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ROMEO
I.

Mormêntul e deschis.
Pe malurile Oltului se despăturau co

liliile dumbrăviloru ; - şi domnului din Ro
mani se ’nchideau filele de pe păment.

Doue flori ale vieţei sale, Ioana cea fru- 
mosă, şi Goriţă, un vitéz mititel, dohes, 
se ’ntrebau cu ochii lăcremaţi :

— Ore dé ce nu ne mai chiamă tătu- 
ca ? Aşa de demult nu ne-a chemat să ne ■ 
vadă ! Astă<Ji e atât de frumos, şi tot nu 
ne chiamă, să ne mai sărute.—Vitejelul 
adau3e :

— Hai, să mergem la tătuca şi aşa. 
—Soru-8a-i respunse :

—Ai uitat, ce ţ’am spus, că tata a 
<Jis să mergem când ne va chema ?

Dar tu nu-mi ai spus, că a di8 să nu 
mergem, când nu ne va chema. Hai, să 
mergem, şi’l vom vedé odată ; apoi vom 
fugi ’nnapoi.

—Nu puişorule N’au-
<Ji clopoţelul ?... . Aidem in fugă ! Ţine- 
te bine.—Aşa strigă Idna şi alergă pe 
scări la vale, de mână ou frăţiorul seu.

Stăi!

=~-
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Obrajii lom se făcuseră foc, de bucurie.
Când au ajuns in pdla scărilor, Ioana 

„patru. . .. cinci“ .... şi 
faţa ei s’a făcut ca păretele ; mersul ei s’a 
oprit ; şi dânsa s’a cutremurat, ca’n spai
mă de mdrte. Mititelul s’a spuriét şi el 
de dânsa ; s’a uitat la faţa ei cu îngriji
re, şi a întrebat-o :

— Da de ce nu mai mergem la tata ? 
N’au<ji clopoţelul ?.. .. 
eut la faţă ca omătul ?

—N’autji clopoţelul ? 
ou ochii rătăciţi pp la hoiturile cecului : 
şi readunându-şi puterile, repede l’apucă 
în braţe, şi zbură cu el cutrS pădure.

—D.insul <jişe atunci :
—Aşa! Să mergem ! căci au<Ji, cât de 

frumos tot cântă clopoţelul !..........
—Dacă ar fi tăcut, ar cânta frumosu ; 

dar ol to(tu cântă ; aşa dară cântă a mdrte.
— Aşcyltă, ţaţalică,. ascultă! Nu mai 

cântă' clopoţelul ! Frumosu cântă acuma, 
cându nu mai cântă ? Frumosu ţaţalică ?

Idna îl sărută lăcrămată, şi-i respunse 
in graiu năduşitu.

Ah ! puişorule, tu n’ai numeratu, că a
cântat de ndue ori......... Să mergem mai
repede ....

Idna trecu în sbor prin dPsişele codrului.
Intr’unu deâişiu era o zihăstrie naltă, 

cioncată şi sfărmată de tdte laturile. 
Ioana s’a aruncatu în ea ; şi ’n prag a 
oă^utu fără sufletu în genunchi.—Ce sto- 
tea înaintea ei ?

numeră :

De ce te ai fă-

respunse Idna
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Unu zihastru, alb la fată, Ia rasă ndgră 
pană In pămentu. El stetea In mijlocul 
zihastriei, ca şi unu imperatu poroncitoriu.

— „Tatăl“ „Tatălică!“ strigară Ioana 
şi Goriţă ! şi redicându-se, amèndoi de 
odată ßburarä la zihastru,- şi’l prinseră 
în braţe, Idna pe la pieptu, Goriţă pe 
la genunchi-.

Dânsul strinse în braţe; pe Idna, o 
sărută în frunte, şi se plecă .de sărută şi 
pe mititelul seu. Apoi grăi :

Ioanito I fLdrea cea dragă a dalelor me
le ; şi tu, dulce bobocel al inimei mele I 
yoi aţi înţelesu, cum v’am suhătu' astădi 
clopoţelul Dar nu vo spărieţi I ...
Eu acuma voiu trece din lumea asta .. 
m’oiu duce la dulce maica vdstră. 
şi ve voiu ascepta acolo . . ... Până- atunci 
tu, Ioanito, p<5rtă-i de grije frumuşelului 
meu;—iar tu, tu, să asculţi de ţaţa. Idnito, 
acdtc’l om inimos, drept, şi neadormitu. 
Inv.aţă’l, să scie cundsce, ce’i fldre,- ce*i 
şerpe.—Iar tu scumpă fiica mea, iartă^me 
că am greşit, de te am dat de tinerică 
aceluia care te-a lănţuit, ca’n robie; lartă- 
mo pentru aceasta!,.. Lacrămdză?n- lan
ţurile laie ; dar nu turbura pacea casei 
pentru nimica alta. Pdto duplă. furtuni 
se va face seuin odată. Faceţi-vö parte 
dreapta din dumbrăvile ndstre de la; Olt; 
şi: nu le ’nştrăinăţi.- Fiţi una din nepoţi 
in nepoţi; .. Zihăstria aceasta-am; zidi- 
to şi am' şezuţu in ea, pentru oa să? ved 

t otdeuna, unde ddrme muma vdstră som-

;

..
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nul cel adânc ; păreţii aceştia, coperişele 
aceste, au trăitu ou mine ; acum iată-le 
căzute de tote laturile ; nu le mai propiţi ; 
lasă ştergă-le viforul, când va vre.,.. Acu
ma... Ioanito, propesce-mă, să mc duc păuă
lângă marmura mormântului ei ;-----------

------- aşa--------- ah !-------- cât mi
se uşurâză pieptul, când me razim de
piatra acesta !------ ah maréi pacea pe
hoiturile ceriului !-------
— —Cornelia frumdseloru mele <)ile tre
cute— —aştepţi-rae tu, acolo unde eşţi ? 
 Sciu bine, că me ascepţi— —
— Ah ! dulce privesce ceriul, şi simt, 
că’mi mai dă putere.— Mai am câte-va 
clipe pe pământ. Să’mi mărturisesc dară 
cătra ceriu faptele, ceriul mă va inţelege 
prin voi, ângereii mei ; şi din mărturisi
rea mea veţi ceti şi aceea, ce vă leg eu
de inimă.----------- Puişoirlor, voi nu m’aţi
întrebat niciodată, de ce am ieşit eu din 
lume, până a nu trece de pe pământ ; de 
m’am îngropat in întunericul Sihăstriei. 
Să vă spun dară acum : Am vroit să fug 
de mine, să nu mă mai vedu . .. Pentru 
că eu mai demultu am fost orbu ; orbu în 
minte, şi ghiaţă la inimă. Nisce diavoli 
mi-au îngheţat inima, ca să nu-i fie milă la 
ţipetul văduvei şi a orfanului, şi mi-au 
impainginit ochii sufletului, ca să nu 
vadă, că păşim ân prăpastie, purtându 
pre muncitoriu mai rău decât pre câne. 
Odată apoi am ostenitu pe vi*o câţiva 
peste măsură; —ei ş*au ridicatu capetele,

aşa

Cornelio !



— 7 —

şi eram po prăpastie, când sosi unul, şi, 
s’a jerfitu pre sine, apărândumo. Mie, 
mi-au căzut solzii de pe ochi, şi am vă<Jut, 
că şi plugariul are inimă de omu. Tot 
sufletul mi s’a zguduituri—m'am spări- 
etu de mine : ce fusesemu ; acuma eram 
altul, nu mai multu cel de mai nainte. 
Atunci am desiegatu din lanţuri pre toţi 
robii, şi—dacă o dinioră zbura unu uri- 
eşu pe şoimi aprigi peste hotare, şi cutre- 

pre toţi vătavii, amuţându-i asupra 
muncitorilor cu tunetul graiului seu ; acel 
urieşu puternicii------- acuma-i — sihas
tru, -------umbră rozimată, umbră tre-
cătdre .... Când am v&Jutu lacremile lor 
de bucurie şi mulţemire, sufletul meu a 
săltat în danţu fericitu. ţ)iua aceea a fost 
serbătdrea cea mai frumdsă a vieţei mele 
.... Apoi mi-a vonitu ruşine de ei, 
pentru suddrea, ce le-am siorsu mai nainte ; 
nu mo mai puteam uita în ochii loru, şi 

sfiamu de dânşii, când me vedeau. 
Asta mi-a adusu aminte pre muma vdstră, 
care mă totu îmblân^ia, cănd mă vedea 
cuprins de urgie.—Am fugit dară din lume 
şi mi-am făcutu sihăstria lângă mor- 
mênlul ei, ca să fiiu aprdpe. - Pre tine, 
Ioanito, te-am datu lui Nopoia pré de 
tinerică. O, dacă te-aş sei cum nu te şciu, 
aş trece din lumea asta mai uşoru 
Dar tu fii rdba păcii : câ’ţi va veni şi 
ţie odată <Jiua mântuirii..., Fii iertătore 
şi nu mă blăstema ! ....

mura

me

• »
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—O, tată, nu vorbi aşa ! că’mi zu- 
grumi sufletul !!.*..

—Nu plânge floricica tatii;—iată,nu 
mai vorbèsou aşa*—Pre Goriţă eă’lii în
veţi a sta pe pioidrele1 sale, să'l laşi în 
lume, în aripile sale ; să oundsoă şi dul
cele şi amarulu : că: apoi va putd da frun
te cu viaţa 
bunu !! '..... Goriţă !> sârută’mi manile . 

floricelele inimei mele 1 remas bun ! 
.. Vinu. îa tine, . I ... Cornelio ! .. 

Cor—ne—li—o . .
In clipitele acele s’au făcutu doi orfani 

mai-multu pe pümêntu.

Ioanito !. . . . renias• • •

• j« J •
• •

: r» » •r

II

Pumni nţîtitei.
a j I fi iu I-

Prp frăţiorul Ioanitei nu l’a mai vă<Jutu 
nimene alergând după fluturi, nioi urcându- 
se în veryurile copacilor după pui de 
sturzutj nu l’a mai v.ădutu nime ri^êndu. 
—In diöa' aceea, mintea lui a erescutu 
câţ în <Jöce ani. Mintea aceea l’a făcutu, 
de-, a (Jişu odată cătră pârcălabul Ioanei;

— De ce nu mă-laşi, să mo: ducu la 
şcdlă?, Nioi, pré, Ionita n*6 laşi să- mă 

.’nyeţe oarte ! Nici în lunca mea nu mă 
laşjj să -cetoscu cu copii!!

—De şcdlă eşti prea mi ou ; Id.na nu-i 
dascălul; (teu.; şi cu copiii, nu vre.u, să 
te. lasu, în luncă,:—în lunca—ta. ? ?... De 
când ai tu lunci ?.. ; Unde . aiâ munoitu 
tu;, să ai lunci ? Tu, care; nu sçii zmulge

î ■
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o buriuană, şi, ou t<5tă puterea ta, n’ai 
putd zdrobi unu puiu do şerpe de cei 
mioi î

T—Voiu soi eu zmulge buruene, şi a 
zugruma la şerpi de cei maţi, când voiu 
fi mare. Luncile tata ni le a lăsata. :Şj 
— de carto <Ji.ci, că sunt pré miou.?, . 
apoi să. 8oii dară, că e,u sciu atâta carte 
cât tine !.... că scie Ionita, cum trebue 
să facă,!..,.. Aşa strigă tinerelul; ou 
ochii lui cei mari. aprinşu 

—Aşteaptă iu numai !....
Idna ! aşa ameninţa Nopoip, şi se uita la 
eí,‘ cflt mititelul îngheţă de căutătura 
aceea; şi—pună *n sară, i,-a oresoutu min? 
tea, ca ’n alţi ^ecó ani. fya apoi, când 
sV văgutu singuru, ş’a făcuţu sfatul yieţei^ 

— Corbule fntunecatu ! vrei să’mi 
cundi séfele ! Dar nici eu du, suuţ orbfl 
. ..... Vrei să’ini ascunzi luiiiina, ca sa 
nu*ţi potu mesura socotelile ; şi vrei să 
me u'oidi, batjocorindú-mö,, că eu nu spiu 
face nimica.... Cu asta m’ai făcutu? să 
iésu în lume, în aripele melé, óa să’ţi.ar 
ratu odată, cdnd voiu fi mare, oă.Uu.m'ă 
poţi învêrti cum vrei tu' ! •.. Í . .

In căderea serei, cine ar fi pututu strSr 
bato întunericul,1 ar1 fi vedd tu pré oinevij 
aplecând U-se in uşe, şi. sărutându' pra? 
gul ; apoi Tar fi perdutu în orbia nopţii';

Déue lacrimi; în pragul casei erau 
mute ; şi nu: le-a cetită nimenei

In aéptea aceea léha se fură1 singură 
lajsihăsţrie, şj, întrebă din prag şoptind0;

şi. tu, şi

asr
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—Aice eşti Goriţă ?
—Aici, êi respunse unu graiu.
Pre băietu l’au căutatu pretudinuene, 

âncă în noptea aceea; dar n’au datu de 
el nicăiri. Numai In sihăstrie nu l’au căutat.

Viforul îşi deslegase urgia peste lume, 
şi batea faţa pământului cu nesce aripi 
mari turbate.

Băietul scăpatu diu casa morţii, trecea 
prin codru pipăindu, şi însemnându’şi 
drumul la zarea fulgerelor.

Odata-i sclipiră dinnaintea ochilor trei 
păreţi ce se mai ţineau în picidre din 
sihăstrie, şi coperişul jumătate deasupra.
Dînaul păşi între acei păreţi deschişi, şi 

se cuibări într’unu cotlonu.
Intr’unu tăr<jiu zări pre cineva tn prag. 

Era Idna. Dinsa păşi penă la elu* şi-i <Jieo : 
—Ţine săcuţul acesta. Să nul deschizi»

Sa ne vu-pănă nu vei fi de mdrte
demu fericiţi !...........

Ea ’1 sărută cu tot sufletul; apoi ia
răşi se perdu în fugă.

Fuidrele fulgerelor dănţuiau de a lun
gul dungiloru din vêrvurile păreţilor, şi 
2burau peste colţurile coperişului sfărâmat.

au<}i deodată de 
dinafară ; şi Goriţă ve^u, cum se izbescu 
peste dărâmătura unui părete şase urieşi 
cu feţe negre. —Razele fulgereloru se o- 
gUndeau. în. cuţitele ascuţite de la brîeie 
)or şi ’n ochii loru şi mai ascuţiţi.

. Pre legea mea ! Ş*au

— Brrrrr ! se

Brrrrr !
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perdutu minţile cei de susu cu ăstu po- 
topu nebunu !

—Le-a mai renias câteva tăriţe în ca- 
păţină ! tot ne aprindu în cale câte o 
făclioră chidră.

— Ce’mi trebuescu mie fulgerele lor, 
ochi închişi.

—Iată, are trei păreţi mai întregi ! şi 
•o căciulă de coperişu mai jumetate!

— Măi, Nopce ! scii ce-i asta? Să chio- 
re8cu în ceea lume, dacă nu-i palatulu 
de sihăstrie a lui Tulianu. Numai s’a 
cam hârbuitu.

- Haha! ţ’au furatu luminile din capu 
frumdsele cu ochii lor, Vulture ; din vul- 
turu chititoriu ai eşitu cidră ohidră ; nu 
ve<}i, că suntem în Vatra Cldnţei.

— Taci, măi Falca ; şi, decât v’ar umbla 
fălcile şi clonţurile în vônt, mai bine v’aţi 
da samă despre săptămâna asta, care ce 
aţi lucratu. Spune ântăi tu, Falcă.

—Ba ’ntëi tu, Vulture ; tu eşti căpe
tenia, care trebue să fie înainte mergătoriul. 
Ai uitat rândul ? ori pdte vrei nă mo faci 
pe mine căpitan ; iar tu să’mi fii armaşul 
meu ?

—Falcă ! tu tot lung în fălci ! îţi po- 
runcescu, sa vorbesci tu ’ntăi ; şi eu tot 
voiu rămân é căpitanul tău,—ori îţi voiu 
sfărâma fălcile. Ce ai făcut săptămâna a- 
sta ? Ai căscatu din fălci ?

—Căscatu. Şi iată, ce am prinsu cu ele, 
când le-am înoleştatu iară.

— Şase pungi ! -Bravo, Faloă ? <jiua şi
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punga.— <}iua şi punga !------ Dară tu Ho
leratule ?... Bravo ţie ! tu—şeptc—opt 
pungi!—Bune holere ai bătut, pe unde 
te ai holeratu cu ai toi ( —Şi tu, Pum- 
nule—ai pumnitu şepte pungi! <}iua şi 
punga, tjida şi punga ! tu ai pumnitu 
dumineca dintre sărbători; ai pumni t-o 
între lucrători !—Tu, Dungă, ai. dungit— 
şase; ţu, Tresne, ai tresnitu patru, dar 
măi.—Eu—eu n’am prinsu nimicu.—

----- Nimic ? ! !
—N’am prinsu nimic;—şi am prinsu, 

cât voi toţi. Am pus laţul în gâtul—ce
lui jjputredu“ ; şi-dacă ne yom purta du
pă lege, va putrezi bine poimâne sară.-r- 
Ţu,. Falca să fii arman cu negoţu ; ai 
înţeles ?—Iu, Tresne, cerşitor, cu sacul ; 
—ţu, Ndpţe, arnăut fugit voi doi, tu 
Pumnule, şi cu Dunga, călugări greci ; 
tu, Holeraţule, călugăriţă bătrână.—Eu 
voiü fi boeriu, Nopcia din. Romani:,. .. . 
La tfiuă vom sfătui tot sfatul. Vă place 
pănă aicţ?

— Amin !. Amin!!,—-------- Amin !! —
Goriţă- stătea. înmărmuri tu în cuibuşorul 

seu. Câte a au<Jitu în ndptea aceea, i s’au 
Ipgrozitu minţile; şi asculta din; cotlon, 
cu cugetarea aţintită.

Qdaţă sţrigară cocoşii, că-i,zo,ri de tfiuă 
Qoi. şepte întunecaţi priviră cătră răsări tu.

— Iată, măi! ne vcdu zorile !/strigă 
Falcă! şi atunci toţi de-odată| pocniră în 
picidre, strigându :

întărzieţul —

!

i
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Sdrele ieşi ou faţa pe cériu ; şi tot go
nind la umbre, săgeta cu rázé în pala
tul sihastrului. Atunci cei şepte àê furară 
plecaţi, pe do ceea parte

Goriţă sări în prăgii, şi se u:itâ după 
ei cu ochii apr iii şi ; şi cum se cufundară 
în întunecimile codrului, ameninţă după 
dânşii cu amândoi pumnişorii. Apoi s’a 
întorsu şi s’a opritu, unde întunecaţii îşi 
dăduseră sama despre socotelile trecute, 
şi’şi împletiseră firele viitdrè ; acolo a 
gânditu şi el t<5tă <Jiua, şl ş’a întinsu şi 
ei calea paşilor sei din chileié neciinosou- 
te, col aşteptau pe drumurile vieţei din 
yiitoru. Mintea lui îmbatrânisé în ndp- 
tea aceea alţi d000 ani.

Când se atingea sdrele cu pământul, a- 
tunci odată numai se culese şi ascultă.

Nisce paşi se auzeau apropiindu-se. El 
cunoscu pasul ; şi sbură în pragu, în 
braţele surorii săle.

—Ah ! strigă dânsa ; iarăşi te vSdu ! ! 
.Ne mai vedem odată!.... Acuma 

ânsă fugi !,.. La ndpte voru căuta şi 
pe aici !..........

—-Bine că am statu aici astă ndpte. , 
ii audu .

Să nu uiţi, ce’ţi voiu şopti acuma. .
Ce s'a întâmplat după acesta ?
Şoptiri, abia do ătnjitu -----unu lung

sărutatu ;------- lacrime arijätdre ;------unu
suspinu grèu ;------apoi vorbele :

-r„De astăf)i în nouă ani—aici“... 
şi când sdrele1 zbura do ăcole, Goriţă ple-

Ascultă ! vin , ., .,
% •
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ca grabnicii, singurel, pe calea luminei.— 
— S’a mai uitatu odată îndărăt,— ş’a mai 
zărilu odată sora, cum se perdea în de
părtare ;------ apoi s’a perdutu şi el, aler-
gându după razele apusului cum sburau 
ele dinaintea lui peste hotare.

III

Pragul Tinereţelor.
Au trecut ca la nóue ani lungi.
Gorea era tîner la faţă, betrân la min

te. El cetea cufundat in crisóve :
„ .... Noi, cu mila lui dumueijeu dom- 

nitoriu şi biruitoriu a tó ta Ţara Româ
nească, anca şi unei părţi de peste mun
te, a Almaşului, şi Făgăraşului, tuturor 
dimpreună, precum şi fie căruia câte u- 
nul deosebi,...................................................
..................stătură a fi domnitorii şi mi-
tropoliţii ţerei omeni străini nouă, cu ne
mül, cuv limba, şi cu năravurile cele rele, 
adecă greci ; ei nu se ruşinară, nici se 
temură a atinge naravul lor cel rău şi de 
sfintele mănăstiri domnesci ale ţerei. . . . 
îndrăsniră, blăstămaţii, a calea pravilele 
ctitorilor domnitorilor bătrâni, spurcându-
şi manele lor cu orbitdre mită...............
sub viclonă taiua începură a vinde şi cărei-, 
mări sfintele mănăstiri... ale Ţerei, ale 
supune ruşindse darnice altor mănăstiri 
de prin ţara-greciască, şi delà Agora, fă- 
cându-le erisóve de inchinacuine pe fu
riş, fără scirea sfatului şi fără de voia
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soborului
.....................Aceste mănăstiri fiind în-

zestrate cu tot felul de averi, clătitdre şi 
neolătitdre, cu odoruri, —fără gâlciavă.

