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MARELE VISTIER CANDESCU

NUVELA ISTORICA

I.

INSTALARE DOMNESC A

Cine ar fi fost în anul 1658, la Fevruariü în 17, prin prejurul 
palatului Domnesc de la Tergoviste, ar fi asistat la o mare agi
taţiune.

Eraü adunaţi acolo toţi boeriî şi oştenii ţerei; între cari cei mai 
de căpetenie erau marele Ban Brâucovénu, marele vistier Mihalcea 
Câudescu, spătarul Pană Filipescu, bătrânul mare postelnic Can- 
tacuzin, apoi boerl de mâna doua ca Spătarul Pârvu Bărcănescu , 
Postelnicul Badu Ghindescu, Căpitanul Badu Câmpinénu, Logofă
tul Preda, Comisul Cománénu, Căpitanul Yintilă, Căpitanul Tudor, 
şi alte notabilităţi ale Bomâniel ; Mitropolitul îmbrăcat în tiară 
ţinend în mână toiagul păstoresc ; Episcopii, şi câţi va copii de casă, 
postelniceî, lefegii, şi vornicel.

In tóté părţile jos şi sus în palat eraü aşezate sentinele şi guarde 
de onóre.

In curte aşteptau meterlianelcle Domneşti, şi se formali diferite 
grupuri de mici boerănaşî, de oşteni, de popor, şi de femei din po
por.

Şi în tóba acea adunare mare, nu se vedea nici o rază de bucurie 
pe nici o figură, nici o lucire de speranţă în nici ocătare; tóté frun
ţile părâti aplecate sub povara unei întristări durerósá, uuel ruşini 
mari, unei umiliri sángerátóre !
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Ce era őre causa de se strînsese acolo boerï, popor, archierel ? 
Causa acestei triste agitaţiuni, Istoria ne o spune :

La 6 Ianuariü 1658(1) Sultanul Meckmet şi Vizirul Chiupruliul 
mazilise pe Constantin Vodă Basarab, şi orênduise Domn în ţâră 
peMichnea al III; Vizirul dedese noului numit oştiri numeróse 
pentru a’l instala, ca la 30,000 Turci şi ca la 20,000 Tătari, aceşti 
din urmă sub comanda lui Scalga ; iar Constantin Vodă Basarab, 
aflând de aceste, trecu în Ardeal cu t<5tă casa lui şi cu câţi va bo- 
erî fricoşi cari, în momentele pericolului şi nefericirii, fugiafi de 
slăbiciune pentru că nu avéü nici destulă tărie de inimă, nici destul 
patriotism, ca se împarţa cu fraţii lor nevoile şi necazurile.

Michnea plecase din Stambul în (Jioa de 6 Ianuariü 1658, cu 
acest alaiu strein, spre a fi instalat pe scaunul Domniei ţgrel Ro- 
mâneşcî. La 17 Februariü acelaşi an, el era aşteptat sg sosiască în 
Têrgoviste.

Ca pentru toţi domnii că<Juţî, Românii, popor blând şi incon- 
secuent, cu tot patriotismul şi cu tdtă vitejia ce a argtat în trecut, 
ca pentru toţi Domnii căluţi Românii începură a manifesta simţi- 
rainte de regrete şi de simpatie pentru Constantin vodă Basarab, 
de căderea cărui atunci le părea rőü. In adevër, dupg cum ne arâtă 
istoria, acesta era un Domn bun, drept la judicăţ.I, blând la cuvent 
compătimitor cu cel săraci ; dér un domn slab care nu s’a distins 
prin nici o faptă mare, şi care, ca toţi Basarabii, afară din Mircea 
cel bătrân, era cam rapace şi avaricios.

Si câte-va muerl din popor, (Jicéü cu o desperată descunigiere :
* Hei aşa este ! Un domn bun cade, şi altul rgü îl iea lo

cul !*
Michnea se aştepta sg sosiască. Nu s’auijea însă o singură gură 

pomenindu’l de bine ; acesta pentru că tóta lumea îl şcia cine şi ce 
era el.

