căutat 

acolo?
— Am scosu billeteie de cununie.
— j Pentru cine?
— Ce iellu ai uitat ce ne-am jurat?
— Juráméntulu nostru! ....
— Da Mariuţa mea, Duminecă ne- 

vomu cununa.
— Dar tata â priimit?
— Suntu sigur că din cerésca. sa 

locuinţă va consimţi şi va aproba sanc
ţionarea acestei sânte legături.

— Tatălu meu ! şi ellu e mortu !. •.
— Vrei să citesc! billeteie?
Maria luă machinalu, din mana iu-
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bitului seu, doue pergamente timbrate 
că sigiliulu Mitropoliei şi cu cellu Dom-, 
uescu; îşî arruncă ochi pe densele şi 
se uită cu mirare în ochii Iui Radu, 
care surrîdea cu plăcere. ' ' «

— Ce însemnă acésta? çlisse ea: 
«,Radu Vodă alu IH-lea 5ulu lui Dra- 
,,gu Vodă, ia în căsetorie pe dom
niţa Maria fiica lui Danu Vodă allu 
*,III-lea; alle cui suntu aceste nume?

—- Ale nóstre scumpa mea, adevăratele 
nóstre nume. 1

— Eşcî nebunu ?
— Nu amica mea,'eu iubitulu teu Radu, 

preciosulu teu amoru, pentru care ai re- 
fusatu unu thronu şi uă coronă, suntu totú 
de uă dată şi Radu Vodă, acelia ce te-a 
turmentat atăt de.- mult, acelia ce pentru 
uă vanitósa plăcere dè a’{i admira şi a se 
făli cu sublima ta virtute te-a tyranisal a- 
tăt de aspru. Cătu pentru misterulu na- 
scerii talie, vino cu mine, amu să’Ju spunu 
de faciă cu tolă Curtea, cu; tdtă nobilimea 
şi poporulu meu, ca toţi să te cundscă şi 
să te admire. ;
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XIII.

Săntulu templu mithropolitan scânteia de 
mulţimea luminăriloru, ce ardeau în sfeş
nice şi candelabre de auru şi de mulţimea 
ne numërateloru petre preţidse, ce ornau 
perii şi vestmintele Mareloru jupaniţe, ce 
ocupau atăt jeţurile din stânga bisericei cat 
şi tinda şi anvonulu. Innalţii demnitari ai 
statului, în numeru de 12, occupau pri
mele locuri de lengă altaru, frumósele loru 
bărbi sure şi cavalerésca loru îmbrăcăminte 
le da unu aspectu nobiluşi imposantu. Bo- 
erii şi şefii armateloru de a doua şi a treia 
classă, stau renduiţi, dupö mărimea pos
tului loru, la spatele celloru 12 ; iar clerulu, 
compus din cei duoi episcopi de arhierei, ar-
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himandriţii şi preoţii scaunului mitropoli- 
tanu, occupau centrulu bisericei, unde era 
pusă uă masâ, doue candelabre şi doue 

locu reservatu pentru săvîrşirea sân
tului misteru. Mithropolitulu, marele Vor- 
nicu allu ţerrei de sus şi marele Banu, 
împreună cu şefii armateloru, stau la scară 
asceptănd sosirea înnalţiloru miri.

Clopotele tuturor bisericiloru Capitalei 
iacepură a suna şi tunurile cetăţii a vêrsa 
flăcări tunătore, cănd princiarulu' cortegiu 
cşi din curtea palatului. Acclamaţiunile po
porului resună din tóté părţile, căndu véçlu 
în trăsura domnescă fruraósa şi nobila fi
gură a principelui loru, dar toţi remasse 
cu gura căscată cănd Răriră lengă Vodă, 
pre aceia, a cărei execuţiune îi strănsesse 
acolo şi a cărei morte ascepta; murmure 
confuse de mirare se confundară cu ex- 
clamaţiunele dë bucurie, eşite din pepturile 
acellora ce compătimisse de sórta, ei.

Atăt curiositatea unora căt şi allegreţa 
celloru alţi, începu a ’i mişca şi a’i tărî 
cu grămada in urma cortegiului şi a apuca 
ca şi dënsulu, calea spre Mitropolie.

‘Radu plin de fericire, ţinea în vënôsele-i

scaune
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palme mánele Marii, care ancă ne desme- 
ticită din ameţâla curióselorq evenimente 
ce se succédasse alát de repede, .pricea cu 
mirare aceia ce vedea în j.uru-i. De şi ve
dea că este deşteptă, de şi simţea căldura 
măniloru iubitului seu, de şi au^ea acla- 
maţiunele ne întrerupte şi bubuiturile né 
precurmate, cu tóté astea i se părea că 
ancă visesă, că ăncă este jucăria somnului.