. Iar dacă au trecut acei
ani şi acele <Jile» uisce străini neascultători 
şi călcători de acest păment, de Ţara ro- 
mănescă, un cârd de greci, iubitori de 
câştiguri spurcate, au călcat Ţara, făcând 
şi (Jicând nu dumne<)eesce; au stricat cu 
puterea lor legatele cele bune ale Ţerei, 
neruşindodu-se de nimenea, sămănând toc- 
melele lor cele spurcate şi grozave. A- 
ceştia apoi au supt Ţara mai jumătate 
de rddele ei, şi le au trimes la răsăritu. 
Acolo apoi grecii rideau şi se îmbuibau In 
suddrea sângelui românesc, şi ţara asta
plângea,................. “

Şi sufletul lui Gorea suspina din adâncu, 
... La care lucru bine veniserăn •

filele cuvcntului lui David, a’l tjice şi 
noi, cu puţintel numai schimbându’l : 
Domne, veniră străinii în moşia ndstră, 
i’şi spurcară manile lor cu mită, şi în
drăzniră a vinde şi a cârc iu mări sfintele 
tale locaşuri, şi a goni pre moşneni, - 
şi'n trudele şi ostenelele lor a încuiba 
pre străini; —şi suspinămu goniţi în ţeri 
străine, şi lăcrimăm pribegi de reul lor...“ 

Gorea ’şi luă suflet din adênul pieptului :
Astătji am încheietu filele tinoreţei 

jocuriloru !—Astăzi voiu să începu anii 
bărbăţiei faptelor !... Şepte <Jile • ancă 
—şi rdta anului îşi împlinesce al noulea



16

drum.. 
tu dye ?

Ioanito ! me yei fi aşteptând

Pământul e’a.înyôrtit de şase ori cu 
töte cőstele sale cătră faţa sőrelui. La 
a şaptea 0ră, dumbrăvile Oltului toceau 
remasu bunu luminei sőrelui, şi se întor
ceau să se oulce în molatatea întunerecu- 
lui,—când, Ipna lui Nopcia se fura în co
dru la sihăstrie.

—-Goriţă 1 şopti ea cătră păreţi.
—Iőnito ! strigă tot. átunciá frate-seu ; 

—şi. amândoi au amuţit întro îmbrăţoşa- 
re ferbinte.

—Ah ! Goriţă, au trecut şi aceşti nouă 
ani fără capăţu ; noue veacuri de lacrimi!

—De lacrimi ? Iőnito !
—Pârcălabul meu tot pârcălab a re

mua. Mă şpariu, când se uită la mine, de 
câte pri vine aoasă, odată pe anu. Mi 
se r&dică peptul, când îl ved duoându-se, 
ou töte oă în locul lui mÖ păzesce o clőnr 
ţă întunecata de a lui, oa pre o röbä.; 
— Dînsul numai cu grecii lùi ţese ce ţe
se, pe cărări ascunse.

—Ii sfărâm astupi !
—Taci, Goriţă ! Nici să nu vii dé 

astă dată la noi acasă. Tu ancă nu scii, 
ou cine te-ai juca. Acuma îţi voiu spu
ne şi alte vorbe, ce mi lo-a legatu tata', 
să ţi-le spunu acuma.—Dute înapoi şi în
vaţă să te pricepi în legi. Aşa te vei 
întări în aripi mai bine. Apoi să hu cón- 
teneşci a sciri, ce fac străinii în ţera 
nöslrä ?;Să nu uiţi nici într'o sară, până nu



17 -

vei face <Jioa câto uu pas măcar, es se li 
se facă hr dreptate; după faptele lor..* 
Aşa rai-a spus vorbele tatn. Tu dute şi 
le vei pricepe odată. Atuuci cu ajutorul 
ceriului, pote1 mă vei putd scote şi pre 
mine din ghiare balaurului

Goriţă asculta cuviutele cu luare a- 
minte încordată ; şi le sapă uua câte una 
adânc în tabla fufletului seu.

Acuma mergi sănătos, scumpul meu ; 
şi să ne mai vedem nu ca acuma .... 
Iată alte patru puugi . .

Dinaintea lor era un lac.—Goriţă luă 
pungele ; deşerta aurul în palmă,—şi îl 
aruncă tot in mijlucul lacului.

Goriţă ! eşti turburat ? strigă I<5na 
• îngălb'inind ea do morte.

El respuusc zimbind.
Aurul tău m’ar adormi ; şapoi cum 

ai pute face eu aceea, ce-mi zibu vorblip 
tatălui meu ? 
mele. Aşa nu 
Remas bun, Ioni to !... De azi în patru 

. . . ori îu sopte aui . . * . .

• 1 •

. . . Lasemă tu în aripele 
voi putea adormi . . . «

ani

IV.

Pârcălabii în lanţuri
Un gemclu adâucu cutremura inima 

Ţerei Roraânesoi.
In pieptul lui Gorea resuna suspinul 

amaru al fiiloi soi ; şi el trecea din ca
să'u casă, din colibă *u colibă tot in-

2
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trebând, şi ascultând cu luare aminte 
vorbele bătrânilor :

. . Din vechi trăiam alte (jile.'Âs- 
tăcji nu ne mai caută iu .biserieele ndstre 
in limba strămoşilor noştri ; ne cântă cum 
să nu seim, ce dice. - Copii . noştri vin 
de la carie, şi nu ne putem înţelege 
cu ei ; dânşii rid de limba, nostra româ-
uăscă, şi numai gi*ecesce yorbescu...........
Ne-au picurat venin iu. viaţa, caşei nós
tre ; ne-au iutunecat ţara de omeni uc- 
gri, călugări, şi hoţi .... Şi dacă ne 
plângem în faţa mai marilor, ei yps- 
pundu, cii~i dreptate să fie aşa . . ,

Gorea ascultă cu luare aminte gemătul 
seminţiei sale; şi suspinul ei îi resuua ’n 
sufle tu şi apoi când românea singurii, 
ii ferbea copul mii de gânduri .

Odată apoi s’a purtat vorba in ţară, 
ca a eşit un prevesti tori u, cu .cuvântul 
de focu, care predică, po undo trecu ; şi. 
pe unde predică, sufletele românilor re
învie. Densul insuflă viaţă nouă in tote 
piepturile roiuânesoi.

Când a sosit el la mama cetăţilor ţerei, 
Iotă tinerimea l’a încungiurut, ascultând 
cuveutul seu ; şi pe unde cuvânta el, că
lugărilor greci li se amarra capiii.—

Adoua (;]> după îndrumi învăţaturilor 
anului, s’nn adunat Iii o mie de tineri 
într’o curte mar»'; aşteptau să sosască 
cineva, care să le vorbiască, co să facă 
cu toţii, întorcându-se, care-şi la vetrele 
păr iuţilor.

n •
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Trei călugări greci şi doi argaţi de ai 
legilor, au venit, ca să fie faţa la cele 
ce sc vor face.

Aşteptatul sosi. Era dorea din ltomani ; 
cu faţa upriusă, cu ochii strălucitori, cu 
pieptul înălţatu. El se sui pe o piatră 
înalta; şi in ce pii a cuvâuta :

—Fraţilor!—Astătji ne despărţim unii 
de alţii ! Aduceţive aminte, câte ara sfă
tuiţii noi, când ue-ara iutăluitu in parte 
câte puţini. Acuma să gâudiţi ânca oda
tă la tote, si să duceţi in inimile vdstre 
durerea şi jelea neamului roraânescu, şi 
ura duşmanilor lui.—Cari sunt duşmanii 
cei mai de apropo ? —Aceia, cari sunt 
iu inima ncraului ; sunt acei străini, cari 
cuteză aşi linte jocu de limba ndstră 
sunt unii şi călugări greci, veniţi aice iu 
ţcră, numai pentru ca să ne sugă sângele 
.... Voi, nicrgcnd pe acasă, pe la ve
trele părinţilor voştri, spuueţi-le tot aşa 
cum vd spunu eu vouă ; pentru ca să să 
deştepte tdtă ţera ; şi să măturăm cu o 
lovtură tot moluzul acestu inveninatu.

—Puiul învaţă pre cloşcă să vorbiască 
limba—robilor ;—aşa strigă acuma unu 
călugării dintr’un colţu.

—Limba robilor ? strigară acuma tine
rii ;—doi le-au sărit călugărilor in cap, 
ca fulgerul, şi i-nu prins de gâtu.

— Ce să facem diutr’inşii ? întrebară 
ei pre Gorea

Lăsaţi-i in pace ; căci nu aşa cu
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doi câte doi trebue sa-i maturăm ; ci 
pre toţi deodată, cu legea.

- Săriţi,, omenii legilor ! zberati călu
gării. Atunci indată au sărit cei doi ar
gaţi ai dreptăţii, şi au strigat :

— Prin deţii', măi, pro aceşti doi, şi pre 
acela de sus de pe piatră, ca să nu mai 
vorbiască. Atonei a strigat şi Gorea :

— Priudeţii pre ei, pre aceşti argaţi 
uitaţi de lege; şi ' ţine ţii păiiă voiu vor
bi pănă în capătu ; apói rnë voi pleca eu 
lor, pentru că i-am legat.

Tinerii au dat acuma drumul călugă
rilor; puseră mâna pe cei doi argaţi, şi-i 
ţinură, ca bătuţi în cătâşi, — păuă vorbi 
Gorea.—El urmă :

—-Iată, fraţilor! am' pus mânu pe 6- 
m:enii legii Mi-àm pus capul sub sabia 
dreptăţii ; numai pentru că sa făcu o 
sguduitură tare in tete piepturile româ
nesc!,'pentru marea deşteptare a töt ne
mül^— Am chemat săbia dreptăţei, să is- 
bescă în capul meu, numai pentru ca să 
ara' eu Vilii tu, să ceru, ca ea să; isbiască 
tot CU' atâta dreptate şi în capotele şerpi
lor, cári ne sug sângele, şi înveuineză i- 
nima ncmului. Eu voiu cadó ; ansă că
derea mea, pre voi va aprinde ; şi 
veţi striga în graiu i.uiiţatu, sa se deş
tepte şi cfeialalţi friţi ai noştri; să se fa
că lin sfcrigăto puternicii, apoi o lovitu
ra înfricoşată, care să zugrume pre toţi 
şerpii cei plini de veninu 
cei negri au izgonii dulcea limbă a raa-

Mamonii



21 —

melor şi surorilor uo'stre ;-------ea suspi-
. nă, pribdgă, surgunită biciuită din töte

locurile cele fruntaşe.------- Tóté altarelè
de învăţătură le-au întunecat cu grain 
străinu, nenţeles nouă şi duşman. —Să 
ridicam un stinardu de sâugè, şi să 
gouim de la dulcile uostre aliate graiul 
duşmanilor noştri, cu ei cu tót ! . . . .

—Cu ei cu tot!! i .Cu ei cu tót!!!, 
strigară mii de graiuri însufleţite ; şi se 
ridicară mii de pumni ameninţători,...

Gorea urmă acuma:
— Fraţilor, acuma daţi drumul argaţi

lor, ca să me prindă ei pre mine. Voi să 
vă duceţi îu pace, careşi la vatra pă
rinţilor sei. Eu mă voiu duce cu aceştia ; 
—şi păşi intre cei doi argaţi.

—Ba mergem şi noi cu tine ! !. . ba 
mergem noi în locul teu ! ! strigară ti
nerii înfocaţi, îl prinseră în braţe, şi cu 
toţii au plecat după argaţi.

Cum mergeau ei innainte,’ - nenumerată 
dînşii.-Cei doi că

lugări păşiau în urma tuturor, şi rideau 
de pTatunci : cum va şede Gorea în temniţă.

La casa dreptăţii ş’au pùs tinerii îii- 
nainte, şi strigau :

—JSToi am legat pre călugări şi pré 
argaţi ; nu Gorea. Prindeţi-ne pré noi 
toţi, cate mii suntem, dacă ve <3a mâ- 

Noi ânşa vom goni pre toţi 
şerpii de călugări greci, dacă nu-i veţi 
goni. voi cu legea.

Vorba asta, câţi, o au<Jiau, o strigau

lume s’a luat cu

Ina
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mai departe. Aşa ea a sburat ca pojarul, 
peste tot oraşul. Toţi românii s’au aprins 
de acestu cuvânt mânluitoriu..................

Celor doi călugări le a îngheţat risul 
pe buze ; ei s’au ascuns sub pălăriile lor 
cum au putut ; şi s’au strecurat printr’o 
cotitură, ca afumaţi.

Argaţii . au prins pre Goren ;—şi iu 
locu de a'l lega, l’au ridicat pe umere, 
lăudându’l.

A doua (Ji nu s’a mai vö<jut picioru 
de călugaru in totă cetatea ; — acela, ce-i 
a afumat dintr’êasa, în locu de temniţi 
şi lanţuri, a sburat din braţe în braţe, 
doue <jile ; iar de a treia (Ji nu i’a mai 
vc<Jut nimene.

V.

Văpaie ’n intunerec.
Un têner mergea printr’o pădure mare. 

Ndptea l’a prins intre copaoi urieşi ; şi el 
tot nu s’a oprit. In stânga şi ’u drepta 
îl ameninţau raamoni negri, cu câte o 
sută de aripi sbullurale, şi cu come zburli
te, ridicate sus, cât abia se vedeau; pe 
jos, împrejurul lui săriau şi se învârteau 
mii de pitici întunecaţi, ou câte o sută de 
strâmbături. El tot mergea înainte pe 
creştetul muntelui. Gândul lui cel aprius 
ii lumina ’n cale.

Cocoşii de departe strigau dmenilor, sa 
se învăliască mai bine, căci s’au ridicat 
zburătorii de la mieijul nopţii ; strigoicele-
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alergau pe maturi, grăbind 11-se Iu trebile 
lor. Ciobanii şi cânii lor sc luptau cu lu
pii.- Mámon ii şi piticii jucau împrejurul lui 

‘ dnnţ.uri drăceşti, şi spirid uşii în.tunerecului 
împleteau vclvdie negre, şi aprindeau rd,to 
roşii şi vinete înaintea ochilor lui. Î)însul 
tot drept înainte căuta, şi calea u.’o pierdea.

Odată numai se opri spărietu. înaintea 
lui se aprinse o bolbolaie de focu mare, 
întinau, cat un ornşu, şi işe parii, cu ve
de v.ăpăile iadului în adâucul inlunerecului.

Ce se lie acesta focu ne mai ve^utu ? 
Arde un oraşu dre ? Ori din vre un iaz 
stătutu s’au ridicat aburii cei stricaţi, 
şi 'n vent s’au aprins. Căutând mai înde
lung, vedú, ca focul iesă din mii de lo
curi, şi uu se mişca. Atunci s’aprecepút, 
ca trebue să fie un oraş, scăldat în bucurie.

Zorile începeau a se, deschide ; şi câud 
s’au întins rarjele sdrelui peste văpaia cea 
de udpte, au aprins mii de stele albe, 
în mii de colţuri pe deasupra coperişelor 
celor albe de palaturi şi turnuri.

— Iată oraşul cel dorit ! strigă Gorea ; 
şi vedii în depărtare un oraşu albu, a- 
şodat pe coastele unei dâmbe verdi. îm
prejur alte dâmbe, care de care îmbră
cată în veşminte mai bogate.

VI.

Cel roşu.
Gorea în curând era între mai mulţi 

din tinerii cei mai înfocaţi ai oraşului,
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El se ţinea de ©parte. Dînşii au înţeles, 
că-i Yenit de departe.

Atunci Cereanu ii grai :
— Se vede, că nu eşti de aicia. Acuma , 

▼ii la noi.
—Da respuiise Gorea ; şi-i forte fru

mos, a vedé oraşul de pe vârful munte
lui de alăturea.

—Da mai de aprdpe nu-i frumos ?
—Ba-i frumoflu şi de aprépe.
—Ce frumuseţe ai veçlùt într’ênsul 

mai ales ?
—Mai alea coperişele caselor. In case 

âncă n'ara avut, când să fi intrat.
Peste câte-va clipele Cereanu ieşi. Go

rea privi pintre ceialalţi tineri, şi intre 
denşii yë^u şi pre unul ruraenu, pré ru- 
menu. Dintre toţi, niiraâi acela părea, 
ca mai vrea să-i vorbiasca ; dar căutătura 
lui. ei părea cam rcspingătdre. Gorea dară 
ieşi de acolo.

In strada adoua de acolo, cine-i vine 
’n faţă ? Chiar rumenul cel de mai nain- 
te ; ânsă cu o căutătură blândă şi bine- 
voi.tóre. înaintea lui Gorea se opri şi-i 
grai :

Frăţiore, vedu oă eşti strai nu aicia.
Eu aş voi să te insoţescu, şi să-ţi fiu 
într’ajuturiu. cât vei voi ; voiu să-ţi fiu 
ca frate, daca nu-ţi făcu superare cumva.

Gorea sp simţi c’a luatu în nesce bra
ţe de frate; şi* acuraa-i era ruşine de si
ne, că odinioră fugea de o asemene#. ini-
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raă. li părea, că ar trebui sa se rógo de 
iertare ; el respunse dară:

— Nu seiu, cum să-ţi raulţemescîi pen
tru bunătatea inoraci tale, cu care mu 
îrabreţişedi, când nu ţi-ara făcut âucă 
nici un bine.
— Inimile se întéluesou, fără faceri de 
bine mai nainte ;—numai daca me pri- 
mesci.

—Care omu cu simţu sănătos sa nu 
fie fericitu a primi asemenea bunătate ? 
Aşu fi o fiinţă pré do jos. Ba 1 primescu 
inima ta, şi-ţi jurii ?i eu frăţietate şi 
credinţă.

Gorea a remasu uedespărţitu de Trun- 
ca. Lui îi spunea tote gândurile sale. In 
manile lui ş’a pus Iotă viaţa sa. Oda- 
ta-i a iji-" :

—Trunoa ! Eu n’ara venit de departe 
pentru aceea, pentru ca să petrecu ; am 
venit, pentru ca să vedu cum merge şi 
p’aice viaţa neamului românescu, şi sa 
vedu, ce trebuo sa mai lucrăm. Trunca-i 
a respuns :

--Nu suntem noi dre pré tineri pen-r 
tril lucruri de aceste ? Asemenea lucruri 
le făcu bărbaţi mai innaintaţi în ani, 
bărbaţi, cari au ajuns capete de familie, 
Gorea-ia îfitors :

—Eu nu mă voiu împiedeca priu fa* 
milii. De demult mi-am pus legea, să 
rëmân siuguru, ca şă nu mc împiedice, 
nici să mc întărdie nimica în datoriile

5
1
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cătră tara mei, pentru ca sä potu lucra 
ne’ncetat numai pentru ea.

— Mo mini de tine, si sunt pro feri
cita, ca nm un frate ca tine. Nici n’am 
mai aurjit despre cineva, sa aibă atâta 
tărie de sufletu. Tu vei ajunge omu ma
re ; pe când eu,—sein că voi remâuc tot 
omu neînsemnaţii.

VII

Un sőre nou
înspre sară a dus Trunca pre Gorea în- 

tr’o grădină mare frumosă.
Gorea intra, şi voijii, că tută lumea 

cea alesă era adunată acolo.
,—Trunca ! (Jise el atunci ; aicia să 

nu stăm mult; lumea se arata aice aşa 
încât nu putem învăţa mult despre a- 
ceea, cum este ea în starea sa cea a- 
devărata. Să ne şi oprim aci aprópe 
de portă.

—Bine; rlisß Tru 1100.
Gorea privi acuma peste grădină, şi 

veijii o tărcătură de lume de Iotă sama, 
de tó tu forma şi de totă mâna. Dînsul 
nu se uita pe ales, ci peste tot, in tute 
părţile- Ochii lui rătăceau peste omeni 
Şi cur/mdu a (jis :

— Vom pleca îndată, frate Trunca.
Multe priviri frumóse s’au oprit în o- 

chii lui cei mari scânteetori, şi asupra 
feţei sale celei falnice şi poroncitore ; 
multe buze frumuşele au şoptit ;
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- Cine sa fie străinul acesta?
Ochii lui nu se oprian hi Citiri.
Odată s’a uitat peste lume, ca pentru 

cea de pe urmă dră, şi totodată a prins 
de mână pe Trunea, diceiiclu'i :

— Să raorgera, fruţidre.
—Să mergem, respunse acesta, ridi

când u-se.
—Smintilule ! şctji locului ! respunse 

Gorea, smuncinduT înapoi, şi ţinându’l pe 
locu. Nebunule ! chiar acuma să mergem 
de a ici a ?

—Tu ai cjis să mergem.
•—Am dis, când era iadul aici. Acum 

e raiul, e ceriul inaintea mea. Aidem mai 
în lăuhtru ’n grădină.

—Iadul —raiul - ceriul ! — —cum ? mai
iuafara—mai in lăuntru------cum?

—Uită-te, orbule ! uită-te, iată ceriul ! 
iată ângcrul ceriului cum vine spre mi
ne, şi de acolo de departe tot în ochii 
mei îşi tine ochii 3ei cei dunine<Jeesoi.

— Care ângeru ?
—Sprele cel din mijlocu, dintre cci doi 

fLuturei frumoşi ; copiliţa aceea, oare-şi 
tine ochii la mine 
resare ’n sufletu ! !

De aici înainte Gorea se învârti îm
prejurul âugerelului seu. ca .şi un iţu-r 
turu împrejurul unei flori frumose ; şi-i 
părea că nu o pdte vedé de ajuns, cu 
atâta sete sorbia iu sufletu vederea cea 
cerească, precum o stea sorbe razele sdrelui. 

Trunea l'a scuturat od ită, şi'i-a <}i* :

Ah ! ce sdre-mr
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— Da nu védi, eil a înserat, şi tóla 
lumea se duce ?

Gorea uu-1 audia.
Iutr’un tăi’diu i-a dis Truuca iarăşi :
—Eu me ducu. La revedere ! —Gorea 

nu’l audia.
După acesta a trecut şi cjina lui Go

rea spre portă. De acolo s’a mai uitat o- 
dată drept in ochii lui, ca de remasu 
bunu ; apoi a ieşit din grădină cu ce
lelalte di°i?óre, întrâud într’o grădinuţă 
fruradsă, şi lc-a perdut din ochi pe du
pă nÎ8ce tufe de flori.