Michnea era fiu ai lui Ene Surdul; dus în Stambul încă din ti
nereţea cea mal fragedă, adat la faptele cele mal ruşin0se şi la 
moravurile cele mal depravate, el ajunsese favoritul lui Sinan paşa 
şi se urcase pe scaunul Domniei, numai prin favórea Turcilor. Im

ii) ÏBtoria tëreï Românesc! de Ierodiaconúl Daniit vol. II pag 110. 
Istoria Dacie! de Fotino Tom. II, pag. 104.
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postor care înşelase chiar pe Turci făcend.u’I a crede că el era fiü 
al lui Radu vodă care a domnit la 1679 şi nopot al lui Miehnea II.

El venia în ţâră subt auspicii ; urâte nimeni nu credea în el, şi 
nimeni nu putea se prevé(Jâ o <Ji bună îa Domnia lui. Pe lângă bân
tuirile ce doborau ţâra, pe lengă Seimenii atunci tot-d’a-una res- 
vrătiţî, nesăţioşi de stări şi de putere cari nu încetau de a preda 
averile , de a jefui casele creştinilor, de a silui femeile, Michnea 
mai aducea cu dânsul ca vre-o 150,000 litfe streine : Turci, Tătarî, 
Bulgari, Şerbi, cari avéü së cază, ca locustele fometóse, pe biata 
Românie.

Şi boerii tëreï, în acele momente de‘ sfâşiere a patriei, staü reci, 
nepăsători, nemişcaţi, cu fruntea aplecată şi acoperită de ruşinea 
ruşine! lor.

„ Insă eï nu putéü nimic, în acele momente de pedepsă a ţârei 
„ nóstre ! ca tóté némurile în decădere, nemül Românesc era co-
* prins de o ameţdlă generală a minţei; o lâugezire apatică îl ţinea 
a pironit, până ce ora deşteptării era së sune. Până atunci însă, 
„ Dorobanţi, Seimeni, cu litfele streine, şi cu Domnul, eraţi a fac
* şi pe popor şi pe boerî së pustiéscâ ţâra, elementele slave ştab 
„ gata s’o năbuşiască şi România risca së devie prada tâlharilor“ (1),

Aceste eraü cugetările cari sdrobiaii inimile Românilor adunaţi 
în palatul Domnesc, în momentul când un ciauş de Seimeni intră 
şi anunţă că : „ Măria Sa Vodă soseşce ! “

— a Intră lupul în stână ! “ strigă spătarul Barcănescu. Cu
vinte fatale cari aü fost raportate Domnului, şi pe cari curagiosul 
boer era së le plătiască scump.

— a Sfetnici aï Măriei Séle ! “ <Jise căpitan Câmpinénu „ până 
ce vë veţi deşcepta së vâ faceţi datoria către ţâră, plecaţi capetele 
vóstre !“

— a Auriţi ! “ strigă Pană Filipescu : ,el intră în ţeră în sune
tul cântecelor de Manele Turceşcîl“

„Dumnezeule mare şi puternic ! “ marele Vistier Mihalcea 
Când eseu aFie’ţî milă de acestă ţâră, scap’o! şi curăţ’o de litfe 
streine şi de Domni tirani ! “

— « Amin! “ strigară şi boerî şi popor într’un singur cor,
(1) Kogălniceanu, Hist de la Roum. t. II.
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Boeriî, Mitropolit, Archiereî, se coborîră toţi, şi së îndreptară 
spre biserica Domnâscă.