Cortegiu Iu se opri însfirşit la scara bi- 
sericei şi‘ îiadu, dănduse josu, întinse ca- 
valeresce măna să priimescă pre aceia a 
Măriei, care abia atunci cănd se ve$u pre 
treptele scării, cănd începu a păşi spre 
splendidulu interioru allu ;bisericei şi cănd 
în fine se vë<Jù înnaintea Sântei Mese, trecu 
din fantasticul imperiu allu cugetăriloru în 
lumea realităţii.

Cântările religiöse ămplu aerulu de ne
număratele sonuri alle unei mèlodii ceresci, şi 
rugăciunele innâltate către ceru se auiji e- 
şind printre aromate valuri de nuori pro
duşi de tămîiea ce ardea în cădelniţa de 

‘ auru, cănd capûlù religiunei Ilomăne, uoi 
manile acellora ce voiau a-şi uni înnalia 
loru sórla. * , , ♦
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Pre cănd săntulu officiu se cellebra în 
biserică, între mulţimea de poporu şi sol
daţi, circula felurite siopte şi convorbiri, a- 
cărorq sujetu era numai întemplarea, prin 
care Maria de. la eşafod, trece -Ia thronn; 
ne sciind misterulu astei întemplări, fie-care 
individ îş.i da căte uă părere mai multsau. 
mai puţin depărtată de adévëru.

— Ce. crecji vere Şerbane ? ce părere îţi 
dai de aeéstà minunată schimbare? întreba 
unu orăsanu pre unu altu orăşanu.

— Dupo cum am trasx cu. urechea, res- 
pundea eellu îptrebatu,* am înţellesu că astă 
fată e fiica unei vr.ajitóre vestită, şi far- 
mecile acellei blestemate a ameţit capulu 
lui Vodă, care de la meritata pedépsa a 
neJegiuiţiloru, a pornit cum veçli Ia bise
rică, ca să se cunune cu densă. , .

— D’o fi aşa apoi vai de biata nostră 
; moşioră ! multe relie vă sufferi de-la acesta. 

fiică o iadului! •
— Ce părere îţi dai suriórá despre astă 

întemplare ne as.ceptată? întreba uă femee 
pe uă cumătră a sa.

Am. înţellesu; că lacrimefe ce versa şi, 
aaspinele ce scósse biata fată, cănd sé vetfu
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aprópe de raórte, însufflă Iui Vodă uă milă 
atăt de mare, ăncăt, feră a se găndi, plecă 

, să se cunune cu densa.
— Ferice de ţerra ce are să aibă pe 

ironulu 3eu, uă ănimă care cunósce ce e 
durerea şi ce este nenorocirea!

Aşa şi cam aşa vorbea mai toţi.
— Să vë explicu eu adevërulu çlisse unu 

óre-cine, care nu era de cat Mihalcea, ve - 
chia nostră cunoscinţă, care răpisse din ca- 
stelulu lui Udrea pre Maria şi care era ne
bun de bucurie vetfend’o suindu-se pe throDU. 
Să vë descoperu eu secretu, addăogă vă- 
răndu-se acolo uude era lume mai multă.

Au$indu-lu mulţimea se grămădi în juru-i.
— Astă copilă ce de a<Ji este stăpuna 

nostră, çlisse ellu, nu a dobândit thronula 
cu flori Ia ureche, ci a făcut uă faptă ce 
puţine femei ar fi putut-o face. A respins 
bogăţiele vestieriei domnesci, a dispreciuit 
celle mai măgulitdre făgădueii; a înfruntat 
ameninţările celle mai înfiorătâre şi a pre
ferat mai bine raórtea, de căt desonorea, 
de căt meseria de întreţinută, fie chiar a lui 
Vodă.

Dupö aceia, a început a nara celle
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coprinse în capitolele precedente ănse cu 
uă mulţime de floricele addăogate de la sine.

— Vedefi addăogă dupö aceia cu cată 
greutate a dobândit sórta-i ce pismui{i, şi 
mai allesu cum se resplătesce acel ie femei 
ce punu preciu în virtutea loru, mai mult 
chiar de căt în viafä.

Clopotulu cellu mare allu catedralei an* 
«uncia terminarea officiului divinu şi re’n- 
turnarea cortegiului la palatu. Inhainte de 
eşirea sa din biserică, marele Logofétu allu 
bisericei appăru la uşa bisericei şi făcu mul- 
timei s mnu să tacă. Tóté şoptirele înce
tară.