Trunca-1 aşteptase pe uliţă, şi i-a dis:
—Eu mc tem, că tu ai uitat ţara şi 

nu vei pute lucra pré mult pentru ea. 
Gorea i-a respuns însufleţită :

— Ah ! frate, ba siraţescu, că ra’am 
născut din nou ; că încep o nouă viaţă; 
că pană acum am fost un nimica ; de a- 
cuma înainte voiu fi de deci de ori mai 
raultu, pentru că de acuraa-rai resări un 
nou sőre, un sőre, a căruia sfinte rade 
îmi insuflă viaţă şi putere nouă în töte 
-vinele ; îmi re’nnoiesce tot sufletul Ah ! 

-frate, cum s’au schimbat cu mine töte 
în lume, de când le privescu cu altă ve
xiere ! cura îmi paru uşoro töte lucrurile 
cele mai mari, acuma, câud sőrele meu 
mi-a dat p :teri înmiite Cât de bună s’a 
făcut tóta lumea, care-mi părea reutăciosă. 
acuma, rând mo. simtu mai tare, cân.d 
niintu, că nu mo tem de uimene ; şi când 
ejj am fericirea. în peptul meu ; aş dori
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din sufletu, cu 1 óla lumea sil fie fericită. 
Aş voi, su string în braţe liiniea intrcgă !

Lui Gorca-i cadeau lăcreraile de feri
cire, .?i strimte pe Trunca în braţe.' — 
Acesta-i respuuse:

— Xu sein, cum să-ţi are tu bucuria mea.
In cureţi d Gor.ea a re,mas şiuguru.
Luna reşîiriâ. Atunci dînsul ş’a redi- 

caţ ochii spre ceriu, .şi a grăit :
r-r.Gătră tine, lună, îmi în.dreptez cu- 

veniul, cuci şi tu esti-.fiica celui de sus ; 
iţi mulţemescu fierbiute din adencul su- 
fielului, şi in gândul meu cel mai cu
raţii, căci am început viaţa de. aicia cu 
o fericire nespusă; ţie me rogu din a- 
dôucul iuimei mele, , şi cu focul lacremi- 
lor : păzesce’mi astă fericire pentru tot
deauna, neschimbată, nontunecată, nea- 
mărită do ni i o. iul Ora piarc diavoléscà ! 
— Şi eu, îţi filgădueşcu .şiţi juru înua- 
intea feţei nourilor celor limpèfji, că-mi 
voiu păstra lumiun cugetului, dreptatea 
iniraei si bunătatea voinţei, neschimbate, 
ne’ntunecale, neclintite, totdóuua, în tote 
(Jilelc meló, şi’n bine şi’n reu.—

Goroa ziinbi dulco, tremurătoriu :
Iară tu, faţă dulce şi fericitdro, co

pilă dummujecscă ! lumincază-mi uence- 
tat, în toţi paşii vioţei mele ; şi eu îţi 
juru, că voiu fi ferici tu ; şi de trei ori 
îţi juru', că şi tu voi fi fericită ; de ar 
trebui sa făcu chiar minuni, le-aş face, 
pentru pacea (Jilelor tale. - Ah, scumpă 
şi neasemănată copilă; nu mai pol gîin-
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di la altu ceva in lurao, decât la cercsca 
ta faţii, care-mi stralucesce in cugetu, ca
şi un sőre ne mai apnnător........................

Gorea sbura prin visurile gândului seu, 
şi nu scia, cura trecea udptea . . . . , 

Când l’au sărutat radele sdrelui, din- 
sul s’a aprins în nouă bucurie, şi a grăit :

—Voi, rade curate si binefacatdre, fiţi 
binecuvântate de cătră inima mea, în ca
re aţi aprins un raiu dulce, şi aţi lumi
nat un ceriu nespusa de desfătări ginga
şe; fiţi bine cuvântate, de trei ori bine
cuvântate de cătră cuvântul pieptului raeu ! 
In faţa vostră cea smălţată cu străluciri 
dumncdecsci, vede sutiéiul men alba faţă 
a scumpului meu ângeru, cil fruntea în
cununată ’ri rade nepămenleue. Vcdcnd 
sutiét »ii meu iu voi acea faţă, ei se ’n- 
chiiia’ cu tot focul gândului seu, şi saltă 
*n sboru de desfătare ne mai gustată, in 
acesta viaţa ! Fii dară lăudatu tu sore 
al lumii, pentru -.à la lumina la mi a 
resărit sore le inimei mele !

Când a intrat Gorea iarăşi între tine- . 
rii de ieri, Cereanu a vedut strălucind 
pe faţa lui lumina unei fericiri nemăr
ginite ; aşa i-a 'dis :

Mi se pare, că acuma ui aflat în o- 
raşul nostru şi alte lucruri de preţu, 
nil numai frumuşelele de pe eoperişcle 
caselor.

— Pa, am aflat—grădini pline de
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farmece ;-------mai ales gard ina cea mare ;
— - şi alte grădiniţe.

—Şi ’n acele grădini ai ye(Jut frasini 
nalţi, frumoşi, .şi în grădiniţe ai vîujut 
cri'nï şi trandafiri drăgălaşi.

— Eu nu rac uită numai la fiori ,şi 
la copaci. A ' •'* • .

—Te, iiiţi mai mult la. florile acele, 
cari oulegu trandafirii. . . .

'—M’am uitat la totă lumea’
—Atunci vei fi vëcjut o cjină de o 

frumuseţii ne mai pomenită. .
—Ara veijut multe frumdse.
— Dar pro una, mai marea lor, o vei 

fi ales dintre tote.
— 1?re..care.? :
—Totă lumea de aici se.mira de ea, 

ca de alésa frumóselor, ea e 
-r-Cine e aceea? .
—Miranda lui Ţurnea.
— Miranda lui Turneu ! tresări Gorea.

— Intrude verii, --
alicit vorhin du-se despre frumuseţele ei. 

Trunea intră atunci în vorbă d'când : 
— Gorea nu o va lua iu sama nici 

pre densa El nu gândesce la dine, nu
mai la lucruri pentru fericirea ţerei.

— Să nie ierţi, Trunca, respunse Gorea ; 
cel ce gândesce la o unire. în familie, a- 
cela cu atâta mai multu va sei şi va pu
te lucra peutru înălţarea uémului seu 
eu aşa cred.

—Acesta e adevăratu, adause Ccreanu. 
Ciitra sară Gorea era ’n grădina cea

pare, ca amnu se



— 32 —

mare, şi stetea cu ochii ţintiţi la porta. 
Sőrele de pe ceru apunea : atunci ei a 
troserit peste tot, şoptind :

—Fugi, sőre de po ceriu; ascundeţi 
faţa ; căci mi-a re sărit sdrele meu.

O cunună de copile drăgălaşe intră a- 
tunci în grădină. In mijlocul lor (inge
rül lui Dorea, ca luna Intre stele. Ochii 
ei îndată s’au întălnitr cu ai lui, făcân- 
du-şi punţi do raze de la uuii la alţii. 
Sufletele lor sburau pe acea punte unul 
la altul şi se sărutau.

In acele îmbrăţişări ale inimilor lor, 
acele doue suflete au cunoscut, că firea 
le-a născut, ca să fie una, şi s’au jurat ca 
una vor remâne în veoi nemărginiţi, pes
te viaţă şi peste morte. Drumul de raze 
dintre ele a renias dru mu ne mai des
făcuta. Pe el se ’ntelniau ele mai bine
decât, pe căile graiurilor.................

Când intră Gorea acasă, Truuca’l întrebă :
-—Ei, s’a mai uitat la tino şi arji lu

na ta ? Gorea-i response :
—Ah ! fericirea mea s’a îndoit astăzi !
—Adevărat. Ar fi pré repede, să se 

fi schimbat. Tot nu uita dtnsele de reii 
şi păuă a<Ji. Vom vede mai apoi. Eu fră- 
ţesce te făcu luătoriu aminte, să nu ore<Ji 
ori căreia. Tu mc iartă, că ii le spuu 
tote, cum le gând eseu.

Ba-ţi mu Iţă mese u, pentru ca tu vrui 
să m - păzesci de ivlăoiri. Din aceste vedn, 
cii-mi eşti íidevcratu frate do inimă. »Şi
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te rogu, să-mi spui tot ce vei vedé şi vei 
judeca.

—Ochiul meu va vedé şi’ri locul teu.
— Despre ângerul meu nu va vedé ni

mica reu.
— Să ne luăm bine pe samă............
— Pentru oa să vedem lumina cu ae

tata mai bine ; pentru ca să ne bucurăm 
cu atâta mai mult.

—Pentru ca să vedem—umbra şi lu
mina. . . .

—Când voiu lipsi eu, trebue să se uite 
la tine ; tu să o priveşci, pentru ca să 
védi, încotro se uită ; şi de câte ori nu 
se va uita la tine, să’mi spui. Dar şi tu 
să te uiţi la dînsa în locul meu.

—Voiu asculta de tine. Dar tu să nu 
spui nimenui nimica despre acestu lucru.

— Numai ţie pe faţa pâmcntiilui ...
Gorea in tété (Jilole vedea pre ânge

rul vieţei sale, când în grădina cea ma
re, când pintre florile din grădiniţă cea 
cu tainele cele scumpe ; şi de câte ori o 
zăria ochiul lui întrebătoriu, totdéuna se 
jura că este şi va fi fericită'; sufletul 
ei nu zbura, decât pe puntea cea dé 
raze, pe care se 'mbrăţişa cu sufletul 
lui ; faţa ei nu strălucia, decât de des
fătarea sa în fericirea lor, şi’n aşteptarea 
neturburată a bucuriilor din viitoriu. Dih- 
súl totdéuna <Jic©n lui Trunoa :

—Ara aflat florca copilelor de pe pă- 
mentu ! ea e neasemănată ; şi. sunt cel 
mai fericitu pamênteanu. Nici odată nu

3
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m’a superat cu vre-o nesocotire. —Trunca 
îi respundea :

—Adeverat, că pare că numai la. tino 
gândeşce. Cel puţin.— păuă aslătji —

— Ce, cum înţelegi tu acesta : „pană 
astă<}i ?*

—Adecă şi a(Ji s’a uitat uumai la tine.
— Aşa va face totdeauna!
— Lasă tu viitoriul. Bucurate acuma 

de cele de faţă.
— Potu să me bucuru şi pentru viitoriu. 

Numai îmi vine o sfială, nu cumva sa 
pierdu astă comoră. Dar credu că aceas- 
ta-mi vine numai de acolo, pentru că 
bucuria mea este pré mare.

— Aşteaptă cu sfiala.—Nu-ţi înveni
na (Jilele do faţă măcar. —-------

—Bine <}ici, Trunca ; ce va aduce vi
itorul, vom vedé.

—Şă fim numai gata. la—tété...............
Intr’o f}i alésa lui Gorea se ’ngâna cu 

alte dque frumose, amăgindulc cu uu 
trandafiru roşu.

—Dă-mi mie trandafirul; îi dise una.
— Ba mai biue.dă-mil mie ; dise ceealal- 

tă, iniidonduşi mânuţa după el.
Dinsa-1 redicase ’n sus, pentru ca să 

nu i-1 ieio celelalte ; dar dînsele araên-, 
doue se ridicaseră după el, şi-l mai a- 
jungeau. Atunci a d^ frumosa :

—Nu vrau să vo su peru nici pro una ; 
aşa dară nu vi-1 voiu da nici uneia; dar 
nici eu nu-1 voiu păstra. Iată, îl aruncu.

Gorea gândi atunci:
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—De rai-lai arunca mie ! ... şi în
dată, se pomeni cu trandafirul in braţe. 
Dînsul Ta prins şi l’a sărutat dulce.

Frumdsa lui a zărit acesta ; şi se ve
dea,. cum i-a strălucit faţa de bucurie. 
— Gorea se întdrse cătră Trunca, di" 
cându-i :

— Saltă, fratele meu ! Cum ? faţa ta 
cliiar acuma se închide, când ar trebui, 
să se bucure mai mult pentru fericirea 
mea ? cum ? ce’i asta?

- Nu trobuc, ca eu să arăt bucurie. Nu 
sciu cum, dar imi pare, că aşa-i mai bine.; 
Numai de privit o tot privesc, peutru ca 
să’i ved totu pasul. .. .

Stăi, frate ; câud esti cu mine, nu 
trebuo să te uiţi şi tu la dînsa ne’ncetat. 
Atâta sciu eu bine. M’ai înţeles ? Să nu o 
faci asta mai mult.

—N’o voiu mai face.
—Numai când voiu lipsi eu, atunci să 

te uiţi ia dînsa, pentru ca să vadă, că eu 
prin tine sunt de faţă. Tu să no porţi a- 
tuuci respunsurile ndstre.

—Incredete in, mine, ca în ţine însuţi.
Aşa treceau fjile după Gândul lui 

Gorea să îutâlnia cu gândul frumdsei sa
le pe puntea cea ţesută din razele ochi
lor lor, şi se înţelegeau in limba tran
dafirului. Inimile lor saltau îrabrăţoşate 
îu zboruri nalte, în şopte dulci, pre cari 
le aureau numai sufletele lor.

Dînsa odată iarăşi i-a aruncat un tran
dafir frumos. El prin^endu’l, când .l’a ,ră-
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dickt ßä’l sărute,, a ve<Jût o faşică de hâr
tie învârtită împrejurul râănuncheşului. 
Peptul Mi sVcutremurat de aşteptare. A 
desfăşurat hârtiuţa, a cetit’o şi îndată a 
saltkt, nebun de fericire. Apoi 
lù'i TruAca hârtia cea scumpă, (jicendu-i :

—Frate, ve<Ji, ore bine am,cetit,?-------
Ve<ji cei scris aci,? Trunca ceti :
„M'or, de dórul teu. I).âcă gândesci şi 

tu la mine resp'imde-mi mâne. ftârlia 
o pui .sub colţul cel de a dreapta.-— ifi- 
randa Ttirneă. Dorul teu me inebunesce.“ 
Görea strigă acuma :

Aih i aş vroi să striugu în braţe lu
mea întreagă ! Acuma inesőra-mi credin
ţa mea cătră tinè, Tu veţli, că ţie, şi 
hârtia asta sfântă. ’ţ-am aratat-o. Da de 
ce eşti aşa dè trist, chiar acuma ?

—Nu me simtu bine.
—Cum ? Tu. nu te. simţi bine ? şi to

tuşi si ai cu mi n e ?
—Şi'VOni mai sta âncă ; pană tărziu ; 

pană când vei çfrce tu, să mergem de a- 
icia :

a întins

sa

— Âşa . dâră. acum îndată să mergoin.
—:Iţii părăsesci <jihâ pentru mine ?
—O ‘părăsesc, pentru ca să te duc lk 

miné1 a casă, şi nu te voiu lăsa de lami
ne, pănă ée nu vei fi bine cu totul.

' Mirán'd a a vö^ut, cum Gorea ducea 
de braţit pe Trunca, pe când acesta era 
să cada jos. Doftorii au <jis, ca i s’a re- 
dicat sâügele (în cap., Górea , i’a păzit ^ 
şi 'nopte, !ca şi o inüihä upre copilul seu*
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A doua <Ji. Miranda a căutat reppţra- 
sul sciut; dar acolq n’a găsit nimjca. 4. 
căutat respuns şi ţo dioa viitdre', şi ip 
celelalte dUe,- şi înzădar a căutat: 
nici respuns, pipi Gorea.

VIII

0

—Treceau aşa dû® dupa <Jilè ; şi Go
rea nu so mai vedea nicăiri. Ochii Mi- 
randei nu mai rideau, faţa ei nii mai 
strălucia ; cântecul graiului'ei nu se inai 
audia; numai suspinele ei.

După ráülte, multe <Jile, Miranda ia
răşi vcdii pre Gorea, cum aducea pe Trun- 
ca do ^raţu. Dinşa’l întreţiă cu priyirea :

—Unde* ai fost ?... . pentru cine m’ai 
părăsit ?

Gorea-i făcii semn, că-i respundp dés- 
pre toţe.

Atunci faţa ei iarăşi s’.a înseninat ; . şi 
când a venit timpul, cu inima tremurâudă 
a cetit reşpunsul lui :

„ Angerui inimei mele ! Moriu de do
rul teu, şi traiescu prin gândul' la'tjne, 
de când te-am vejiit pentru ânţeia oră. 
De atiincia tu eşti sdrele meii, £u işli viaţa 

• *t datire^uneo. atuofci. Dón-
tru că Trunca, fratele meu de inimă, n a 
fost bine, şi i-ain purtat de grije, în ca-

ii şif WW*"# Si Hpărăsit moi jm pasa. Dacă tu ,n;ai avj>

mea

sa
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o inima aldsă, te-aş fi perdut, căci te ani 
părăsit pentru un frate ; ansă tu vei di" 
ce, că bine ara făcut, si nu me vei blas
tema, ci vei remârie si de aci ’nainte steaua 
vieţei mele . . , . Eu raoriu de dorul teu, 
şi- trăescu prin dorul teu ! Idolul sufle
tului meu ! şi îţi jur pe cuvântul meu 
de bărbatu, şi pe mormântul Mumei me
le, că pentru tine trăescu, pentru tine 
voiu muri în ori care clipită.

„Acuma, dacă ai fi supărată pre mi
ne, nu-ţi ai mai întorce ochii spre mi
ne ; iar de oră ce tu nu poţi să nu la- 
u<Ji fapta mea, apoi me vei ferici şi de 
acuma ’nnainte cu scumpa ta privire, cu 
dumnedeescul teu şufletu.“

,,— Gorea Tulianu.“
A doua di. Gorea a intrat în grădină 

cu inima tremurândă. Iadu îi era aş
teptarea, pănă să vadă iarăşi zimbirea 
scumpei sale*

Odată numai o zări de departe ; şi— 
ochii ei erau ţintiţi la faţa lui cu strălu
cirea unei fericiri din raiu. Sufletul lui 
s’a redicat din iadul aşteptării iarăşi în 
ceriul celor, mai dulci desmierdări.

A treia'di a cetit respunsul ei :
„Scumpul meu Goriţă ! De dorul teu 

moriu .... In dorul teu trăescu .... An
tă i te am cunoscut din lumiua feţei şi 
a sufletului teu ; am crcdut, că eşti bunu 
şi la inimă; şi. ra’ain închinat înnaintea 
ta. Acuma vădu din fapta ta, co sufletu 
tare şi ce inimă mare eşti. Cu uocsta mai

1 : •
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plia în mirare. Sufletul meu le. laudă, şi 
nu scie, cum să te preţuiasca de ajuns. 
Ah! ce fericire gustă inima mea, când 
ß'ci'u că gândesce la mine un bărbat, cura 

eşti tu. Me cuprinde sfială, când gân- 
descu, că eu nu" sciu, să fiu ca tine. Do- 
rescu din şufletu să. putu şi, eu, să-fi .a- 
re tu, că n’aş fi mai rea decât ti(ne. Nu
mai atâta potu face . acuma, că-ţi şpunu, 
că bine ai făcut, purtând de grije frate
lui teu, şi părăsindu-rae pre mine ; şi-ţi 
juru, că şi eu îl proţuescu pro, diuşul, 
ca şi tine ; şi te rogu, 
ine părăsesci pre. mine, 
sa porti grije de dânsul !

„Aş dori, Gonţă, să fiu cura eşti tu ; 
să fim unul ca altul, căci ,atunci, mai bi
ne no-am înţelege.

„La rcvedore, scumpul meu !
„De dorul teu. moriu, în dorul,teu tră- 

cscu.
„Miranda T.
„Nu mc uita ;
--Celesce! fiiso Gorea lui Trunça, lău- 

dându-se cu fericirea sa.
Acesta a cetit, şi-i a respuns :
- Prumdse cuvinte. —
—Cum ? frumóse cuvinte !w

— Da cuvinte. Gândurile nu le pole 
sei uimeuea. Eu nu-ţi respundu despre 
simţemintele ei ; cuvintele aceste snut pró 
pre înalte ; şi chiar acuma! Eu âciu,. că 
dacă părăsesci pre o femoe o clipită, .fio 
şi pentru însuşi muma sa, tot se simte

ca totdeauna f,să 
când va, .trebui
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superată ’n inimă. Şi apoi dacă-ţi jură, 
că nu'-i supărată, dacă chiar te rogă, să 
o pătăseSci şi de altă dată, pentru altul, 
ápbi eu în locul teu aş crede, că dîn- 
sa ’şi ascunde mânia ’n gândul seu ; iar 
cuvintele acele netede şi dulci numai pen
tru aceea le spune, pentrii ca să .me a- 
ddrmă şi să nie prindă mai sirins în laţu j 
şi pentru ca intr’o Să aibă cu ce mc 
mustra mai amar ; ori să aibă pe ce se 
râtjîiria, când va avo ea să ceară un lu- 
crii greu de făcut. Tu me iartă pentru 
cele ce-ţi vorbescu ; dar ve(Ji, că şi eu 
sünt în' jócu ; cu töte aceste, îţi vorbescii 
fára părtinire pentru mine ; iţi vorbescu 
numai şi numai cum me ’h.vâţă judecata 
mea, gândind la fericirea ta. Judecă şi 
tü fără părtinire.

—Vădu, frate, că-mi vorbesci fără păr
tinire ; şi ere du că trebüe să aibi drep
tate în múlté. Din tote vedu ancă odată 
mai mult dreptatea inimei ţale, şi cre
dinţa ta cătră mine.

In sara aceea Miranda a privit pre 
Gorea cu iotul dulce şi desmierdătdre ; 
să părea că-1 Imbrăţisază cu privirea ei 

adencă şi cântătdre. Atunci a şoptit 
Gorea :

—Când o vedu priviiidu-me aşa^ un 
şerpe me muşcă de inirba. 0 ! dacă ar fi 
adevărată âdestă privire de raiu ! !— Ân- 
sâ Care putere pământeană îmi pdte fape
lűminh, ca Sa sciú, ca e Adevărată ? ?---- —
0! o ! lumină ! lumină! faceţi-mi lumină

1

cea !

'JUr
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aicea ! !. . Me ducii ; nu mai jţptp-suferi, 
cum me privesce, şi ç,um nu ,pot,u sei, 
dacă e adevărată aştă privire ângçreasca, 
ori este amăgirea satanei !

Mirauda s’a spariet, yc<Jendu-l, 
sa. dus.

Densul a <j>s In ceealaltă di :
—Trunca, nu mai om igimg, şa .me 

ducu, să o mai vedu, Priyirea ei .me ar? 
de cu focu. Dute tu şi vedi, .çer^ Ţed(e.