Peste douë ore Mitropolitul cu toiégul păstoresc, eşia urmat de 
cler şi se îndrepta spre scara mare a palatului; dupe densul veniaii 
Icioglanii, apoi meterhanelele cântând, şi postelnicii. Pe toţi aceştiî 
îi urma Domnul încongiurat de Brârcovénu, Cândescu, Cantacuzin, 
Bărcănescu, Gbindescu, şi alţi boeri man şi mici ; pe când marele 
spătar Filipescu, căpitanul de Seimeni Tudor, căpitanul de Roşii 
de ţâră Câmpinénu, căpitanul de Dorobanţi Vintilă în capul oştiri
lor, închinau armele în calea Domnitorului. Miknea al IlI-a trecu 
ast-fel spaţiul care duce de la Biserica Domnâscă la scara mare a 
palatului, urmat de boerănaşî, oşteni, şi de Turci, Tătari, Bulgari, 
şi Sërbï, cari se urcară şi intrară dupe densul în Sagnasiü, cu un 
aer arogant şi dîrj.

Së nu uitamü un mic detaliu care are însemnătatea sa, în cursul 
evenimentelor ce aü urmat.

ArmaşulDincă Şerbul, şerpe încolăcitor, fiinţă tîrîtôre, astucidsă, 
hipocrită, furbă, şi trădătdre, suflet damnat, spion şi confident al 
lui Micknea, când intra Domnitorul în biserică, opri pe comisul 
Comănânu la uşa sântului locaş, şi începu a convorbi cu densul .

— a Aï băgat de sémâ, comise, că şi boeri şi popor iTaU priimit 
pe Măria Sa cu bucurie ! “

— 1 Hum ! hum! “ făcu comisul mişcând din cap în un mod în- 
doios, ca së nu <}ică nici da, nici nu.

— , Cehiei domnia-ta de acesta ? “ întrebă armaşul Dincă.
— „ Eu ! deh ! “ respunse comisul.
— n Nu cre(Ji őre domniata, urma armaşul, că Măria Sa 

o së resplătiască şi boerilor şi oştenilor, şi poporului acésta prii- 
mire cu totul rece. Si suntü multe mijlóce de resplătire : ţâpa, cup
torul, gélatul care tae capul numai cât are omul timpul së clipia3ca 
din ochi, şi înnecul.

— „Ferbe sângele în mine!“ îşi (Jicea comisul în sine „laş ro
suri gâtul Şerbului!“

— Oh Românii ’şiau găsit omul ! “ adăogă Dincă “ cu Mih- 
nea eï n’aü së aibă multe <Jile senine ; mulţi aü s’o rgzniască pe al
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moşiile lor ! — décâ nu prin Ardél séü pe la Stambul ! — multe 
capete aü së ca<Jă ! “

Dincă săvîrşise acéstâ oribilă profeţie când, parada Domnéscâ, 
eşind din Biserică, trecea spre palat.

— „ Uraak ! Trăiască Măria Sa ! * strigă Şerbul când trecu 
Domnul pe lângă dânsul. Nici o voce nu respunse, t<5tă lumea tă
cută şi cuprinsă de o adîncă întristare păstră un silenţifi lugubru.

— a Hein ! cum ? numai eü strig së trăiască Măria Sa ? — îşi 
dise Dincă — nici chiar ostaşii nu respundü la strigătul meü ? 
Ce fel ? Oare el nu ar avea nici Seimenii, nici Dorobanţii cu şi pen
tru densul? Bah ! ostaşii trebuescü së se supue, domnul îi va lăsa 
së predea, së omére, së jefuiască, së siluiască; ei vor fi mulţumiţi şi 
vor da ajutor Domnitorului se’şî resbune de boeri şi de popor.“

— a închinaţi armele ! “ strigară căpeteniile de oştire , în mo
mentul când Dincă Şerbul aruncă răcnetul sëü de urare, ca se aco
pere vocea lui, şi ca Domnul së nu simţă repulsiunea generală ce 
inspiră Românilor.

Armele se închinară, însë tăcute, fără ca un singur strigăt de 
entusiasm, séü de simpatie, së facă eclio ciocoiescului avânt al ar- 
maşului.