— Cetăţeni, strigă ellu, Măria saPrinci- . 
pele Radu allu III-lea, augustulu nostru 
stăpunu, a luat îo căsetorie pre Măria sa 
Dómna Maria, fiica reposatului Domnu Dan 
III-lea. Să trăiască Măria loru.

Entusiasmulu mulfimei poporului, sune
tele clopoteloru şi bubuiturele celloru 101 
tunuri, stafionate pre meteresele cetăţii, res- 
punse urării Logofëtului, care arunca în tóté 
părţile pumni plini de mici monede de ar- 
gintu.

Printre mulţimea, care se bătea ca să
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apuce vre-una din monedele aruncate în 
ţerrenă, se vedea unu bărbat bine făcut şi 
curatu îmbrăcat, care păne atunci se pre
umbla ne băgat în sémà printre mulţime, 
dar care dupő ceauşi ultimele cuvinte a- 
le Logofétului, sări din iocu, ca leulu vul- 
neratu de săgeată vânătorului şi ăncepu a 
îmbrânci mulţimea corpuriloru grămădite u- 
nele preste altele şi a călca pre aceia carii 
se tăvălea prin ţerrână, ca să cullegă ar- 
gintulu aruncatu.

— Spui unu mare ne adevéru, jupan Lo- 
gofete, strigă ellu, cănd se appropiâ de Lo- 
gofăiu.

— Cine e acella care cutésà a pronun- 
cia uă assemenea obrăsnicie? detună Logo- 
fătulu cu mânie.

— Eu jupane şi repetu ce ara <Jis.
— Tu bală împeliţată?!
— Eu, şi suntu siguru de ceia ce am $is.
— Esci smintitu? sau demonulu te mun- 

cesce ?
— Nu suntu nici una nici alta, suntu 

fiulu răposatului Dan IlI-lea, şitatâlu meu 
afară de mine nu a avut nici unu copilu.

Au^nd aceste vorbe Logofëtulu reniasse
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încremenit de mirare; dar îndată fruntea i 
se roşi de mănie cugetând că elu, omu cu 
përulu albu ca lena, îmbătrinit în înnaitele 
servicii a le statului, să fie desrriinţitu de 
unu copilu, cum se credea pe atunci, care 
n’a trecut nici măcar allu 40-lea annu; ochii 
începu a-i scânteia şi a se rotilla cu furie 
în a loru orbită, mana i se rădică în sus ; 
dar eşirea preotului Cosma îi calmă prima 
mişcare a mâniei.

— VeçLi părinte, tfisse ellu, ce spune a- 
cestu nebunu, póte că îllu vei înţellege mai 
bine de cat mine, <?isse reintrăod în bi
serică.

Ce voesci tinere? çlisse praotulu a- 
dressăndu-se către necunoscut. *

— Voiu uă rectificare, sănte părinte. .
— A nume?
— Jupan Marele Logofëtu a çlis că Mă- 

noua, e fiiicâ a rëposa-ria sa Dómna cea 
tului Dan al Jll-Iea Vodâ.

— Ei bine?
— Eu. ţlicu că nu este adevératu.
— Pentru ce?
— Suntu fiulu lui.
-r- înţellegu june, esci acellu fiu allu
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răposatului Domnu care te ai născuta la 
Akerman ?

Da.
-— Care ai dispărut împreună cu mama 

ta după reshoiulu de la Băişdra?
— Da sănte Părinte, mama mea de te

ma inimicilorö carii căuta să ne pérçla, a 
fugit împreună cu mine şi duoi trei ser
vitori la Constantinopole, unde am locuit 
pane ce mama a muiit; de atunci am trăit 
prin Moldova şi Transilvania; în România 
suntu numai de căte-va septemăni.

— Mulţumesce cerului şi întîmplării, co- 
pilulu meu, $ise preotulö, ţliua de açli, în 
loculu părinţiloru ce ai perdut, îţi dă uă 
dulce suridră.

— Cum?
— Vino dupö mine la palalu şi vei sei 

totulu.
In acellaşi limpu eşi din biserică noua 

pereche, precedată de ambele făclii a le 
- cununiei. Dupö ce se ămpliniră vechile u- 

î sanţe naţionale, se suiră în trăsură şi por
niră spre palat, însoţiţi atăt de cortegiulu 
cu care venisse, atăt de glota poporului ce 
se' înduoisse, cât şi de nenumeratele tră-
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suri a Io boeriloru ce urmau în rendu ul
timele şire de darabani.

Dupö priimirea officiale, dupö felicită
rile boeriloru şi a le jupaneloru, Vodă şi 
Dómna se trase într’unu micu apartamentu 
unde îi asceptau Popa Cosma şi necuno- * 
scutulu.