Dîusul a re mas a casă, Ţdte plierile 
’1 părăseau.—Când a venit Trunoa, l’a 
întrebat :

—Ce ai voijut? S’a uitat la tine ?
—Puţin ; rar.
—Puţin dici ; De ce nu mult ? Rar 

ai dia ? Pentru ce nu ..dea ? Penfru ce 
nu totdeauna ? pre.oum mi-a jurat! Ah.! 
dar do atuncia au trecut dû0 întregi, pd- 
te a uitat çum a jurat?— — — pd.te do 
atunci cumva.— -

—Nfi crede'tu ’ndată chiar ce e reu.
—Perdéte de 9.C.1 ou mângâierile tale, 

mângăe aşa pre acela, pre care alminţrile 
nu-l poţi ucide ; epi vrei, să-i picuri ye, 
ninu în inimă, mângăie-1 aşa ; că-1 v.oi 
perde mai curând. Ah, aunt .ca$ut .diu 
ceriu! Cine-cine şŞ-mi fac^ lumina Ip 
acest întiinoriou? Cine să-mi întindă mi^ 

acesţe arderi a ie in,sţârapăratoriu in 
doièlei ?

—Eu eţi voiu spune, cine, 
— Tu-mi vei— ?

—pilele viitdre.
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— Tu fii tare.
—Voiu fi. Vom' să fii ii ! — —
—Sa mergem, să o vedem, şi sa—
—Nu. Eu nu me ducu. Să te duci tot 

numai tu. Àcuma trèbue să-'mi scrie. Tu
mi vei aduce de veste. Apoi vom judecă 
bărbătesce.

Când a venit Trunca iarăşi; Gorea 
se temea a-1 întreba. Aşteptă reßpuusul 
fără cuvêntu:

Trunca tăcea. Dinsul i-a cjis dară :
—Dă-mi respunsul.
Trunca ţapii. Gorea. intrebă ancă odată :
—Dă-ini respunsul !
Tăcere ....
—Respunsul ! omule !
— Ţi-am dat respunsul, de trei ori*

. — Aşa dâră respunsul ei este tăcerea ? ! !
—Tăcerea . . . . . .
— Respunsul Mirandei cătră niiuc e 

tăcerea ?
In ceealaită (}i iarăşi a venit Trunca 

fără respunsu; în ceealaită iarăşi, moi 
departe iară-şi. Atunci Trunca a găsit pire 
Gorea ’n aşternuţii. Dar nu trupul îl 
durea.....

Au trecut aşa. <Jile după (Jile; şi , Go- 
réa n*a mai v&Jút vorbă scrisă de mâna 
Mirandei.

Trunca mergea totdeauna, să o vadă ; 
dar de câte ori intra la Gprea n’avea 
nimica, ce sa-i adücä.

Din (jile se făceau luni, lui Gorea nu-i 
venea nici o mângâere.

:
i,
\
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Era cu iotul secat de puteri; când îu- 
tr’o sară întră la densul cine-va, şi l’a 
întrebat :

-—Dumneata eşti Gorea Tulianu ?
— Eu sunt. Da me scii tu ? raie nu 

8ciu, ce mi se pare că vedu în faţa ta. 
Par’că nu o ouno3Cu, şi tot cunoscu ce
va dintr’insa. Da ce’mi aduci tu ?

- Eu 8ciu.
—Eu scii 5 '

Uf
IX.

Poştă nouă•r-

Miranda de mult, dé múlt nu ve<Juse 
pre Gorea,
. Intr’o sară târziu tremurând paşi spre 
un hăetu, ce trăia în casa părintească ; şi, 
după îndelunga îudoială, ei grai?

—Ascultă-rae. ai umblat tu mult prin 
o raş ?

—Am umblat.
—Cunosci bine locurile ?
—Cunoscu.
— Ai merge tu îutr’un locu, dacă ţe- 

aşu trimote, dacă te-aşu ruga?
—Aşu merge. Da în care locu ?
— Eu sein. ,
—Nu scii ? Apoi cum să me ducu dară 5 
— Da omenii din oraşu uu-i. cuuosci ? 
—Nu.
- Nu face nimică Acesta nu-i de aici. 
— Spuiie-mi-l 'numii cum o la faţă, la 

capu, la manta; cum se uită; aşa-i vbiu 
afla apoi.
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—ŢjL-l V.oiu spune- Dar mai ânţeiu 
8a-mi spvţi ţu, nu vei spune nimenui, ca 
te-am trimes ?

—Giţnd ya ţăce pământul, vtoiu ţăcip şi eu.
—lia de nu-i tăce, ce să-ţi făcu ?
—,ŞJă mă- spânzuri de o ureche. Dar nu 

te teme ; că nici nu va sei nimene, <$ncţ 
m’oiu duce, când vpiu vepi.

Miranda-i a dat ceva în mână, şi'-i a 
şoptit ceva la ureche. Băetuld; plecat, apoi 
să caute pre uri orau, nescîindj pre care, 
nesciind unde.

Miranda l’a aşteptat 9 4* ’ntreagă, şi de 
dece. ori a murit, aeved.êudu-l viind —A. 
doua di l’au adat îu grădină, dormind pe 
nişce paie. pinsul pre toţi i-a făcut, să. croula, 
că d.e ieri s’a culcat acolo, şi a imitat 
gă se trezească.

Necunoscutul cel de nopţe a <Jis cătră 
Gorea :

—De aeji dimineaţă te c^uţu, negeii rid 
cine eşti, nesciind.unde. esti. piua ţi-ara dat 
de urmă, şi acuma noptea te găşescu ; ţine.

0oreţ primi—o scrisore j—Delà cjne-i ^ 
întrebă repede.

—De la-rMiranda tjui Turnea.
—Nebunule !
—Peteşpe. ̂
Gorea cădu pe un jâlţu, şi ceti :
„Goriţă! scumpul meu! Asta-i á xlouă- 

spra-decea scrisdre ,a mea, de când nu te 
mai vëdu, de când nici uri semn de viaţă 
nu-mi dai j a tréïsprâ-^eçea scrisore nu jţi:o 
voiu mai scrie, pentru că nu sciu, ce mă voi^
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face. Ţi-am tot scris, neputênd crede, că tu 
să nu.mal-Trei. a au<Ji despre mine. Dar ara 
vroit, şâ me încreainţezu deplin despre ace
ea, ce faci j de aceea ţi r am trimes p*re bie
tul Doimiţă de la noi. B,a chiar mç temu, 
să nu ne jdce pre amândoi o .mană dé-tal- 
hariu. Tu me iartă! Nu vreu să făcu ni- 
menui nici o strâmba tata ; dar aşa sunt 
eu. îmi vine pré greu a crede, că tu să 
nu. poţi scrie vre un semnu, vre un sin- 
guru cuvêntu, pentru ca să me ’ncredin- 
ţezu, că trăesci într’adever. Eu irităndu- 
me de câte-vă ori în ochii lui Truuca, nu 
sciu cum am.simţit, că eu nu. m’aşi . pu
te înorede într’ânsul. Mie-mi fulgeră prin 
capu multe gânduri“......

Cuvintele aceste se făceau llacări şi po- 
jaru în ochii iui Gorea. Nici nu puth ce
ti mai departe ; ci deodată sări in picid
re, şi căută împrejurul seu cu amărăciu
ne nemărginită, gemênd : .

—Ah! şerpele I diavolul! juru, că dân- 
8U-i şerpe. Apoi sări la băetu şi-l sărută, 
(Jicâhdu-i : Doimiţă ,am să te fac feriqit, 
pentru că-mi ai adus în mână acestă scri- 
sdre , . . Dar undo-i acel şerpo tnveni- 
natu ; ca să’l sfărâmu în mii de ,bucăţi ;!!,.. 
Aidem ! chiar acuma! Acesta-mi a re
in v.i.eat tdte puterile ! ! . . . Dar nu ; . . 
nu ; mai Antei să me duc sa .privescu, o- 
dată roacar, cătră scumpa' casă, care ,cur. 
prinde în sinul seu pe nepreţuitul, meu 
ângeru.

— Fă-mi respunsu ântei mie, să-l duc»

I
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— Iată, îl fac. Vino cu mine casa.veiji 
singur, respunsul.

' Când a ajuns Go rea drept Ţurriea, a 
remas pe loc, ca înmărmurit, şi à şoptit :

—Iat’o ! ! Cc-i ? . . ce face ? . . .
plânge ? ! Ah ! cât amar Dumnezeule ! . . 
şi cât dulce ! !..

Atunci îi şopti unu grain din întunc- 
reCul nestrăbătut :

„Treci înainte ori-ce pământ eauu vei fi. 
Iiizttdar te opresci. M’am deşteptat eu 
mai de dimineţă, decât tine, şi tu ai în- 
târZiet.“ J'

Lui Gorea i s’a părut,' că-i şoptirea u- 
nui ■ cunoscuţii. Aşa dară a gândit:

—-Acuma’ me duc drept la dânsul ii casă. 
Me duc în pouorul şerpelui ! Dumnezeule! 
ce só;cotele’i voiu cere ....

IUI

X.iii

Ce-i in ponorul şerpelui?
Intrând la Trunca, s’a veZut singur. 

A: căutat între hârtiile de pe masă’. N’a 
aflat nimica. A căutat mai deamcuuntnl, 
şi—sub hârtia cea mare întinsă pe masă, 
a dat peşte scrisori ! Cu sete de focii des-1 
chise pre cea ânteie şi ceti :

„Goriţă, sufletul meu! De dorul teu 
moriu, în dorul tău trăescn. . . . Nu gâu- - 
descu, decât la tino1, ' . . . .„

Goriţă nu ceti până în capătu ; ci a- 
pucă pre a doua :

■ :
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„Goriţă sőrele meu ţ pentru ce nu te 
mai vedu aprdpe de mine ? Pentru co m’ai 
paraşi t atâtea cjile ? . . . . “

Gorea apucă pe cea următdre :
„Scumpul meu ! Cu, ce ţ^am, supărat 

aşa.de mult, că nici nu-mi respuuij.i îa 
scrisorile mele

In cea urmă!ore ceti: . .
„............. Dacă te-am supărat, nu

trobue să taci. Tăcerea ta rac omora: 
Mustră-mc mai bine . . .

Iu tdto cele-l-alte ceti numai semţe- 
minte fragede, blânde; cuvinte, dulci şi 
suspine :

„Ah ! ce, săgeată a fost în inima,mea, 
când, în locul scrisorii tale, am. ved ut 
scrisdrca lui Trunca ! Densul trai scrie, 
că tu nu poţi scrie. Tot mi-a făcut ; şi 
bucurie, căci am aucjit macar şi numai 
ddue cuvinte despre tine ; . “

„Iţi' tot scriu, - îţi tot scriu; şi tu 
nu’mi respuntji nimica. Éu am .început a 
crede. că Trunca nu-ţi dă scrisorile mele.“.

-Da, strigă Gorea cu amar nespus; 
„fratele meu de inimă“ nu ini le-a dat I . 
nu mi le-a dat! Orbul de mine !
Dar sa vedem, au mai este ceva aicia% . 
O scrisdre u lui ! ! catră deuşa ! ! -r- —

Erumdsă Miraudo. Gorea merge tot 
mai rou. Poţi judeca dintr’aceoa, că nu-ţi 
pdte scrie ddue cuvinte. Serroanul, nu 
credu,. să se aleagă ceva viaţă de densul. 

Ânsa, dacă vre un sprijin tare şi cre-

« ■

- ' : : t
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dinciósu pentru viaţă şi mórte, - eu 
sunt fratele dé iniina a lui Go . .

—Aci ţi-a venit clipita, tu care tre
buia să te diici, ca să o ve(Ji, ca să-i fii 
sprijihu putèrnicu, pentru viaţa, şi pen
tru morte ! ha I ha ! ha ! ha ! Cum ai soris ? 
De mine nu cre<ji că se va alege multă 
viaţă ?... cum ? dar nu cretfi şi aceou,
că de tine se va alege multă-------multă
—mórte ? ! . . cum ? nu o cre<Ji şi asta ? 
fratele meu de inimă !... cum ? ...

Doimiţă a plecat atunci acasă.
A doua <Ji a cetit Miranda răspunsul :
„iSfirândo! am prins şerpele, care-mi 

a ascuns tóté unsprăijece scrisorile tale. 
Acuma sunt în ponorul lui. ÍI aşteptu, 
să sosească; şi-i voiu cere samă. Ceriul 
cu tine !...

Inima‘ei o sugrumă o grdză de mórte.
S'ira’ la masă, bătrânul Turnea spunea, 

între noutăţile (Jilei • *
—A<Ji- dimineaţă unul, 'Prunca, s’a -gă

sit mórt grabnic: Omenii legii au prins 
pre •fèméea din casa lui, şi au pus ochii 
şi pre unul, numit Tulian, care singur 
fusese la Triinca sara treoută. Mirandei 
îi îngheţă sângele.

Tiirhea urmă :
— Care-i vinovatul, nu se pöte sei âncă.
—Feraeca-i, Tuîianu, nu ; <Jise Miranda, 

uitând, ce face.
—Cum ? se mira tatăl seu , tu scii ? 

Oe-i 'tiétá'?’
i^-Nu, căj sciu. Dar‘aşa o'redu.

u
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Ce săgeţi iau sfâşiet inima bietei copi
le, sciind că numai pentru Tulianu ia venit 
mórtea lui Truncal Grdzà a uscat-o de morte 

Adoua-zi urmă Turnea cu noutăţile : 
— Astă-zi s’a aflat, că nu-i vinovatu 

la mórtea lui Trunca. Pre Túlianmraene 
nici nu l’au prins.

— Cum să-l fi prins ? <Jise Miranda e.şind 
cu sufletul ca dintr'o temniţă sugrumătdrc, 
cum să’l fi prins, dacă nu era pontrU ce? 
Eú juram, că densul nu putea să fie vi
no vatu.

•^Pentru ce? cum? Tu jurai despre 
un strai nu ? Cc-i asta? Cum jurai tu ?

- Mi Pau arătat alţii, şi am ve<Jut în 
ochii lui atâta bunătate şi credinţă, cât 
ori când aş jura, că unul ca densul nu 
póte face nici o strâmbătate, în viaţa lui.

In sara sciută, Trunca s’a întors târziu 
acasă.

Ce-i asta, şopti el. Cine să fie în casa 
meo, cu lumină, aşa de tărziu ?
— Cine-i aicia ? întrebă ol ; şi deschise' uşa.

Când păşi peste pragu, îl cuprinse o 
groză, nenuóind nici un rospunsu.

In casă apoi zări pre—Gorea,— cu scri
sorile Mirandei întro mână, şi—-cu scri- 
sórea lui Trunca,—într’alta.

Dacă Par fi trosnit fulgerul, nu Par 
fi lovit o groză mai mare.

Gorea şări in picidre; Trunca aştepta, 
să-l sfăşie ; scdso dară un pumnariu, şi-l

4
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îedică asupra lui Gorea. Acesta fulgeră din 
ochi, sări odată asupra lui, fără armă, şi 
Trunca nu mai avu putere de a-şi st l in
ge pumnariul destul de tare. Gorea il-a 
8muncit din mână. Trunca alergă în na- 
poi pănă la o fereOvstă, o sparse, şi se 
ţinti de crucile ei.

Nici unul nu disese ancă nioi an cu- 
véntu. Muţit îngrozitori, se luptaseră cu o- 
chii şi cu manile, înfiorându-se unul prc 
altul de mdrte. Muţi, îngrozitori, îşi fă
ceau socoteli înfiorătore. Spaima lui Trunca 
nu avea nume în limba omenească. Amără
ciunea lui Gorea nu cerea cuvinte.

Amândoi stăteau ca într’o ameţală do 
grdză, Nioi unul nu sciea, ce va să incepă 
celalaltu. Fiecare se aşteptă, că cela- 
laltu va Iu ce pe lovitura. Cum se ţineau 
aţintiţi in ochi, tăcerea lor era graiu mai 
cutremurătoriu, decât tdte urletele.

In cugetul lui Trunca ardea ura pen
tru că Miranda nu putea să fie a lui, ru
şinea sa şi grdza de dreapta mânie a 
lui Gorea. Tot sângele-i clocotea la capu.

Privirea lui uuraai ce de odată înghe
ţă ; sâugele'l zugrumă, şi-i luă puterile,-, 
apoi i-a rupt un firu cje viaţă ; şi dßn- 
sul cădii peste fere astă afară, ca unu per- 
dutu afurisit u Aripa férést ii s’a rupt din 
zidu, si l’a acoperit cu crucile ei cele 
sfărâmate,

Adoua di Miranda a zărit pre Gorea. 
Ochii lor iarăşi au ţesut puntea cea de 
raze , • . .?i s’au îmbrăţişat din nou,
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sub unu ceriu mai seninu, mai luminatu, 
decât mainainte.—
Pe Trunca nu l’au găsit adouazi nicairi.

XI.

Cei morţi-n'au murit.
pilele dulci s’au făcut luni luminate ; 

şi Mirandei şi lui Oorea le părea un vis 
de desfătări,

Ansă de la un timp pre Gorea l’a ou- 
prins o tristeţă grea, fără ca să scie pen
tru ce. Sufletul lui doria, să spună fe
ricirea sa cătră o inimă credincidsă, dar 
căreia ? de tóté se temea. Singurătatea-i 
era tot isvorul tristeţei sale.

Pompei ! Pompei I suspina densul, (JicGnd: 
câtă fericire ar fi pentru noi, a ne spu
ne unul altuia töte. Tu numai din ceea 
lume me au<Ji pdte. Dar sin gurătatea a- 
cdsta mă ucide !

Gorea s’a dus iarăşi in societatea tine
rilor celor părăsiţi ; ansă cu gândul, de a 
nu-şi arăta inima, deoât după o mare prc- 
cu geta re.

Cereanu v&jù pre fratele seu şi-i grăi:
De când ţ'ai perdut pro fratele teu de 

inimă, tot singur te vedu, şi trist. Pentru 
ce nu vii între noi mai des?

—lată-rao, am venit de acuma’—Dar - 
ce vădu ?— cinei dumnealui ? pare că-i 
străiuu.

—Da, acuma a. venit la noi.
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—Samănă prea mult cu un frăţior al 
meu, care a murit,— aşa cred, căci n’am 
au(}it despre dânsul nimica, acuma de mai 
mulţi ani de tjîle«

Atunci grăi străinul :
-------Ce văd ? ce aud ?—eu jur că tu

eşti Tulianu ! !
— Aista-i graiul lui — Pompei ! ! ! ! Ah ! 

morţi ne-am crezut amândoi ; şi acuma 
reînviem iarăşi amândoi! . . .

— Am reînviet amândoi, unul pentru 
altul. Acuma-mi parc că nu mai sunt în 
loc străinu.

— Şi mie acuma-mi parc că sunt acasă 
inaieve. Dumnezeule ! cât te-am mai plâns ! 
dar tu unde ai fost aţâţa ani ?

— în ţări depărtate.
—Şi când ai venit iarăşi în ţera pă- 

rintiască ?
—De mai multe <Jile. Dar numai astă

zi Imi pare, că am sosit bine. Tu Cerea- 
nule, să me ierţi. Şi pre tine te iubescu 
tot ca pre un frate ; dar cu Tulian sun
tem una mai demult ; şi tară densul 
tot îmi părea, că inai doresc pre cine-va, 
île ierţi tu ?

-—Te iertu ; te iertu ; ânsă sa spui şi tu 
lui Tulian, să nu se ţină departe de mi no.

—Goriţă ; Cereanu c fratele meu de 
inimă ; şi eu fratele lui. Fiţi una şi voi 
de acuma.

—Cuvântul lui Pompei e lege pentru 
mine. Cerene, sunt fratele tău.

—Şi eu al teu.
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XII.

Corbii croncănescu.

Miranda din di iu di înfloria mai pom
pos ; din di ÎQ di crescea numeral ace
lora, cari se mirau de frumuşelele ei, şi 
visau despre faţa ei. Multe inimi tinere 
ardeau de dorul ei* Iar densa nu lua 
scire despre niraene altul. Sufletul ei era 
a lui Tulian.

Asta n’a putut să română fn ascunsu ; , 
şi mulţi din cei neluaţi. în samă aruncau 
ochi ameninţători asupra lui.

Odată ceti el intr’o scrisdre de la Mi
randa :

, . . Scumpul meu ! Trebue să to 
păzesci de omenii cei nesimţitori. Ieri a 
spus cineva tatălui meu, că tu eşti om* 
reu. Eu nu credu asemenea cuvinte. Nu
mai te rogu, să te păzesci, cât se pdte do 
bine. A ta tn vecie : Miranda. „

Gorea a mai audit, că unul vró să ô 
fure cu puterea.

— Sciu eu, ce voiu face, a zis Goroa'

fi •

!

I

în zilele acele scria un tônoru o seri- ’
sdre :

„Miranda dumitale se înţolege cu te
norul Sucaru, cu Vancu, cii Tenea, şi cu 
unul, -Tulian. Păzesce-o bine, ca nu cum
va lauda casei tale să pătimiâpcă ce-va 
prin gurile cele fără do lege.

■
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Deasupra a scris: „Domnului Doimir 
Tu mea, Domniei Sale.

Şi cine a scris aceste cuvinte, acela 
era Tulian.

Dupe ce a acris-o, a dat-o prin un 
omn tn mâna lui Turnea.

Lui Turnea îi bătuse la ochi de de
mult, că Miranda lui gândesce la Tuli
an. In câte-va <Jile a ve<}ut mai bine ; 
şi s’â încredinţat deplin.

Puţin după acést'a a cetit Gorea :
- „Goriţă ! In faţa mea şi ’n au<Jul 

meu numai rele se vorbescu despre tine. 
Tu seii, că eu nu le credu. Dar îmi sfâ
şie inima, când le audu. Păzesce-te scum
pul meu, de toţi cei rei, cari au făcut 
pre tatăl meu să credă atâtea rele despre 
tine. Gândesce-te şi la viitoriul nostru. 
Eu eţi juru pe cuvântul meu, şi pe feri
cirea. mea, că numai a ta voiu fi in a- 
ccstă viaţă ! Gândesce-te la vitioriu, scum
pul meu ! A ta pentru totudeuna —

Cereanu zise odată cătră Gorea :
—Goriţă tu vre i să-ţi iei soţie ; ţ.i no

uă nu ne ai spus nimica. De la alţii 
trebui să aflăm. Pompei il molcomi :

— Lasă, frate Cerene, lucrurile aceste nu 
sunt gingaşe ; nu se spnu nici fraţilor, 
pănă nu sunt făcute gata.

— Apoi noi de ce lé-ara audit din lume ?
—Pentru că veduviţa Alennca e fe- 

raee ; dênsu nu e aşa de tare, ca Gorea. 
Densa ancă de fala a spus în lume, că 
se cunună cu un tinerel alşsu, cum e
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Goriţâ al nostru.
— Nn mai potu tăcd, grăi acuma Gorea. 

Vădu, că voi nu rideti numai, ci vorbiţi 
lucruri audite în lume ; şi-rai pare oă 
visezu. Eu ? me cununu ? Mă cunun cu 
Aleanca ? Ah ! Cum aţi putui crede voi 
una ca acesta ? Pompei respunse :

— Acuma se cunună mai multe păre- 
chi ; e timpul cununiilor. Chiar şi Ădrea 
copilelor de aicia, Miranda lui Turnea—

—Cine? Cum ai zis? nu te-ara audit* 
Mai d> odată : cine ?

— Miranda lui Turnea, se cunună cu 
Tolduru.

—Staţi ! staţi, fraţilor ! Noutăţile vos
tro cadu ca nisce trosnete asupra capului 
meu. Să le luăm pe rendu : cum aţi 
zis. En mă cunun cu Aleanca !, Aşa vor- 
bcsce lumea? Şi mai cum? Dacă mÔ 
cunun eu cu Aleanca, apoi Miranda lui 
Turnea se cunună cu Tolduru ? Aşa aţi 
zis? cum aţi zis?

—Aşa.
- Aşa ! asa ! cuvintele vdstre : „aşa, 

aşa“ îmi fulgeră prin crieri ! îmi pare, 
că sunt într’o casă de visuri cumplite. 
Şi tot vădn, că nu sunt visuri.... Asa 
dară tot eşti femee şi tu ?. . îndată ce’ţi 
a mintit lumea, oă eu mă cunun, te ai 
grăbit şi tu ! Ah ! tot nu eşti ângeru cu 
credinţă tare ; tot eşti femee neputincidsă 
şi tu, ca multe altele. Trestie legănată 
îu vênturile ’ntêmplârilor. ...

■—Goriţâ ! Goriţă, strigă Cejreanti ; jura
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că tu iubesci pre Miranda lui Turnea !
— Nu jura; căci nu o mai iubescu. 

Ah ! n’am iubit’o------
—N’ai iubit’o ?
—N’am iubit’o ; m'am închinat feţei 

ei, precum se ’nchinu credinciosul feţei
ceriului, precum-------precum— —Dar ce
„precum“ ? Nu se pdte asemăna acésta 
cu nimica din lumea cea cunoscută ! Ah !
-------capul meu ! mai ţine ! mai ţine !—
—să nu te sfaşii ancă ; pentru că-----------
pentru că mai avem de lucru—------ mai
avem să vedem pre o — —pre o diavo- 
leasă, şi să o------- trimetem în iadu, aca
să, cu diavolii! locaşul lor-nu e pe pă- 
mêntu. Aici trebue.locu dmenilor celor ne
norociţi, pentru ca să ’ncapă nemărginita 
lor durere-------Ah ! fraţilor l staţi cu mi
ne, nu mc părăsiţi !-----------

—Goriţă, zise Cereanu, dară Miranda 
te a iubit ? .Asta nu mi-ai spus’o ancă. 
Te a iubit Miranda ?

—Nu m’a iubit !-------
—Nu te a iubit r
—Numai ş’a ris de capul meu!-------

Ah ! Aspidă, scorpie înveninată !
T—Dacă zici, că nu te-a iubit, apoi cum 

să aştepţi, să nu tiubiască pre altul ?
—Dacă zicu eu câ nu m’a iubit, - 

„zicu“ eu. Şi cum să nu zicu? Çênsas’a. 
jurat, că me.iubesce; dar acuma vedu 
că jurămintele ei au fost jurămintele 
şerpdicelor ! .

-^Ai judecat tu bine lucrul?
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— Judecaţi şi voi. îndată ce aude cu
vintele reuţăciose, că eu m’aş fi cunu
nând cu alta ; densa îndată crede tote ţesă
turile diavolesci ; şi e gata a mă uita, şi — 
oh ! a gândi la altul ! ! ! Şi pentru ca să ju
decaţi drept, cetiţi tote scrisorile aceste.

Pompei ceti deamenuntul tété sori- : 
sorile, de la cea ânteie pană la cea de 
pe urmă. Apoi grăi :

Goriţă ! de trei ori fericite Goriţă !
—De trei ori fericite? cum?
—Credi-mi tu, când judecu eu ceva după 

ce ougetu de ajuns ? Cre<ji-mi tu atuncea ?
— Credu. Tu eşti filosofu.
— Apoi dară iată, că eu îţi juru, că 

inima Mirandei a fost a ta —
—A fost a mea ? „fost ! * Asta ţi-i fi

losofic ?
—A fosta ta, este a ta,—
—Şi va fi a mea ! Aşa dară ?
—Şi va fi a ta pentru totdeauna. Asta 

ţi-o jur. Asta o vei vedé.
—Ah! Mi-ai mai dat putere.-Şi cum 

ai judecat tu aşa ? Spune-mi şi mie. A- 
şa-mo voiu mai întări.

—Iată cum : O fiinţă, care n’ar fi. sim? 
ţit aşa, n’ar fi scris aşa ; numai cine a-, 
gândit şi a simţit într’adevër astfel, nu? 
mai aceea le-a putut scrie tét'e, precum 
le-a scris. Cel ce a scris astfel, a şi simţit 
îutr’adever. Tété aceste le-a scris Mirau? 
da ; aşa dară Miranda a şi simţit aşa.

-—A şi simţit aşa ! Ah ! dulce filosofie !
Acuma cine simte aşa intr’adeySr; nu
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se póte schimba, precum zici, şi să iu- 
biască pre altul; aşadară Miranda nus'a 
schimbat in si mie men tile ei cătrâ tine. 

— Aşadară nu s’a schimbat. Ah ! dulce
silogismul scumpu silogismul------ Dar eu
uitfii. De ce se cunună dară cu Toldur ? 
de ce? de ce? asta să mi-o deslegi.

— 8e cunună cu Tolduru, pentru că— 
Slăi aci ! ! aruneă-ţi în focu iotă filo-

sofia, căci tot nu mă scote fericitu, pre
cum ai zis: „Se—cunună cu Tolduru — 

—Stăi, să zi cu pănă în capetu : Se 
cunună cu Tolduru, pentru —

- Nu mai zice mai departe. Pănă aci 
’mi ajunge, pentru ca să-mi sfâsie pep- 
tul. Nu zice mai departe.

— Ba zicu :------Se cunună, pontrn că —
— Pentru că r------
— Pentru că—nu se cunună cu Toldur ! 
— Nu se cunună ! — -- aşa ai zis ? 

Nu se cunună.?
—Ba se va cununa—
— Cum ? Se va cununa ?--------
— Cu tino. Asta-ţi-o jurul 
Ah! dulce filosofie! drăgalăşe filosofic! 

Dar apoi vorbele lumii că se cunună cu 
Tolduru, de unde vinu ?

— Dar vorbele lumii, , că tu te cununi 
cu v?duvo, de unde vinu?

— Ah I dacă ar fi şi acele numai 
ţoseturi ! !

— Sunt numai ţesuturi. Vei vedé şi 
tu. Eu sein.

r- MVtti daţ yiaţS.
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— Tu sa nu cre<Ji îndată tot cc-i mai reu.
— Ah ! frate, Bcirile acele — mi-au su

nat, ca niece trăsnete, încât nu sciam pe 
ce lume sânt. Dar acuma vom vede. Astătji 
trebue să vie Doimiţă cu scrisdrea ei .

— Vei vedé.
In ziua Sceea Doimiţă n’a venit. 1 i 

treia zi n’a venit.
Gorea-1 aştepta ca pre Dumnezeu.
A treia sară iarăşi erau împreună c :ei 

trei fraţi.
Gorea a grăit cătră Pompei :
— Pompei,—aceste trei zile iarăşi mi -au 

ars viaţa, care ~ mi-o ’nsuflaseşi. Doir aiţă 
n’a venit de atunci, chiar de atunci. Af *ta-i 
un semna, din care eu multe aş pu' té’n- 
ţelege. Chiar de când se vorbesce 
cunună cu Toldur, chiar de atunci

că se
nici

nu-mi trimete nici un respunsu. Şi : acuma 
— — să-ţi spunu lucrul, cel r aai în- 

grozitoriu : De atuncia, de cate 
întâlnim, densa-şi întérce ochii !’ Qtr'altă 

! O !

ori ne

parte
Nu mai erau ierburi pe faţa p' ământu- 

lui, cari să îl putut ii nişei pre Gor ea. Din
eu) vedea pre Miranda, cum f I privia 
rar, ori nu’l privia de locu. Dî nsul o în
trebă cu privirea. Şi cum nui * venia nici 
un respunsu, ol tot mai mul t, tot mai 
mult credea, că dînsa-1 uită.

— Ce să fie, de nu'mi mai trimete nici 
un respunsu ? Nici nu ved pre Doimiţă ui- 
căiri. Stai ! Ah! ce lumină ! p- été Doimiţă 
Bu’i mai mult pe aice! P4 ^mue,: acuma
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Ini face buourie pe cât nu’l vedu ; 
căci tot gândescu, că de aceea nu’mi tri
mite Miranda respunsu, pentru că nu a- 
re, prin cine. Când l’aş vede acuma pe ai- 
cia prin oraşu, m’aş spărie de el. O ! dar, 
dar de ce nu se mai uita la mine ca înain
te ? 4.sta me sfâşie şi me arde mai amar.

lupă această judecată de câte ori 
vedei Gorea pre Miranda, o privea cu o 
nespuiă durere, şi o tot întreba ; iar de 
respuisu nu vedea alta decât rar câte 
o privre durerosă, cât i se sfâşia sufletul. 
Un pritin a întrebat preTurnea, dacă 
ar vra?ă primiască pre Tulian In casă. 
Bătrânii, a respuns : Câte rele am audit 
despre «ensul, nu vreu, să fim prietini. 
Acosta la amărit peste mesură.

Luni i luni treceau în dureri şi în 
suferinţe ifăşietore, pro Gorea tot mai mult 
îl părăsea puterile. Ziua lui nu era zi; 
nóptea luinu era nópte ; viaţa lui nu 
era viaţă.

Adeseorizicea cătră frăţiorii lui :
— Bine iceţi, că nu me părăsiţi nici 

ziua nici nnţea. Numai dulcile vostro îu- 
grijiri mai nu sufletul în mine, după 
câte fulgere u lovit în peptul meu.

—-Pompei zise odată: ••
— Par’că v\u, cum va veni o zi, în 

care îţi va sUluci sdrele Vieţei din nou, 
şi de atunci a>i nu’l va mai pute în
tuneca nici. utnouru.

Cereanu num. ce odată zise de la • 
fereastră :
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— Iată, ved pro Doimiţă ! Gorea so spăriă:
■—Doimiţă aici! ah! sunt perdut ; dar 

chemaţi’l In casă, să-mi dâspletească tai
nele cele sfăşietdre.

Doimiţă intră. Gorea-i ' strigă :
— Fii afurisita, ca te văd pe aiciâ ! da

că te-a? şti departe din acestu oraşu, te 
aş binecuvânta

— Apoi am fost cu şi departe, acuma-viu.
— Acuma vii ? Fii dar bine cuvcntatu !
— Astăzi am venit de la ţară, şi Mi riţa 

m’a şi trimes aicia.
— Dar cine te-a trimes la ţară ?
— Bătrânul Turnea.
—- Turnea ? pdte scie că tu vii la mine ?
— Asta nu o pdte sei nimene.
— Când te-a trimes la ţară ?
— Adoua <Ji după ndptea in care m’au ucis 

dracii ceia. M’a trimes să me fao sănătos.
—Dracii? sănătos? Ce sănătate? Ca

re draci ?...
Care ? Da cine-i a ve<Jut? Nisce draci, 

in ndptea aceea, când îţi dusesem cel do 
pe urmă respunsu la Miriţa. Acuma ia
tă altu respunsu'

Gorea ceti :
„Goriţă, Goriţâ, scumpul meu soţu ! 

lumea vorbesce că tu vrei să te cununi 
cu veduva Aleanca. Dar ce să zicu ? 
lumea vorbesce şi aceea; că şi eu vreu 
să mö cunun cu Tolduru. Nu pot crede, 
că tu să me părăsesci pre mine,' chiar 
nici atunci, când ai fi au<Jit şi tu vorbin- 
duao, că eu vreu să mo cunun cu altul.

!



- 62 -

Tu scii, câte vorbesce lumea, tu scti cate face 
chiar. De aceea eu nu cred că tu să mo 
părăsesci. Cu tőle aceste m’a pus pe 
gânduri aceea, că tu nu'mi ai respuns la 
sorisorea mea cea de pe urmă, ce să fi 
fost őre ? Ah ! ce zile amare am 
pe cât a fost Doimiţă 1a ţară oeputâud 
vorbi cu tine. Laudă ceriului, acum a so
sit ; ?i eu me voiu lumina despre töte. 
Credu că şi tu vei fi suferit raultu. Ve
deam durerea pe faţa ta de câte ori te 
priviam. Zicu că vei fi suferit, pentru 
că eu nu me potu îndoi despre iubirea 
ta; ori dacă tu tot m’ai fi părăsind, a- 
tunoi îţi zicu, fii fericit Goriţă ! fii de 
trei ori fericitu ! Dar eu tot te voiu iu
bi pre tine. Te voiu blestema şi te voiu 
iubi. Ansă eu credu scumpul meu, că nici 
tu n'ai crezut cele ce se vorbiuu despre 
mine? Jur că nu le ai crezut. Alta e 
durerea mea cea mai amară. Nu e clipită, 
in care să u’umi sfâşie sufletul vorbe rele 
despre tine, şi că me vor duce de aice. 
Când, când se vor curma aceste negre 
zile ? grăbesce scumpul meu soţu, ea 
să se curme cât mai curând să nu fie 
pro târziu mâne . . .

Goriţă, respunde-rai cât mai curând , 
căci dulcile tale cuvinte-mi vor vindeca 
inima. Soţia ta, Miranda Tulianu.

Nu me uita, scumpul meu soţu 
uita ! şi grăbesce, grăbesce.

Gorea a că<jul in genunchi, şi i s’a 
însănătoşat inima in dulci lacrimi.

trăit

nu
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—Voi tuturor ceru rilor, strigă el, cura 
să ve raulţămescu ?

Pompei ei zise atunci :
—Mai vrei să-mi ocăresci filosofia ?
— Ah ! scumpă filosofie ! dulce filosofie !
Atunci grăi Doiiniţă ;
—Mai am o scrisore ; asta ţam adua’o 

de doue ori.
Gorea ceti.

cGoriţă ! sőre al sufletului meu • Ah ! ama
ră e viaţa departe de tine ! Apoi câud 
în tote zilele îmi sfâşie sufletul cu vor
be rele despre tine. Şi eu nu-mi potu o- 
pri lacrimile ! Tatăl meu m’a preceput! 
Şi ah ! mi-a zis astăzi că me va trimete 
de aice, uude să nu me afle nimene, dacă 
voiu mai gândi la tine, Inchipuesceţi ce 
sfâşieri portă inima mea ! căci trebue, să 
nu me mai uit la tine I Dumnezeule ? 
cum voiu pu té face cu una ca acesta ! 
Dar tot o voiu fuce, sçiind că tu pricepi 
pentru ce nu me uit la tine, ca înainte.

„Goriţă, dacă vrei să uu ne despăr- 
ţiască pentru totdeauna, gândesce la viitorul 
nostru. Eu iţi juru, că sânt a ta înaintea 
cerului şi 'nointea dmenilor; din aceste 
clipite sunt drdpta ta soţie ; şi pre tino 
te uuracecu scumpul meu soţu I Eu, soţia 
ta, îţi jur credinţă pentru vecinicie ; îţi 
juru, că nu voiu gândi 1a altul, câtva 
bate acest peptu.

„Goriţfi, scumpul şi dulcele meu soţu ; 
cum să facem ; pentru ca să fim. una ? 
Gândescete la acesta, şi fă toţi paşii tro-



— 64 —

buincioşi. încearcă a face cunoscinţă cu 
tatăl meu, pentru ca apoi să-rai cei mâ
na după cum se cuvine. Eu sciu că nu 
me va da ţie de soţie ; dar noi astăzi 
suntem soţi în suflet; şi vom vede, 
cum ne va învăţa mintea, ce să facem. 
Judecată bino, şi bărbăteşce ; că nu e zi 
de perdut. Decât sfi ne despărţiască, 
şi să perim, mai bine să părăsim pre 
aceia, cari ne vreu reul, şi să remanem 
uniţi pentru totdeauna.

Nu uita—pre a ta credinciosă soţie, 
pro Miranda Tulianu.“

— Soţu ! . . soţie !... şopti Gorca în 
farmecul unei noue fericiri, —negustate 
ancă. Ceriule ! cât eşti tu de bun pentru 
mine ! ! Aşa se legăna el în nisce visuri 
luminate. Apoi îl cuprinse o n<5uă grije :

—Cum să ne unim cu dulcea mea so
ţie V Şi totuşi trebue să ne unim, de ne 
ar sta ’n cale iadul cu töte satanele lui !
-------trebue să ne unim !------- Şi ne vom
uni ! ! !------ Dar, Doimiţă ! tu ai zis,
că-mi ai adus o scrisdre de dduo ori. 
Când ?

—Odată pănă a nu merge la ţară, odată 
acuma.

-—Care scrisdre ?
—Asta. Când mc bateau dracii, ea şe

dea subt o piatră.
—Sub o peatră ! dar nu era la tine ?
—Când m’au luat la bătăi, era la 

mine ; dar ei au strigat, că eu ducu scri
sori f Atunci eu am lăsat-o jos ; am tras
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cu piciorul o peatră pe ea, şi am zis 
să rac caule, dacă credu, că ducu scrisori. 
Ei m’au căutat, m’au bătut, şi s’àu dus. 
Eu atunci am luat-o de sub picltră; dar 
nam raai putut veni pe picidre. Am stri
gat, şi au venit dmenii, m’au .redicat 
într’o căruţă, şi ra’au dus la Turnéa. El 
m’a trimes îndată là ţară. Şi acuma am 
venit. Nici acuma nu sunt sănătosu an
că; dar eu am zis, ca sunt sănătoşii, pen
tru ca sa me lase, că să vinii cu scri- 
sdrea mai cu rend.

—Dumnezeule ! strigă Gorea ; dînsa-mi 
scrie de p’atuncia, să ne giabim ; şi eu 
numai astăzi cetcscu scrisdrea!

A ddua zi Gorea nu mai era *n orâsu

!XIII.
!Drumuri.

Miranda a primit o scrisdre :
„Mirando ! scumpa mea soţie! dulcea 

mea soţie ! Astăzi am primit . amônddue 
scrisorile tale cele.de pe,urmă. Iţi juru 
pe ceriul meu, că numai la tine gândescu, 
şi sunt soţul tău în suftetu, şi *ţi mai 
juru, că una vom .fi ’n acésta viaţă. Te 
săr.utu de mii de ori pentru credinţa ta; 
te irabreţişezu dulce, şi numai la tine 
sünt cu gândul

„Dacă tu nu m’ai vede un timpu, să 
scii, că sunt dusu—in trdbilo ndştre; 
dar voiu veni curând; şi .atunci— -a-

!

&
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tunci— scumpa mea soţie, una vom fi! 
Ali ; trerauru la cugetul acestei fericiri, 
ca şi care n’a mai fost pe pamêntu.

„Fii fericită! dulcea mea! fii fericită, 
şi gândesce la soţul teu —pana la dulcea 
revedere.

„Al teu : Gorea Tuliou.
„Până voiu veni, scrisorile tale mi Ic 

va trimite frăţiorul meu, Pompei.“
Cereauu şi cu Pompei asemenea au pri

mit câte o serisőre :
„Frate ! Eu plecu acasă—pentru trc- 

bile mele cele mai dulci. Ah ! dulce ple
care ! şi totodată amară depărtare ! Scri
sorile cele scumpe să rai le trimeteţi la 
noi acasă, sciţi voi, unde. Fiţi fericiţi, 
până la dulcea revedere. Al vostru fra
te— Gorea.“

In depărtare curând a primit o scum
pă serisőre :

„Scumpul meu soţu ! Ce ţiam greşit, de 
ra’ai lipsit şi de vederea ta ? Ce ţiam gre
şit, de-mi-ai făcut un pustiu to tu tra
iul meu ?... Vino ! o / vino, cât se pőte
de curând. Sufletul meu te doresce.......a
ta : Mirauda Tulian.“

Curând după aceasta a primit alta :
„Goriţă. Dacă nu vii curând, pdte nu 

me vei afla ’n viaţă. Nu am clipită, în 
care să nu rae ucidă cu vorbe rele de
spre tine, şi cu ameninţări : că rae vor 
ascunde în lume.

„Vino, o! vino, şi me scőle din acestu 
iadu ! . . pre a ta eredinciosă.“
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Atunci a sosit Gorea ’napoi. lia sosire-i 
a dat Doimiţă o serisőre ;

„Scumpul meu Nu credu, că sosind mc 
vei mai vede îu viaţa asta. Numai gem 
şi te strigu : Vino ! viuo;—şi tu tot nu 
mai vii. ,

Adio, soţul meu! Adio âugerul meu.
Adio sufletul meu ! A ta credincidsă : 

Miranda.“
Gorea alergă nebun, şi amândoi sau 

zăiit prin fereaslă. Amândoi au scăpat do 
perire. Miranda iarăşi s’a redicat la via
ţă. In aceea zi a primit şi o seri sőre !