A

— îmbrăţişaţi D-nă pe fratele vostru,
çlise preotulu înfăţîşind pre necunoscut, 
D-ne addăogă adresăndu-se către Radu strîn-
geţi Ia peptulu M. V. pre cumnatulu vo
stru Ban.

— Ce însemnă astă enigmă părinte ?res- 
punse Radu.

— Astu june este prirauJu fiu allu Iui 
Dan Vodă, reposatulu vostru socru. Acest 
docuraentu ve póte assigura.

Dupö ce citi miculu pergamentu sub
semnat de Dan III-lea, (prin care reposa
tulu îlu recunoscea de Jegitimulu seu co- 
pilu şi pre care, Ia plecarea sa din Ce
tatea Albă, i’Iu Iegasse Ia gîtu,) Radu se a-
runcă în bracele Iui, Maria făcu assemeni...
Cine póte descri bucuria loru? Iacriraeie 
fericirei ce strelucea în ochii loru, începu
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a le inunda obrasulü. însuşi Popa Cosma 
plângea de mulţumire.

Sera tóté pieţile publice erau illuminate 
cu candele şi masalale, Ia lumina cărora 

. se vedea raişuind mulţimea poporului şi a 
soldaţiloru, carii jucau, chiuiau şi beau ne- 
încetatu din buţele ce stau desfundate în 
mijloculu pieţei.

Precum poporulu se veselea in felulu 
seu prin strade şi pre pieţe, assemenea şi 
nobleţă gusta, nectarulu bucuriei, în spa- 
tiósele şi vastele salóno a le Palatului ; şi 
ei ca şi poporulu, jucau, beau şi acclarftau.

Maria nu juca, dar radia de fericire în
tre iubituiu seu sociu şi ne asceptatulu ei 
frate.
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I

OON-CLUSIUKrjE- '

Să conchidemu în fî ne ace'stă naraţiune, 
în care am veçlutu că virtutea cu tótc<>b- 
stacolile ce a întëmpinat, cu tóté suferin
ţele ce a cercat, totuşi a ajuns la ţinta 
frumósei salle dorinţe, fora a fi maculată, 
foră a se slănina de mulţimea pericoleloru 
ce a cercat; să spunemu numai în căte-va 
cuvinte ce a urmat dupő acestu. maritagiü: . 
Radu cătu timpu a avut len'gă sine pre 
iubita şa Maria a fostu unulu din cei mai 
bani principi, sub domnia căruia, ţerră o- 
bosită de nenumeratele rescóle trecute, a 
putut să respire puţin, şi să. guste niţică

* %



202

fericire. Maria ca Dómna fu una dia Prin
cipesele celle mai însemnate, ’atăt în bu
nătate şi generositate, cat şi în înţellepeiune 
şi dreptă judecată, în căt, ca puţine alte 
Domne, mai tot d’auna lua parte Ia dis
cutarea interesseloru statului ; iar ca femee 
fu uă socie ne preciuită şi uă mumă duiosă. 
Dan fratele seu, in curîndu părăsi Romá
nia şi: trecu în Transilvania, îndată ce auçli 
şoptindu-se că ar fi avend planul de a de
trona pre cumnatulu seu; dar muri peste 
eăte-va luni în voluntariulu seu exilu. Nu 
vomu uita a spune că Spirea îşi perdu în 
curêndu sănetatea, roşă de vermele teme
rii, că va fi pedepsitu, pentru insolenta sa 
conduită, de către aceia ce acum devenise 
Domnă a Romăniei; ne fericilulu peste puţin 
muri. Mihalcea îi ocupă loculu pe care, dupö 
ce deveni mare Spătare, îilu cedă micului 
Mateiu.

Pre culmea muntelui Vôlcanu, in loculu 
casei în care se născusse Maria, Radu puse 
să lădice uă capelă care, peste căte-va Ze
cimi de anni, fu dărîmată de Ungurii carii 
năvălise în ţerră.

Nici unu monumentu nu ne-a mai ré-
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mas de la acesta fericită pereche, de căt 
tradiţiunea, monumentu pre care nici pu
terea omenescă, nici puterea timpului uu 
o póte sfărîma, tradiţiunea 1 va sei à o 
transmitte din secolu în secolu íuturöru 
generaţiuneloru, cătu timpu numele de Ro
mani va figura între numele ginteloru.

Fine.

1 Ac<5etă tradiţiunc este transmisă generaţiunci nóstre 
atăt prin uă baladă rcche cântată do ocuitöni sa- 
tcloru Romane, căt şi de frumósa baladă a d-Iui , 
D. Bolintinenu, întitulată „Radu Vodă p fata.
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Freţulu a sfanţî.
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