„Angerul vieţei mele ! Mâne te voiu 
cere la părinţii toi. Dar tu scii in ce for
mă rea şi retăcita mc cunoscu dînşii. Tu 
scii, că un vor vre, ca noi să fim una.

„Ce vom face noi atuucia ? Fi-vei tu şi 
atuncea a mea 5 venivei cu mine în lu
me, pentru ca să fim fericiţi, soţu şi so
ţie înaintea legii, înaintea omenilor, pre
cum sântera înaintea ceriului, şi în sufle
tele ndstre. Veni-vei tu cu mine ? Aş
tept respunsul. Ceriul să ne fie îutr’aju- 
toriu ! Al teu ... “

XIV

Ce vede luna ?

A douazi primi şi betrâuul Turneu o 
scrisdre :

„Mult preţuite Domnule Turnea !
„ De mai multu timpu inima mea este
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una cu inima frumósei fiicei Domniitale, 
a Mirandei; şi inima Mirandei este una 
cu inima mea. Jurăminte ara jurat a- 
mândoi prin scrisori— ca una să fim 
totă viaţa nostra, ca soţu dreptu şi cre- 
dincidsă soţie, ’naintca legii şi ’naintea 
omeuilor, precum soţu şi soţie sântem 
în jurămintele nost re, în sufletele ndstre 
şi înaintea ceriului.

„Aşa dară me rogu, să voesci şi 
Dumhiata a binecuvânta această unire 
de doue suflete, pentru ca ’ndată să res- 
pundem şi cuvântului legii.

„Nu*ţi ceru nimica, afară de Miran
da ; Dumnia ei e comdra cea mai bogată 
pentru o casă. Eu am traiul meu, şi voiu 
face fericită şi pre Miranda.

„Dacă-mi vei respunde, că nu-mi o 
dai de soţie, apoi a treia zi, voiu lua-o 
ou singuru, şi-mi va fi dreaptă soţie. 

„Cu adâncă plecare.
Gorea Tulianu.“

Turnea zimbi :
—A treia zi o va lua el singur ! ha 

ha ha ! A ’n nebunit.
A triea zi sara a adunat Turnea lume 

multă la sine, pentru ca să ridă mai bi
ne. Spre meazăndpte bătrânul Doimiru 
Turnea alerga nebunu pe uliţile ora
şului, cu capul descoperitu, smulgând uşi 
perul, şi sberând, că i’au furat copila.

Cu o zi mainainte, Gorea a primit 
doue respunsuri ; unul de la Doimir Turnea,
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cu înţelesul, ca nu’i dă copila de soţie ; ce- 
lalaltu respuusu era de la Miranda :

„Scumpul meu ! Tu eşti sdrele meu, 
tu eşti viaţa mea. Altul nimenea pe pă- 
môntu. Dacă tatăl meu nu va voi, să fiu 
una cu tine, apoi nu va voi fericirea mea. 
A me rupe delà peptul teu, este a-mi 
sfâşie sufletul, este a me ucide. Atunci 
nu mai am tată iubitoriu pe pămentu ; 
atunci te ara numai pre tine, pre soţul 
meu cel iubitoriu; care vrea sa me facă 
fericită. Atunci vin cu tine, una cu tine 
în bine, una cu tine în reu. Aşa am 
jurat; aşa juru ; aşa să fie ! Eu de acu
ma aşteptu voinţa ta, care este lege pen
tru viaţa mea. . . .

„Aşteptu semnele talc.
„A ta, cyedincidsă şi ascullaldre soţie.
„Cerul cu noi !“
Grigore sărută această scrisdre, şi re- 

dica ochii la ceriu. Apoi acrise :
„Scumpa mea ! Fivei tu gata de a 

veni cu mine mâne sară ? Scrie-mi, la 
care oră, pe unde să me apropia, şi ce 
semnu să-ţi făcu din depărtare ? Al
teu,

„Ceriul cu noi !a
Dimindţa următdre a priimit respuns : 
„Sunt gata, a veni cu tine la viaţa şi 

la mdrte.
„Vino astăzi la orele noue de sară. 
„In fundul grădinei ndstre, la resărit, 

va fi calc deschisă pentru tine, acolo să 
me aştepţi dinafară de grădină.
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„Somnul sa fie : trei tunături de armii, 
la noue dre drept.

„Ceriul cu noi ! . .
In sara aceea la udue drc drept au 

resunut trei tunături de armii, iucât le-a 
audit betrcnul Turneu ’n mijlocul lumii, 
ce ora adunată ’n casa lui.

— Haha ! rise dinsul cu mai mulţi 
din cei de faţă;—ascultaţi, trei pocnituri 
de pistolu ! — — haha ! vor fi semnul 
pentru că-mi fura copila ! Auzişi, Mirandu r

Miranda işi ştergea lacremile ; .şi a 
ieşit dintre ceialalţâ. Tatăl seu a mai zis ;

— Du-te, şi vei plânge iarăşi !
— Miranda na mai plâns.................
Păuă la raiazăndpte totu oraşul a 

fost alarraatu de ţipetole lui Doirair Tur
neu, şi ale dmenilor păcii. Tdtă lumea a 
sărit din somnu, ca să caute, unde. să se fi 
ascuns tălhariul cel mare, care a furat 
mărgăriulariul cel mai slrălucitu, cea mai 
scumpă piatră scumpă din totu oraşul.

Tdtă oştea dmenilor păcii s’a rodi cat, 
şi a turburat pre omeni din somnu ; 
omenii, cari au sărit din somnu, au tur
burat pre omenii păcii in căutarea tălha- 
riului, . , . . .

Aceea ndpte atrecut pentru Tnlianu şi 
pentru Miranda in sborul fericirii celui 
mai inualle, ce pdte impld inima unui 
omu pc acest pămontu—şi totodată in 
zugrumarea temerii celei mai omoritdre, 
ce pdte apăsa un pieptu păinâutcnu.
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XV.

O poveste frumosă.

Când a aucjit Miranda cele trei poc
nituri, ci parca ca *n peptul ei au lovit. 
Atunci a eşit în gradină, şi soiind, cine 
o aşteaptă, a tremurat de fericire nespu
să. Apoi s’a mai întors odată iuapoi, şi 
v&Jând acolo casa părintească, cu scum
pa sa mumă, tată, iubiţi fraţi, dulci su
rori, i s’a strîns inima zugrumată ; în- 
torcându-se atunci iarăşi spre rcsăritu, şi 
vc(jcudu'se că părăsesce casa părintcscă, 
de ruşine aracnddue raâuile-i au sburat 
de-i au acoperit faţa. Dar cugetul ci 
era deştept, şi ne’ucctat ii şoptia :

„Ori îţi în tor ce pasul iarăşi înnapoi, 
şi să mori în chinurile cele mai îugro- 
zitore, ori păşesci înnainte, şi primesce 
o viaţă fericită de la acela, care vrc să 
ţi-o dea.“ -Şi pasul oi nu s’a mai în
tors înapoi.

Luna, cu întreagă faţa sa, o vedea.
Peste trei clipite era aprdpe.
—Tu eşti, Goriţă * şopti densa tremu

rând, ca frunza.
— Eu sunt, respunse Tulianu, densa 

dară păşi înnainte, si ca<jú—în braţele 
lui Gorea; şi-i se părea, că acuma intră 
înaiove în dulcile fericiri din vre-o po- 
voste frumosă Şi iui Gorca i se părea, 
că de acuma dßnsul o ’naove feciorul de 
imperatu din poveste, şi că acuma ’şi ri-
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dică pre scumpa sa n^iresă diu temui ţile 
unui bălaur noptatic.

El într’o clipiţii o redică ’n braţe ca 
pre o flore, şi o aşeză îutr’un jilţu, sbu- 
ră lângă densa; tţei pocnituri de biciu 
rosunară,—şi feciorul de împărat, cu mi
reasa lui, şbuţau pe sus ca prin vânturi
le cele bune din poveste.

Patru smei scăpărători de focu ii ră- 
piau peste pamânţu ....

Pe atunci Turnea ridea bine cu ceia- 
lalţ.i, de scrisdrea cea sucită a nebunului 
Tulian, care-i scrisese,, că-i va fura fala 
a treia, zi,

Gorea çu Miranda sburau înnainţe 
îmbrăţişaţi strîns. —Dânşii îşi scriau cărţi 
în sărutarţ ; se întrebau şi’şi reşpuudeau 
numai în suspiue de fericire cereasca, în 
desfătări fără nume în. limba on^enescă.

Odată numai vizitiul se întdrse inna- 
poi, şi mormăi între dinţii sei :

— Diavolul sboră; după mine ? Ore ci- 
nc-i? Eu seiu, ca zmeii mei sunt cei âiţ- 
tci în ţara asta. Acuma să me dei,c de 
rîs, şi să-mi spargă capuLr atunci ples
ni cu biciul îpnainte.

Gorea au<Jd zuruitul do w>,ţcf aproçiin- 
duse, de dânşii tot mai mult. De odată 
se, rţdţeă şi prjvl iqnapoi iţpoi poron ci 
vizitiului :

— îr^ge 4e a stânga, şi- opr^sco îndată, ! 
Una să nu zici ; ci să asculţi ; nu uita,, 
că ne-am înţeles, să asculţi de mine or- 
beşce. Acuma opresce pç locu J — Vizi.tii}!
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opri ; Gorea sari jos, şi prinse în braţe 
pre Miranda, şoptind :

—Acela mâna smintitu. Dacă nu va 
feri mai la drépta, ne sfărâmă trăsura ; 
macar noi să scăpăm cu viaţa.

Cel ce sbura după ei, nu ferea spre 
drcpta. Atunci Gorea puse mâna rape do 
la. rote şi smuncL trăsura lui de un p,as 
spre stânga. Ceealallă fulgeră, pe lângă 
ea înnainte.

— A! apoi in trăsura aceea nu-e ni
menea. Iată:o cum şo sfarmă de fanarul 
cela. A fo.st o căruţă pustie.

feste doue clipite iarăşi sburau înna
inte. - La marginea oraşului oi aşteptau 
doi omeni. Aceia cu vizitiul şj cu, Go rea, 
într’o clipită au schimbat pre cei patru 
zmei cu alţii, şi apoi, apoi—sbor peşte 
câmpuri, sb.oi; tot înuainţe

Sboră, omule cu noi, sboră răpede, căci 
mai este multu pană într’a, şesea ţară. . .

Luna. privit^ cu drag, cu.m sbura un 
fecjpr dş împeratu, în braţe cu dalba lui 
miresă din, povestite cş.Le frumoşe. . . .,{.

Pe atunçia nu mai rid ia Doimiru Tur-, 
nea de scrjsórea sucită a, nebuniilui de 
Tulian, —ci alerga, pe. ul iţii e oraşului, cu 
capul descopşi;itu.

Când s’a făcut ziuă, Gorea iarăşj a 
intrat între dmeni, pe unde trecea lu
mea într’altă ţar(ăf Miranda se ’ngriji :

— Pentru ce trecem p,e-aiqia ? Vor fţ 
daţ de scire ţa tdte trecătdrelo d.iu ţa
ră, să ne prindă; şi Ojicia e lumea ce
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mai multîi, mai uşor ne vor afla pe-aici. 
Gorea o molcomi:

- Omenii păcii sein,recea ce zici tu, că 
aici e lumea mai multă ; vor gândi, că 
noi nu vom ave inima a trece chiar pe 
aicia ; aşa dară aicia nici nu vor da de 
scire despre noi.

Omenii păcii au dat de scire la tóle 
trccătdrele din ţară ; dar sciind, că ei 
nu vor cuteza a trece pe unde-i lumea 
rani multa, p’acolo n’au dat de scire.

Gorea şi cu Miranda erau într’a treia 
ţară, şi omenii îi căutau cu ’ngrijire ’u 
tote pivniţele şi în tote fântânile ; în to
te podurile şi în Iote turnurile.

In câte-va zile apoi au aflat, ca nu-i 
află nici în poduri nici în fântâni.

Odată numai s’a întins vestea:
— I-au prins! Cu drumul de ferde as

tă sară êi ad ucu.
Luraea-şi a părăsit vetrele, ş’a uitat 

lucrurile; şi au alergat la drumul de 
feru ; şi aşteptau acolo, să-i vadă sosind 
legaţi. Lumea călătore sosi ; Gorea şi cu 
Miranda erau pe drumul cel de feru - 
într’aşesea ţara. Cei ce-i aşteptaseră, bu- 
curându-se, că vor vedé doi nenorociţi, 
s’au întors bosumflaţi, când au ve<Jut 
că ei tot nu s’au nenorocit.

Pe atunci Miranda şi cu Gorea se des
fătau pe malul mării, în ţara cea mai 
frumoşii de pe părnonlu, într’o grădină 
împodobită ca grădinile din poveste. Ei 
şedeau pe treptele unui palatu de muc*»
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mura alba, în unu sinu de copaci şi de 
fiori ; înaintea lor lucia oglinda cea fă
ră margini a mării ; în sinul apelor se 
scălda luna, ca şi un bulz de argintii 
strălucitorii ; aripile ei cele de raze se 
irabreţişau cu spumele cele moi,, şi alu
necau în sboru peste oglindele cele lucii. 
Din depărtare neverjută se resfira prin a- 
eru un cântecu dulce de iubire, un 
cântecu, care plângea de doru, pdtc de 
dorul iubitului. . .

La sborul acestui cântecu pană la dul
cea lor singurătate, amândoi gând iau la 
suspinele iubirii, apoi gustau un dulce 
fără nume, vc<Jcndu-so întâlniţi, un su- 
flotu, o viată, ne mai despărţiţi ; vo<Jâu- 
du-se înaeve aşa, precum doria cânte
cul in greul seu suspiuu. Ei simţiau că 
nu trăosou, ci numai saltă legănaţi şi îm
brăţişaţi îu desmerdări necunoscute altora 
pe pământu.

Aşa treceau zilele aşa treceau lunile, 
cum trecu clipitele.

XVI.

întrebări fără respunsuri.

Odată a zis Miranda cătră Gorea :
—Domne cât. sunt de nefericită,— 

de nefericită ?
. ... eă nu ue-a binecuvântat tatăl 

meu. Eu voiu încerca, a-l ruga, să judece 
că ou u’arn putut face almintrile, dacă
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am voit să nu moru de chinuri, ?i să 
ne binecuvinţeze. Densa a cerut apoi bi
necuvântarea dorită; dar niraene nu-i a 
re8puns nimica. Bătrânul Turnea a zis, 
că nu o mai cunósce de fata lui.

Un frate al ei ânca tot striga, câ-i 
va împuşca pre amândoi, unde-i va întâlni.

Duşmanii lui Turnea îşi bateau jocu 
de dânsul cu nenumerate 6ciri ; că Tulia- 
nu e de morte ; că fiica lui trăesce în 
cea mai mare cădere ; că Tulianu a mu
rit. Asta i-au spus-o ’n mai multe 
rânduri ; de câte ori afla, că trăesce, âi 
spuneau din nou că a murit.

Pompei află despre aceste batjocuri, şi 
a făcut un pas greu, pentru ca să-i are
te adevărul' şi 9ă-l apere de supărări. Ia 
spus anume, că Tulian trăesce bine, şi ca 
cele ce tot aude despre el, sunt ţcseturi 
smintite. Miranda âncă*i a scris, că e fe
ricită ; că altul n’ar fi facut-o aşa de 
fericită, precum este ’n braţele lui Tuli
anu, a soţului seu. Bătrânul Turnea tot 
n’a voit, să se ’mpace cu fiică-sa.

Unu frate al ei i-a scris odată :
„Părăsesce pre vântjătoriul, şi vino aca

să singură; că te vom primi “ -Miran- 
dai-a respuns :

„Frate ! In. vorbele talo nu cunoscu 
pre un frate al meu, ci pre un copilu 
fără minte. Ce vân<Jeţoriu visezi tu ? Vân- 
(Jëtoriu e acela, caro ’şi pune capul şi 
viaţa, pentru ca să mă scape de la mor
fé? Vânzătorii! e acela, care’şi Împlinesce
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jurământul seu, şi m’a făcut cea mai
fericită soţie pe faţa pământului ? Vân- 
(Jëtoriu o acela, care m'a cerut de la 
tata, ca omenii cei ce umblă căile cele 
drepte ? Aii ! ci ne-ţi a spus, că e yen- » 
(Jetoriu unul ca soţul meu, acela e omu 
sraintitu ; tu trebue să fugi de el.— Cura? 
Sărai părăsescu eu .pro 9oţul meu ? -Şi 
asta-mi ai scris-o ? Ai avut capu ; ai
avut obrazu ? a-mi zice acesta ? Ascul
tă ! După ce inima şi sufletul meu mi-au 
ales pre soţul cei mai de lăudat, du
pă ce-i am jurat credinţă, după ce 
sunt cea mai fericită, fiind soţia lui, a- 
poi acuma, să ara faţă de a-mi călca ju
rământul, să am inimă diavolească, de a 
părăsi, de a ucide pre soţul meu, care me 
păzesce de tóté rélele, să am mintea şi ju
decata aşa de întunecată, ca să fugu eu 
delà fericirea mea, şi să me întorcu la 
aceia, carii au voit să me împiedece de 
la fericirea mea ! Aceste mi le scrii tu ! 
Cu ce capu îmi scrii tu unele ca aceste ? 
Apoi îmi mai scrii, să me întorcu acasă ! 
Ce potu să mai cautu eu acasă? Gârides- 
cete numai, ce potu să mai cautu eu a- 
casă ? şi pentru ce să rupu eu acuma a- 
cestă viaţă dreaptă a mea ? Când mi-ai 
zis tu aceste, nu te-ai gândit la ceea 
ce-mi cei. Au h’ar ride lumea de schim
bările mele ?

„•Eu am judecat, apoi mi-am ales pre 
soţul meu, şi nu-mi va părc reu, câte 
zile voiu ave. Dacă aşa nu voiţi a mai
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sei ele mine; fiţi fericiţi, şi uu ve voiu 
mai turbura, căci eu din partea mea sunt 
fomeea cea mai fericiţii de pe faţa pămân
tului.“

A cesiu frate al Mirandei a ascuns 
acesta scris«.*re ; şi n’a mai zis, să vie 
Mi rai« da acasă. V,

Pompei a înţeles, că bătrânul Turnea 
când vorbesce despre îulianu, nn-i zice 
decât neorau, şi mamonu afurisitu, pentru 
că nu ş’a stins patima sa ; aşa dară i-a 
zis odată :
— Pentru ce să-şi stingă o patimă atâta 
de curată, un simţemeniu atâta de alesu ? 
Cui, ce nedreptate a voit dânsul să-i 
facă ? Alte—alte patimi sunt ruşiudsr, alte 
patimi ar trebui înfrînate !... Domnule 
Doimir Turnea !... pune mâna pe pep- 
tul Dumitale, şi jură, că este pe pămânlu 
omu fără patimi !... Apoi eu cunoscu 
omeni, - şi dumneata-i cunosci mai bine,— 
omeni, şi omeni înaintaţi în ani, carii nu-şi 
înfrenă patima de a’şi bate jocu de vir-
tudsele lor soţii------patima, de a arunca
dispreţul asupra casei lor, asupra datoriei
lor,------ trăind fără cuviinţă;-------- pune
mâna pe pieptu, şi zi, că nu sunt ase
menea - ne-<5meni şi mamoni într’adever 
. . . . care nenorocescu pre soţiile lor, 
şi aducu ruşine şi asupra copiilor lor, 
spre care arată lumea cu degetul, zicând : 
„Iată copiii celuia, ce-şi a rîs de credin
ţa casnică ! Ce cresccre vor fi putând ave 
aceşti copii ? Fugiţi de ei, ca de cel cu holeră
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. . . Ast- fel aduc ei nenorocire asupra
capului nevinovaţilor de copilaşi ! .........
Pune mâna pe pieptu, betrânulo Doirair 
Turuea, şi jura că nu sunt asemenea 
ómeni ue-omeni ! ! ! I . . . .“

Lui Turnea îi clocotea sângele la cap, 
cuvântul lui stetea înecatu, şi n’a putut 
răspunde nimica.—

Mirandei i-a rămas mângâerea în bra
ţele lui Gorea.

Trecură doi aui de la plecarea lor, şi 
dânsa din nou s’a rugat mumei sale, să 
aplece pre tatăl seu, să o binecu vin teze. 
Mumă-sa-i a respuns :

„Iu lacremi m’ara rugat lui, şi terân- 
dume în genunchi ; dar suspinele mele 
şi lacremile mele sunt neputincidse.

Gorea numai odată pe cine zări intr’o 
grădină ? şi vc<Ju că şi dânsul l’a zărit. 
Ochii lor, precum s’au întâlnit, mai re
pede s’au întors într’alte laturi.

Iu ziua aceea Miranda a veijut o în
grijire adeucă pe faţa lui Gorea. Cu cine 
se ’ntâlniseră ochii lui ?—

A doua zi Miranda l’aştepla, l’aştepta 
la timpul sciut ; şi el tot uu venia. Te
ma ei de eri se făcu mai grea. Intr’un 
târziu îl ve(jîi venind ; şi faţa lui era 
strălucildre ca de o bucurie ascuusă. In 
celelalte zile tot aşa de tărziu venia, şi tot - 
cu faţa mai veselă, şi mai veselă.
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XVII.

Cine sunt aceştia?
Un bătrân petrecea într’o fără de

parte. pe mâlul m'ării. Odată mimai ve
de pre un tériem venind drept spre 
densul, care-i grăi:

— Nu cumva am a preţui în duitinia- 
ta pro domnul moşiei Comica ?

—Eu sunt. Se vede că eşti de pe la 
noi, şi ine cunoşci.

—Dà.
—Familia ?
—ltömeo.
—Şi ce faci pe aicèa ?
—Me preurablu puţin, şi me voiu 

întorce curôrid în ţa.ra mea, pentru ca 
să lucrez şi èu cât voiu pute. Acuma 

- mi-am încheiat crescereă şi învăţăturile 
legilor, cel puţin deocamdată; peûtru 
ca învăţăturile numai sapa şi lopata le 
încheie deplin.

—Adevărat ! Dar ce anume ramură 
de lucrare eţi vei alege ?

—Brazda, plugul şi sêcerc. Mi-i: dragu 
pământul, ca şi o mamă. Aşa voiu sta, 
şi numai unde voiu au<Ji, că trebuesce 
ajutorii de legi, acolo voiu alerga ; de a- 
colo iarăşi la brazdă. Nu am ales reu ?

—Ai ales fdrte bine. Numai nu tre- 
bue să te ţii pré strînş de brazdă. Tre- 
bue să te învêrtesci mult prin lume, 
pentru ca să precepi pre omeni, şi să
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ve<jí firele lucrurilor, cum se ’rapleticesc 
(lupii împrejurarî-

—Ah ! nici mie numi plaoo a păzi 
cdrnele plugului ; numai din când în 
când ; când e firea mai vie, când chia- 
mă pre orau cu o mie de graiuri dulci; 
^tuncia chiar şi scaunele judecătoreşti se 
’n tor cu cu spatele în jos ; pârîtorii nu 
mai pârescu, şi nu-i pre cine apăra ; ba 
adecă ar fi pre cine apăra, pentru că pot
logarii chiar atunci au mână de a potlo
gari ; ansă nu-i de cine să-i apărăm ; nu-i 
pâreace ni mène ; ?i pârâtorii vëdu, că td- 
tă firea ş’a deschis sin urile cele pline de 
comori, şi este de unde potlogari, ffcră 
supărarea cuiva. Atunci êmi 'place a pă
zi sinurile firii, à vorbi 'cu spicele mele 
înălţate în vêrvurile paielor, a le vedé, 
cum făcu plecăciunile ‘ loţf catră9 pământ: 
„iată-mo coptu, acuma laie-rac, ucide-me, 
ca să vc dau pâne albă, să trăiţi, . . . 
taie-ino, ucide-rao, bate-mc. sfarăraă-m<5 ! 
....Ah! câtă bunătate este in sinurile 
tainice ale mamei ridslrd, ale pământului, 
a firii ! câtă credinţă ! . . . Veiji albiniţile 
muncind ziua întregă, şi aducându rane- 
rea a casă; ve<Ji aşezământul legilor lor 
bine legiuitu, şi bine ascultatu ; vo<ji mun
ca lor vara întreagă; ele apoi invită pre 
omu : „iată fagurii ceşti' bogaţi, noi nu-i 
atingem ; vino tu, omule, şi> ne ucide cu 
fumu inetiUoriu, şi ia fagurii, şi-ţi îndulce- 
sce copilaşii tei . .. Ah ! multu mo închin 
eu innaintea bunătăţii fiinţelor din fire!
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Tdmua totdeauna me ducii la adunarea 
terei, ca să vedu şi firele acestor adunări 
de cuvinte, şi câte o data chiar şi de fap
te ; pentru cu să sei ii - la bătrâneţe cum 

.să me portu şi eu, dacă s’ar îutcnipla, să 
iutru şi eu odată la jilţurile acele. Când 
se sfătuescu in adunările terilor celor mai 
mari despre vre o lege, mai însemnată, a- 
tuuci me dueu acolo; şi apoi iarăşi viu la 
noi a casă. Iarna trebue să o trăescu în 
oraşele nostre cele mari. Pe acolo bate 
viaţa nostru mai viu. Apoi când vine va
ra, iarăşi sbor la tară. Ah ! mult sunt 
eu fericitu „vara la ţară,“ precum a ciln- 
tut fericitul Depăraţanu :

„Locuinţa mea de vară - e la ţară. 
Acolo ou voiu sa moriu ;
Ca unu fluture pe flore — bcatu de sdre,
De parfum şi de amor......... “
Afară de aceste mult êmi place a în

văţa şi a cunosce firele ţeseturilor, prin 
cari se meşteşugesc« omenii unii pre al
ţii,- farade a se bate cu bolovanii. Spre 
pilda: un liner se iubescc cu o copilă; 
părinţii nu cunoscu pre tineru, şi nu-i 
dau copila. Tincrul fuge cu diusa, şi cu 
meşteşugu face, ca părinţii să-l cundscè 
mai adevărat, care apoi ci iartă şi-i bi
necuvântează. Alin părinte nu-si pdte ră
pi Innapoi copila din ghiarele unui ma- 
monu ; cu meşteşugii biue ţesutu cu aju
torul ânca a unui meşteşugariu mai iu- 
vêrtitu în lume face, ca să-i sbore copi
la în braţe. Iată fapte bune ; cari nuran.
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cu raeştoşugu se potu îndepliui. Altul uu 
pdte să-şi resbuue cu puterea asupra ce
lui, ce-i a luat fericirea diunaiutea ochi
lor ; cu meşteşug bino împletitu desplete- 
sce fericireu dimprojurul iuimei celuialalt, 
şi se îmbracă el în strălucirea bucuriei ; 
până nu sosesce un meşteşugarul mai ma
re, oare-1 despletesoe şi pre densul. Iu ur
ma urmelor sosesce cel mai mare meşte- 
şugariu, şolomonariul solomonarilor, mdr- 
tea, şi ne despletesce pre toţi, cu buni 
cu rei, meşteşugari şi nătângi ; şi pune 
capacu tuturor meşteşugurilor şi şolorao- 
năriilor— .... Dar eu te supării cu spi
cele mele, cu şoloraonăriile mele, şi cu De
păra Vanul meu............

Ba-mi faci cea mai mure plăcere. Me 
rairu de dumneata, cum te precepi ?i la 
legi, la lucruri bărbătesci ; şi apoi des
coperi ud ev erate desfătări în spicul, ce se 
pleacă la mdrte, în albina, co-ţi dftruesce 
mnerea; în cântocul lui Depărăţann, ca
re nu are nici un firii de paragraf în sine ; 
şi după tote aceste si la meşteşuguri şi 
şolomonii, cari adose ori—într’adevdr îţi 
dau ajutorii! în lucruri mari ; cu tote a- 
ceste chiar şi eu, aouiua am gustat nisce 
plăceri, pre cari nu le eunoscoam âucă. 
Adecă şi eu cunosccam albinele şi spice
le ; dar nu credeam, că ele ţi vorbescu ; 
acuma ’rai vino să ziou şi ou chiar pre
cum ai zis, şi âncă cu plăcere, cu iote 
că nu este într’însele nici un fini d»> pa
ragraf. Mai stai durania-ta pe aicia ?
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•• Vi'*fa *pt- ^ W/i'iîi- Şfc ïtfûo iiiJWiv, iîuiBi 

:ihWi ^ù.}a 'if. HtörnK;* t. $%u:r.. «&*srr.:i *sci
dr*»£ù. Vi ţl'ta:tt:ù)£tt. UH .».nkmobi. s:
>*k no 'X’c&ifc'fa despre -O»;i. .. dicsnc-c spk 
I««*, ><; des'p'i*o r«bbdvă }<§jiter.. Sănii -nsr.Tîî:; 
•^Öí^ife'th ne «'ima, rtn ^viorrVtiue-
ik*ôî«‘. -psr-o, că r»u mtti suint
•strain». >§u Vïi la 'faine 3tftdfaiu!'m.

—Ve Mfôît si U, -cfc -ni ni nu sii nu -rn- 
manu iîh'nùpoP; aşa response Ttome.o si rc— 

'(iicii ochii cuirü coriu, cu un oftntu clin 
adencol subotuhii. A. doua -ai iuraşi s’au 
întolnil. Oàud a veduî betrau ni nn- Tto
mén vîincî drept la timpul botiirîtu, i-a 
eşit în nui n tt*.: zie-endu-i :

—Gata plăcere simte omul, când într’n 
singurătate aşteaptă 'pe cineva, şi la cli
pita sciulă iată Cu viiu- acel cineva !

—^Pau 'învăţat părinţii moi a nu da 
de sminteală nici pro duşmanul meu.

—Ai dumneata duşmani ?
- 0 ! şi ancă ce duşmani ! Dumnezeule■! 
—"Nu înţeleg, cum. Ai duşmani !
—Nici eu nu înţeleg, lata sunt tlncr. 

Aş vre sa fac numai bine dura ii întregi. 
'Nici un rău nam făcui nimănui ; tot am 
duşmani de morte.

- Pentru cer
- Pentru că nu nie cunoscu. Daca m’aa 

pute cunősce bine, ar vede ca nu mi s*= 
cuvine duşmănie.

— Ci frăţie. TVapoi nu se pdte, să faci— 
ca sa te cunosca aşa, precum eşti ?
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—Cit rămnuZ m.<* tot- .L-.iziríw*.
—Şi um ss tot- muz azi.
—JÜhÜ lien? «zssoôrli ü
—Tnüîûrx" .? mârarii fibre vù asi.
— Jfcm Tiriicnfi. sicii sangiue tlü-J «ßtsti 

jjuuttru *ü ;; .•şi fiUTigeie -şi-îj eke jpuniciE .unite.
—SœiiiHinr şi jire mint; Sizjiù -ÜSi^in !5u 

yhvàv..
—ZLn rrumuu lor surir;; şi tic jàf

síi me .scrii şi IXummoá lire mine u şi
rul .acaiora. - uuri un xruu bu It* urt&uu.

A írem 7À iarăşi f'ue iniulnit Bmb- 
ùni:; c. patrr. si :iurusi, mai Seperte luruşi.

Bătrânul nu fie putea Desparţi Üt Home's:. 
i. ceste ni imiilea siluit üt petrecerile oaie 
mai plăcute. Când nu-î ve&ec inàr’o Bt, 
traiul :ii părea uuşertu, vinia pustie.

Intr’o si betrau ul întreba pe prietinul 
son :

— Câte odată te vëdu voiusu ; sate oda
ia iristu şi gânditor iu. 'Şi .nu-mi mai-spui, 
pentru ce a intrai tristeţe în inima--te.

— Ba ţi-am spus.: Ke uresce cine-vß'1
—Oe-ţi pasă de nebunii de' duşmani:

Ei nnn paee pe cât eşti fericit'. Lasă să 
se lunece în veninul lor.

— Be mulţi nici nu-mi pasă. Bar de 
unul îmi pasă ; pentru că nu pót fi -fe
ricit deplin, până me uresce acela.

— Asta-i altă vorbă. Mi se paré câţi 
bate inima pentru o fetiţă,—şi —părinţii • 
ei te .urăscu. Spune, mi-i asta :

— Şaman a.
—Be pe unde e acea familie ;

*
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— De pe lft noi. Mai aprope de dum- 
uiata, decât de uoi.

— StăiI te cunosce tatăl copilei? Aka
rni o spune.

— Nn me cundsce. Asta-mi cade mai 
amar.

— Ah! apoi dara dumniata eşti cel mai 
feri ci tu. Ai fericirea în mână ; pentru oă 
n’ai decât să faci siï te oundscă, şi ’ţi 
jur, că îndată te va priirai de fiu. Asta- 
’ţi o jur, pentru că eu te cunoscu, astăzi 
te-aşi priimi; şi—dacă—póte copila aceea 
— s’ar .fi—cununat cumva ou altul, ne
crozând, că iă ve puteţi uni cândva, ori 
—pdte ascultând de părinţi, - apoi,- zic, 
iată eu îţi dau cuvântul meu, ca ori când 
te voiu priimi ca pe fiul meu !...

— Şi eu me voiu închina domniei tale, 
ea iubitului meu tată, dacă aş fi perdut 
pre aceea, la care gândesc. Ânsă • eu sciu, 
că acea copilă nu schimba cuvântul seu.

— Asonltă-ţne. Dacă e aşa, apoi numai 
să-mi spui, oine-i acel părinte ; şi eu iţi 
dau cuvântul meu, că-i voiu arâta, cine 
eşti, şi-ţi jur, eâ ve voiri împăca. Asta 
nn-e mare luoru pentru minei

—Iţi dai cuvântul ?! ! O ! cere şi dum
neata., să-ţi fac şi eu un luoru ; lucru 
mare să-mi cei ; lucru greu să-mi oei ; 
gi jur, oă’mi voiu pune capul, şi ţi-1 voin 
faoe-; dacă dumniata (ţi dai cuvântul..— 

— Nu-mi dau cuvântul,—
—JIu-ţi dai cuvântul?
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— Nu; decât numai n#a, daoă-mi vei 
face şi tu uu lucru.—

Am jurat, că ţi-1 voiu face, ori voiu 
peri; spune-mi-l răpede. Lucru mare să 
fie, lucru greu !

— Un lucru

!

mare; un lucru greu. 
— Aşa ! aşa ! Caro-i acela ? să sbor !
—Un lucru, cu. caro-mi vei scăpa viaţa. 

Me rode o durere, şi ânoa n'am pulut-o 
lecui.

— Spune-mi. locul, ca sa. ţi-1 aduc, cu • 
preşul sângelui meu.

—Şi eu sa te strângă la pieptul meu,; 
ca pre acela, care-rai ai dat viaţă de a 
doua oră.

• Aştepta numele locului.
Bătrânul îl prinRe de mână,’se uita la 

densul cu iubire duiosă, şi începu :
—Asculta-rae. Am avut o copilă,—
Numai ai avut

Pdte o voiu mai ave . . . Bătrânul 
şterse o lacrimă çi urmă :

•—Copila mea—îi sunt tatii, nu potu 
rice însu-mi, ca a fost frumdsă ; dar fo
tă lumea venia, să- o vadă, ii să o laude. 
Dar laşa frumuşelele. Densa era ângeru 
întro copilele de pe p&mâulu. Ah ! çi cât 
o iiibiam ! Me închinam la dânsa, ca . la 
un serafim. Şi de raza edrojui.o temeam*7 
să nu-mi o ardă, mititica I şi de umbra 
lunei o temeam, să nu o depehe. Aşa-mi 
a înflorit la sinul meu, gingaşe, dulce şi 
credincidsă. Odată apoi au adus vântosele 
la noi un diavol, un mamonu. Acela a‘
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făcut tote .^eroi leaturile satanelor, pentru 
ea să facă «a cadă ângerèlul meu dm ere-, 
dinţa cea limpededar soumpa mea fldrç 
Ta afurisit,. soii,. cum p<5te afurisi o gin4-; 
gaşe copilă : *Fugi îniunecatule, că eu. 
mo temu de tino !“ Densul vezênd aşa, a 
început cu alto ineşteşugiri ; şi a spărict 
pre biata neprecepută, că-i ta ucidó paring 
ţii, dacă nu va fugi oii densul. Şi- bunul 
meu ângerel a fugit cu densul, să nu»i 
piardă mámonul părinţii. S’a jertfit, scr- 
mana- turturică, s*a. jerfit pentru părinţii 
»ăi, oa să se arunce în iadu. Mamonul a- 
poi uşor a putut-o' face să zică : „Sunt 
fericită ! daţi-ne bin ecu vén tarea părin- 
ţeasoă !“;..^.furisitul n’a putut avé. pace, 
nu s’a putut uşura nici densul fără :.bi- 
ncouypntarea nostră. Dar eu dacă i-aşi 
bineçuvênta, apoi rai-aşi loga scumpul 
meu.ângerel cu diavolul pentru totdeauna.
Serrnana,-nenorocita de mumă-sai-tot îmi 
căde^L. în: genunchi, lăorăraată, şi jnnocav 
tă în suspine, ; şi rai-se ruga pentru dânsa, 
cum , se r<5gă o mumă în genunchi înain
tea.-upui irapëratu, cerênd iertare. pentiui 
singurului fiu .judecat« la perzare ; aşa 
dânăavmi-şe ruga, să-i primesc«:, pre, a- 
raândoi.în^sinţil uostru (Jiccnd, cu • acplo 
între eei ^drepţi, se vu îndreptă şi cel fia- . .

de lege. Dar eu n’ara asoultătV Am 
inoeroat a uita copila cea perdută, şi-mi 
ziceam, că n’ara copilă ; şi nu-mi puteam 
crede, ceea ce-mi spuneam eu însumi. 
Am încercat, a-mi închipui, ca şi cum

;• ii

ră
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u ici u’flÿ fi avili acea copilă: îti( zădar ! 
in visul meii pre dânsa.o vedeam ; şi âii- 
că—fericita; o vedeam preumblându-sé/' 
prin grădini cu flori , fruinése, re<Jiraaift 
pe bracul soţului seu celui,,afurisit. Apoi 
când mc deşteptam, mai amar şi mai efú- 
şiitoriu' mi -se închipuia în gândii tem
niţa, în care o/ţine ; diavolul.^ Acuma, am 
luat lumea în capu. Când am,,păşit peste ' 
pragul -'casei mele, m'ara, jurat, că o^i" 
nu voiu păşi; peste acel. prugu, ori îl voiu 
păşi ou soumpar mea copilă, • smulsă din ; 
ghiarele balaurului. L’ara yëfjût odată’ pV 
aicia/ dar n’ara , vrpit,. sa i} încep luCro!' 1 
meu-'eu puterea. ,jSTurnái ç(u un meşţeşi/g ’ 
ţesut bine cred,,-că aşi pptc să-rai rjdiciy 
copila din temniţa cpa afurisită. Acum'if,,11 
te-ai jurat, că-rini vei aduce, leacul vieţei 
mele: El se juiraesce. Miranda mea'. M'a, 
momit se chiamă Tul iau.

uv •

• i •' UlOi. ■ ''-»o ;j:j! '
— Am înţeles ; şi asoulta reşpunşuLmey. 

Astă-zi sară me vei vedé păşind] jînaintea 
t-a, aducând do mână pre Miranda, şi zi- 
cându-i : „Mirando ! te dau in braţele 
tatălui teii. Cale bună !“ — Aşta-ţi-o ;jur, ■

rf ,—rrAsta-mi -o juri !—......
-~Asta-ţi:o jur pe cuvântul meii, eu, 

Grigore- Romeo ,din Romani,—dacă-mi juri 
şi tu, pe. c\/yântul Qt^u, că me vei face 
cunoscut cu. acela, ,cáre ţine. în mână im- 
plinirea fericirii mele ! ' 9Rnir{

îţi jur pe cuvoutul meu, că voiu face 
să te cundscă, şi să te iubiasoă, precum

■ I
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iubesce tatăl pre fitil seu cel orediuciosu, 
şi să-ţi deie în braţe fericirea tu cea do
rită. Şi dacă va aduce séria altmintrele, 
te voiu lua eu de fiu, dacă vei voi şi 
tu. .Aţâţaţi jurii pe cuvântul meu ! — — 

— Bucură-le, dară, tatii fericitu ! A.ş- 
teaptă-me la locul, de unde vei pleca a 
casă cu fiica-ta, Miranda, îu braţe, feri
cită şi densa scăpând de tristeţa sa. 
Asemenea me bucur şi eu, căci ţinu în 
braţe fericirea mea cea dorită. Acuma sbor 
In locaşul lui Tuiiau.

— Ceriul şă te păzească de dânsul ! Ce
riul să-mi scdtă pre Miranda din ghiare- 
le lui cele afurisite! Şi vântosole saT a- 
runce In fundurile mărilor ! !

Sara veni, şi bătrânul Boi mir Tartiea, 
îu nerăbdarea sa, privi a pe fereasia pa
latului de plecare, ore nu va vedé pre 
Romeo de departe, venind ou fiică-sa. Şi 
cum tot nu-1 vedea, l’au cuprins fiori:- 
nu cum-va, în lupta sa cu Tuiiauu, s'a 
nenorocit şi dânsul, şi p<5te—şi fiică-sa ! 
Intr’un târziu i-a bătut inima tare :

—Iată Miranda mea ! —O ceriule ! sunt 
perdut ! Ea e de braţul lui Tuiiau !

Tulian iutră atunci cu Miranda sub 
hoiturile palatului. Acolo a strins’o de 
un braţu, şi i-a zis :

—Mirando ! acuma te voiu da în bra
ţele tatălui teu, care-i In atreia încăpere 
de aici, şi-ţi voiu zice: „Fii ferioită!“ 

—Ah! véndőtoriule ! ba nu më vei da, 
respunse Miranda in şoptire fiorosă, smânr
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emdu-se, sa fugii de Tulianu. Dar den
sul o prinse de braţu şi mai strâns, şi o 
ducea înnainte eu puterea.

Pe unde treceau atunci, era cam 1n- 
tnnerecu ; densa nu putea vedé bin«*, ci
ne e acolo, şi ce se întâmplă. Numai n- 
tâta simţia, că cineva o tot string«», do 
braţu, şi o duce înainte. . . .

Bătrânul aştepta cu inima apăsată, ce 
se va întâmpla.

Miranda numai de odată se opri, în» 
grozită, innaintea tatălui seu ; care o prin
se iute de mană. Dânsa audi atunçea 
nÍ8ce cuvinte, ca ni.scé trosnete :

— Mirando, te dau în braţele tatălui 
teu. Fii fericită !

Densa sa sbătii să fuga, zicând sugru
mata de gróza :

— A ! dimone afuri. . . —
Aici amuţi, şi reraase îngheţată, căci 

pre Tulianu — nu’l vedea nicâiriî —şi a- 
cela, care o dete tatălui seu, nn era Tu
lianu.—Aşa, înmărmurită, fără scire că
dii în braţele lui Turnee, privind îngro
zită la neounoscutnl. Turnea grăi atuncea 
cătră acesta :

—Romeo ! tu ţ’ai împlinit cuvântul ten, 
póte jucandu-te cu capul. — Mi-ai dat viaţă 
In peptu. Acuma numesce-ţi şi tu leacul 
vieţei tale. Ce am jurat, am jurat ; cu
vântul meu e cuvântu. Care-i numele lea
cului teu ?

T- Miranda.
— Cum ai zis ?
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— Numele leacului meu e—^Mirând«. 
Turnea amuţi, neprecepêndu-se. 
Miranda abia suspina :
— Lăsaţi-me; să me duçu, să sliigu în 

lume : unde-i Goriţă al meu ?...
— Dumninta ine cunosci, zise Romeo 

cătiă Turnea.
—Te curioscu pană în sulletu.
— Cunosce-rae acuma şi mai deplin, 

este schirabâtu cu 
, eata, vedoţirmo

faţa mea şi' capul meu 
meşteşugu. Aouma . .. 
cum sunt èu înaeve ..Şi numele méu 
e : Gorea Romeo Tulianu.

— Goriţă! ţipă Miranda, şi-i sbură in 
braţe.

— Fiul meu ! strigă Doimir Turnea, — 
frumos m’ai îuşelat !

. — înşelat ! Omule ! te-am înşelat : Te
joci eu diavolul,' când vrai să te joci cu 
mine !

rţ

r :n .* :\ #
—Àm ris numai. Nu-mi lua tu cu

vintele îndată chiar înaeve.
— Ba le-ieu ! pentru că odată uşor le 

ai pute luav tu înaeve;—Aşa dară ve pă- 
jrăsescu Miiando, remas-bunu ! — pőte ne 
vom-mai vedé odată-altraintrile.--

Sângele à îngheţat în inima Mirandbi.
(Îe revedere ! .

1

Jale retăcită.
In braţele lui Doimir Turnea a că<jut 

un ânger—fără viaţă

I."
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Când a sosit acesta gingaşe fiinţă în ta- e 
ra purinţescă, intrând in, oraşul ccl cu 
fata albit, inima ei era negrit.

De aci ’nnainle, aşteptarea .şî suspinul 
ia fost viata ; suspinul ci era amar, aş
teptarea era dulce.

Aşa s’a strecurat în nimica un anu de 
zile după numerarea neguţătorilor ; o ve- 
cinicie,—după numerarea inimei ei. Sus
pinul seu din. durere .amară, s’a făcut 
raângăere dulce pentru inima ei ; dar 
aşteptarea ei din raângăere dulce s’a fă
cut batjocura amară pentru sufletul seu.

Intr’o dimineţă intră unul de la poştă 
în casa lui Turnen, şi-j întinse un plic 
cu pecetea albastră. Bătrânul rupse pece
tea şi ’udată grăi cu mirare. Ce poştă su
cită ! PI i cu —fără. seri sore !- In locn de 
scrisdre ansă era o gazetă. Dinsul o des
pătură, o 'ntdree pe tóté fetele şi zăreşte 
că pe o fată era făcut un scranu cu 
plurabu albastru. Acolo a cetit:

„Noutăţi de pe câmpul de resboiu.
„Lupta s’a în chei et . . .. Poporul 

chinuit ş’a sfărmut lanţurile chiar de că- 
păţinele acelora, cari Tau fost bătut in 
robie. Ţara cea mai frumosă de pe fata 
pământului a prins iarăşi la suflotu.

„Muma neamului românescu a reînvi- 
et; inima ei, cetatea cea vcginică, s’a re- 
innăltat strălucită, eijra n’a mai fost.

„Muma tuturor ncmurjlor de pe pă
mânt, care le a ’nvetat, ca *n loc de silă 
trebue să domnescă dreptatea şi legea,

I

M i!
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acea stau tu rau mil ş’a slew lacremilc : 
ei cei adeverati au frânt cerbicea puterii 
întunericului.

„Poporul porta ’u braţe pre mântui
torii sei

„Din toţi căpilauii cei lăudaţi, mai lă
udat e un teuer, ou numele Tnlio, puiu- 
mârai poporului. Densul, ca priu putere i 
unui farmecu, a ajuus căpetenia unei gld- 
te de flăcăi tineri, flăcările neamului ; cu 
aceştia a zburat el pretutindene înnaintea 
şirelor celor bătrâne, pe unde se săraăna 
perireu ; dânsul pretutindene în fruntea 
lor, ca şi cum ar fi vroit să deie piept cu 
perirea să ciocnească dinţi cu mórtea . . .

„Poporul se’.chină în numele lui . .. . “
Miranda cea părăsită, de luni de zile 

şedea singurică ; siugurătutca-i era tdtă 
mâugăerea. Când o zugruma dorul, să ca
dă, credinţa Iu aşteptare îi mai ţ.inea i- 
nima.—Numai se tot uita, uita peste lu
me câtră apus, şi suspiua din adâncul 
pieptului, şoptind cu amarii şi cu dulce:

— Ah ! Gore ! Goriţă al sufletului meu ! 
orc în ce parte a lumii retăcesci tu ? . . 
ore ni tu pacea sufletului, ori pdte o 
duci în suspinuri ?.. . o, dar trebue să 
făcu o întrebare mai amară : dre trăe.şti 
tu, şi te voiu mai vede odată pe acestu 
pământu, ori ai trecut în ceea lume* ! 
.... Dar . . . .mai este o întrebare 
şi mai cu tremură tore ; dacă Iriiesci sub 
razele acestui sdre, dre mai gândesci tu 
la min«, la biaU pasere părăsită, ori —.

fii
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ori —ah póte m’ai uiliit ? ! 
nu ; nu, — căci dacă stelele tale te-ar re- 
tăci, - a? porni o taberă de duşmani, să 
te prindă din ori care eolţu al pământu
lui şi să te — —nu, nu ! tu nu ra’ai ui
tat ; şi ne voiu întâlni odată, în fericire
ângerească pe acestu pământ.............

Tulianu gemea cufundatu în pumêutu, 
între patru păreţi de granitu. Suspinele 
lui uimene nu le au<Jia, decât nisce porţi 
surde; fulgerele ochilor lui nimine nu 
le vedea, decât întunereoul cel orbii;-— 
braţele lui nirnene nu le strîngea, cu 
căldură

o

decât nisce cătuşi ca ghiaţa 
Numai tunelul ameninţărilor lui scutu 
rau din când în când pre o ureche, li 
pită de petră pe dinafară de zidu

Lui Doimii* Tur nea i-au mai adus un 
plicii Acesta era cu pecete roşie. Intr’én- 
sul o scrisorc şi o gazetă ; pe faţa, care 
vorbea despre câmpul de resboiu spunea, 
ca Tul io a renias pe câmpul de bălae. 
Din flăcăii lui numai unul a romas, aju
torul lui; cel mai vileazu din toţi ; den
sul este românii, şi se numesce Trunca. 
Acesta face mare uurae terci sale, pentru 
că dinaul va primi cele mai înalte laude 
din toţi vitejii, iar pentru cei cuijuţi în 
bătaie se va face o serbat ore dc jale .. .

—Pe o altă faţă spunea gazota într’un 
locu :

„însemnare despre cei morţi în ziua 
cutare, in oraşul cutare: . . “ intre al-
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VU : „Goren Romeo Tuliauu, diu Romani," 
tu scrisorea. dealătnrea gazetei era chipul 

lui Tiilinnu ; şi scriitorul unui ospitalu 
apunea: .r

„Doniuule Doimii* Turneu ! .prin acesta 
am cinstea, a-ţi Irimete chipul lui Tuli- 

. an, care a ropausat sub îngrijirea ndstră, ^
. cerendu-ne mai nainte do acesta, să-ţi tri- ’** 

melem chipul seu. Iar aretarea cetăţends- 
că despre aceasta o vei vedé în gazeta 
deregătornicescă ce fam alăturat aici. De 
almintrile multă sănătate de. la noi !“

A1 doua zi i-au adus altă scrisore. A- 
césta erà de la Trunça, dintr’o ţară de 
departe. Într’însa spunea :

„Scumpe şi lăudate domnule Turuea ! 
„Blândeţa sufletului meu. nu ine lasă 

ca să-ţi spun eu tdte câte aş dori să soil 
despre niine. Vei ceti despre acesta iu ga
zetele celé mai dc frunte . ..

. Eu numai atâta pot spune aeü- 
ma că oinstescu pré mult casa domniei 
tale, şi dorescu,—să nu măriţi pre frn- 
mdsa Miranda; pană' voiu pute veni ou 
la dura'niata. Eu a? sbura într’o clipită 
de aicia, ansă o împrejurare forte plăcută 
rae oprc8ce câte-va zile anca, adecă némul 
acesta vra să’mi mulţămcscă într’o forma 

, serbatorescă pentru puţinele ajutore, ce 
i-ara dat în lupta sa. . . . “

Miranda le cetea şi ea ţdte aceste.
Câud a zărit densa chipul lui Tulian, 

inima ei a saltat în ceriu de fericire; — 
şi apoi când a cetit însemnarea despre

!

■

i
*
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densul în rândul celor repau ga ţi,— lumea 
a’a întunecat înaintea ochilor ei, şi densa 
a că<Jut pământului . . .

Când s’a deşteptat, a întrebat cu graiu. 
ca de morte :

—Dară—densul, ce ne-a scris densul?.
—Nimica.
—Nimica?
— Nu ne-a scris nimica.
—Staţi, staţi ! . . acest lucru e nen- 

ţelesu.
Când a cetit a doua zi scrisdrea lui 

Trunca, a tresărit :
— Staţi ! . . căci unu roiu de gânduri 

se încrucişază în sufletul meu .. . Deacum 
nu me veţi mai vedé plângând.. . . Tur- 
nea o întrebă cu frăgezime :

— Spune-mi, scumpa tatei, ca să rae 
bucur şi eu mai mult.

—Mie-mi şoptesce o stea din gândul 
meu, cine e acel Tulio lăudatu...............

—Dar celalaltu, - — Tulianu cel— —
— Zilele viitore trebue să ne deschidă 

lumină . . . Când se va face serbatorea 
droptăţei în cetatea cea vecinică?

—Peste câte-va zile.
—Taică ! dacă vrai să uci^i pre fiică- 

ta, să rcmânem acasă ; - dacă vrai să o 
învii, - să mergem, să fim de faţă la acea 
serbătdre ; pentru că aceea trebue să fie 
serbătdrea dreptăţii,—a dreptăţii 1 
. . . Cred că ue-ara înţeles, . . .

Romeo, de Florentin.
7 '
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XIX.

Ziua dreptăţii.

Cetatea cea vecinică s’a ’mbrăcat îa veş
mintele sale cele alese, pentru o serbu- 
tóre mare. Acea serbătore a fost ziua 
dreptăţii. . .

Capul ţerei s’a hotărît, să pedep^cscă 
in ziua aceea pre cei nedrepţi, *.i să 
resplătescă pre cei lăudaţi.

Pentru acesta serbatóre au ales în Ce
tatea cetăţilor zidirea cea mai uriaşe, 
acoperită numai cu ceriul, pentru ca să 
’ncapă ’ntr’insa tot poporul, şi să vadă 
făcându-se dreptate în faţa lui, supt ochii 
sórelui.

Sute de buciume şi de corn urî scu
turau zidurile ; fercstele caselor s’au îmbră
cat în ghirlande ver<Ji ; cununile şi stru
ţurile de flori fluturau peste tóté frun
ţile palaturilor, şi peste tote coperişele 
turnurilor.

Poporul îu sute de mii iuuudase în 
palatul cel mare, pre care-1 num iau cor
tul dreptăţii,—şi s’au îndesat, cap lângă 
cap, pe sutele de trepte din aripile cari 
se ’utindeau de doue laturi dein foisórele 
cele nalte.

Părinţii cetăţii s’au adunat, împreună 
cu mai-marii ţerei;—apoi au resunat 
trimbiţe, buciume, şi fanfare, şi tóté 
feţele s’au întors cătra pórta cea mare. 
P’acolo intra domnul ţerei cu mare alaiu,
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şi iudatfi »',ii 3uit iu fruntea foişorului 
celui mai nalt si mai strălucit.

Alăturea cu acest palat luminat era 
o casă marc întunecată,—casa lacremilor 
şi a tânguirii. In încăperile sale cele 
strâmte şi întunecate suspinau mulţi 6- 
meni ; alţii vinovaţi, alţii nevinovaţi. —

Domnul ţerei a poruncit să se ’nfăţi- 
şeze ’nnaintoa lui cei de lăudat şi coi de 
osândit.

Mai âutei au sosit dintr’un foişor de 
lângă portă acei ce se grăbiau la lăudat. 
La biue se grăbesc omenii, încât sosesc, 
până a nu fi chemaţi ; la reu nu se gră
besc tare.

Acei oc s'au purtat vitejesce ’n bătae 
au ingen un ehet pe rând pe treptele foi
şorului ; şi dorauitoriul le a pus la piept 
câte un ban de oţel, şi pe frunte câte o 
cnnuuă de stejar.

Omenii cei deştepţi se mira-u, de ce nu 
voiesce să scape antei de suporările cu 
cei nenorociţi, şi apoi să se de.sfâteze în 
laudele şi cununile celor aleşi. —

El ansă scia, pentru ce nu chiamă pre 
nimene la pedepsă :—nu era nimene de 
pedepsit.—
In urma tuturora, îngenunchea acela, căru
ia i s’au hotărît laudele cele mai mari. 
Numele lui era Trunca.

Părintele ţerei redica o cununai de 
stejar, ou cercul de argint, frunzele de 
aur, mugurii numai petre scumpe, bobo
ceii numai mărgărintari.
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Triinca tremura de aşteptare, să i-se 
aşeze pe frunte frunzele cele de aur ....

Ele ansă au zburat innapoi ; căci toţi 
a’au cutremurat, câţi erau de faţă............

O pocnitură a scuturat tote piepturile; 
— când un ora a ’ngenunchet înnaintea 
domnului, întiiujaudu-i o hârtie. .. .

De unde a veuit pocnitura ?
Totă lumea ş’a întors ochii călră casa 

plângerii. Acolo se îndesară mii de d- 
raeni din popor, şi bateau în porţi mâ
nioşi, strigând :

— Deschideţi porţile, să vedem, ce-i a- 
colo; ori le sfărâmăm ! Deschideţi! des
chideţi ! daţi cu bolovani !

Alţii strigau, alţii pocniau în porţi ; 
care cu buzdugane,—oare cu bolovani.

De odată s’au autjit şi strigăte că un- 
de-i Tulio ? Tulio n’a fost între morţi ! 
Unde-i Tulio :

Unul din popor striga ’n graiu ame
ninţători u :

—Mi se pare, că Tulio geme undeva 
pentru vicleniile unor omeni retăciţi .... 
Aceia vor plăti scump meşteşugirile lor !...

—De va fi Tulio în temniţă, şi ei în 
mătăsuri, schimbaţi-i în locuri !

— Sc<5teţi-i din mătăsuri, şi daţi-i pes
te cap din vârful măguroi

—In furci !
—Daţi jn porţi !—spargeţi porţile ’ntei !
— Dacă vom afla acolo pre Tulio— —r
7—Acolo-i ! Să sciţi,' că*i acolo.

!

i '• . V
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V, •»

O cetate mare dor mi á ad en cită îu bra
ţele nopţii.

Ochii caselor erau închişi, întunecaţi. 
Pe uliţele cele mari numai păzitorii nop
tatici căscau, reziliaţi de câte un colţ de 
turnu.

Dar pe coatele cele negre ale unei ca
se mari ce se vede ?

Un chip de om!—El se urca în sus 
pe părete, ca şi pe o scară. ....

Ajungând la o fereastră, acesta o des
chise cineva din lăuntru, şi-i şopti :

—Tu eşti ? Spune cuvintele sciute.
Omul ii respunse :
-'-„Una pentru alta,—Doimiţă.“
—Doiraiţă ! ic hărţi aţa asta, şi da-o 

lui Pompei îndată, ancă *n ndptea asta. 
De azi în trei zile la resăritul sdrelui vor 
să-mi taie capul . 
uliţe, sa nu te prindă păzitorii. . . .

— Mai degrabă vor prinde ii şerpii din 
ponorele pământului.

Tulianu numera clipitele. Pe cât gân- 
diâ la aceea, ce aştepta cu dor aprins, 
olipitele-i păreau vccuri ; şi când i alu
necă gândul la aceea, că ’nnainlea lui 
s’a căscat pământul, zilele-i zburau ca şi 
clipitele.

Când i-a resarit sdrele de a doua oră, 
a ’ngenunchel înnaintea Lui ; şi suspi
nând din adâncul sufletului, a grăit ;

—Raze binefăcătdre ! dacă ochii mei 
nu ve *|vor mai vedd îmbrăţişând a-

Ie sama pe
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cest pâment bnlgăros, ve rostesc cele de 
pe urmii cuvinte ale sufletului meu. Fiţi 
darii biuecuvéntate, pentru luminele, cu 
cari mi-afi dat zile senine şi dulci. Fă
cu manele cele rele îmi vor întuneca via
ţa, voiu eşi dintr’însa liuiscilit. Féle numi 
se cuvine mai multa fericire iu astă lume 
. .... 0, Mirando, ilirauda inimei me
le! .... sufletul meu zbéra prin lume 
după tine
la a doua resărire a sérelui va scăpa din 
inehisérea asla; care se numesce pieptul 
meu, şi te va ajunge, şi nu te va mai 
lăsa din braţe în vecie..................

Ziua cea de pe urmă a trecut,—şi u- 
şiţa de la chilia lui nu s’a deschis.

Când apuuea sérele, Tulianu a grăit, 
în liniscea morţii :

—S’a ’nchiet lumina vieţei mele ! Nu 
voiu vedé mai mult aprele în vecie !...

Pété de astăzi pană

Néptea s'a aşezat peste cetate.
Când ş’a redicat ochii, a ve<Jut oă lu

mina sérelui i-a spăriet liniscea. Atunoi 
a grăit în sine :

Dacă a trecut şi néptea asta peste 
mine, apoi mai bine nu mai vedeam ra
zele sérelui, ca să-şi mai ridă de mine . . 
'.. . ha! ! . . ce pocnitură?......... ..

să-mi fac eu tencuşorul, carealta !
/să-l trimet lénitei. Unde-i chipul meu ? 
,ca sa i-1 trimet pre el în locul meu. . . . 
unde-i ? ha ' nu-i ! mi-1 au furat ! !

alte pocnituri 
. . . mai şopti el ; -şi că<jii într’un

veniţi ! sunt
w**
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soniu, ou visuri pliue de minire............

In vis i s’a parut, cîi aude pocnituri 
de bolovani bătuţi în porţi de fer ; apoi 
a audit, că pârcălabul seu se rdgă mai 
marelui seu, să-l ierte ; pentru că el nu
mai a uitat, pre robul acesta in temniţa ; 

. ?i să pedepsască pe unul Trunca, pentru 
că el a făcut multe ţeseturi In ascuus .. . 
apoi a visat, că-l ridică pe braţe, şi-l duc 
aşa pe scări la vale, .şi pe scări la dél . . .

—Ura ! ! ! i durduiră ’n urechi mii şi 
mii de strigăte ;—el gândi că aceste au 
fost zbierătele diavolilor, şi la lovitura
atâtor ţipete i-s’au deschis ochii.............

—Dar n’am murit âncă ?—şopti dinsul 
cu jumetate de scire; —şi deschidendu-şi 
ochii, unde se aştepta, să se vadă pe. lo
cul perzării, s’a deşteptat în faţa domnu
lui ţerei, în mijlocul a mii şi mii de ó- 
meni îmbrăcaţi de sărbătore, cu feţele— 
.şi mai de serbătorc ; — şi acuma, când se 
aştepta sa audă strigându-se „mérte,“ audi :

încununaţi—Ura ! Tulio ! ura !
pre Tulio !

Lui i se părea, ea acuma se deşteaptă 
la nesce zile de strălucire.

3

acum face
nesce vitejii frumdse, cum a mai făcut
......... Acuma-l ridică ostaşii în umere,
şi-l duc îu laude .şi ’n cântece. . .. Acu
ma i se pârii că se vede în mijlocul li
nei serbători mari, între nesce străluciri
ne mai vedute.........

Atuuci domnul ţerei ii punea cununa 
cea dc aur pe frunte. .....
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Ochii lui Tulianu, s’au deşteptat cu 
fotul, şi când a ’nţeles bine, ce a ve<j|ut, 
a că(jlut - în braţele a doi căpetenii.

Atunci s’au audit doue ţipete de fe- 
mee, din doue foisdre de alăturea...........

In acel clipei. Trunca s’a aruncat în 
genunchi la piciórele domnului ţerei ce
rând iertare capului seu, că-i va spune 
tóté... . Apoi a cad ut şi la piciórele lui 
Tulianu, zicând, că nu aşteaptă, sa-1 pâ- 
raseă el, ci cunósce singur tóté relele, 
câte i-a făcut ;—numai să-l ierte. El l’a 
meşteşugit între morţi, apoi în temniţă, 
supt nume mincinos; el i-a furat chipul, 
si a scos Ieste despre mórtea lui, murind 
altul supt. numele lui ... .

Tulianu nu’l audia ; el era cufundat 
într’uu leşin adânc.

Doranitoriul a poruucit atunci :
— Luaţi pe Trunca; bateţi-1 în lanţuri ; 

şi puneţi-l în locul lui Tulio.
Ostaşii Vau ferecat, şi Vau dus. —

•X-
n ir

Itomeo Tul ian s’a deşteptat îutr’un târ
ziu ; încet, încet ; - şi deschidem du-şi ochii, 
a vedül deasupra feţei sale doi ochi co- 
resci, şi zimbetul unei feţe dumnezeesci ; 
umerii lui cei osteniţi de morte, ii re- 
ziman doue braţe de ânger.

Un graiu a grăit atunci :
—Ceriul vc binccu vin teze ! llomeo, te 

am luat eu de la străini ; pentru că cred,
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că de azi înnainte vei fi fiul meu ; şi 
iată, îţi dau şi eu o cununa.

— Cununa aceea se numiâ—braţele 
Mirandei lui Doimir Turnea.

In clipita aceea s’a înfăţişat între dîn- 
şii o femee străină şi a grăit cătră Turnea :

—Eu sunt Ioana Tulianu, sora lui 
Romeo.

Zicând acesta, a prins pre fratele seu 
în braţe.

—Iuanito ! Mirando ! şopti acum Ro
meo ; ah ! ceriul vrii să me oindre cu 

. fericirea î ... O ! adeverat,—ade- 
mie nu mi se cuvine 

viaţa fericită ;—m’am aruncat pré cu 
foc din păreţi în păreţi in acestă viaţă ; 
—mdrtea fericită e mare dreptate pentru 
capul meu 
Iuanito !.

Sufletul lui a trecut în lnmea păcii
vecinice........................

Nu ve jucaţi cu pragurile casei dea-
prdpelui vostru........................

Miranda—a căijut peste peptul lui cel 
rece.—Atuncia s’au îmbrăţişat doue piep
turi—reci;—şi au zburat din lumea nóa- 
tră doue suflete arijăldre.

verat.

. . Ceriul e drept 
Mirando !.. . .

Nu ve jucaţi cu numele de Tată şi de 
Mamă !—Numele aceste suntnume sfinţi

SCĂDEM
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