Domnul posomorit, supërat, turbat în sine, urcătreptile palatu
lui şi intră în sagnasiü fără a destrînge buclele, fără a proferi un 
cuvânt.

Apoi, urmat de cler şi de boeri, el intră în sala tronului, se aşe<jă 
pe scaunul Domnesc, priiini cuca şi busduganul; şi cu voce tună- 
tóre rosti discursul următor :

Prea sânţi părinţi, boeri şi ómen! buni ! Iuălţimea sa Sulta
nul, pe care Dumnezeii sé’l ţie întru mulţi an! cu fericire, a orân
duit pe Măria mea Domn peste acéstâ ţâră! Măria mea a priimit 
„Domnia spre binele ţereî. Din viţă Domnéscâ, voiü urma pe calea 
„stremoşilor mei, voiü cerca së uşurez nevoile obşte! ; vitejii şi 
„bun! ostaş! a! ţârei, seimeni! şi dorobanţi! ma! cu sâmă, voiü fi 
„fraţi! Domnie! mele. Măria mea făgădueşce a domni cu blândeţe, 
„cu bunătate de suflet întru dreptate şi frica Iu! Dumne<}eü; dér 
„Măria mea voeşce tdtă puterea; toţîmare şi mic, slab şi tare, bo- 
„gat şi sërac, preoţ! şi boerî, oşten! şi popor, së se închine, şi së se
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„supue Domniei mele ! Nimeni së nu cârtéscâ la ori ce va porunci 
„Măria mea ! Si acum Dumne<Jeü fie cu noi cu toţi şi së ne aibă în 
„sânta sa pază! Trăiescă Nălţimea se-a marele Padişah! Trăiască 
„Măria Sa prea puternicul Vizir !“

Meterlianelele începură a intona fanfare triumfale ; o tăcere mută 
urmă discursului Domnesc.

— Nici o gură nu se deschide ! nici o urare ! — gândi Micimea 
în sine; — Ah! vë voiü plăti boerî semeţi; popor nesupus !

Apoi el strigă :
„Së plece oştirile!“
Se coborî din scaunul Domnesc, salută cu o arogantă ameninţare 

pe archiereî şi boerî ; şi se retrase urmat de sfetnicii Domneşcî.
Oştire, boerî, popor, se retrase şi eşiră din palat şi curtea Dom- 

nescă, cu inima închisă, tăcuţi şi trişti. Palatul şi curtea Domnescă 
păreaii a fi remas pustii, şi nu se mai aiujia de cât din timp în 
timp sgomotul paşilor sentinelelor, şi zîngănirea armelor guardelor.

Ast-fel se făcu trista şi ruşinosă instalare a lui Micimea III, cu 
pronosticuri atât de lugubre, şi îu condiţiun! atât de funebre pen
tru ţeră.
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II.

OnORILE DOMNIEI UNUJ TIRAN

Trecuse trei luni aprópe, de la instalarea în Domnie a lui Michuea: 
chiar de a doua <Ji el începuse a esercita o tiranie crîncenă, asupra 
ţereî.

Căderile boerilor nesocotite, ridicate, drepturile poporului batjo
corite, téra umilită; acésta era situaţiunea ce inaugurase Michuea 
chiar din minutul suire! séle pe scaunul Domniei. Averile Româ
nilor ajunsese a fi date pradă Turcilor, Tătarilor, Şerbilor, Bulga
rilor, şi tutor Litfelor streine aduse de Domn ; aceştia aţîţaiî seimenii 
în contra boerilor şi a poporului ca së le jefuiască stările şi së le 
batjocoriască familiile. Pără-de-legile ajunsese la culme; lumea fu
gară căuta un asii în munţi, în pădurî, în Ardeal, şi ’n Turcia: 
dreptate în judicăţ! nu mai esista; rangurile së vindéü pe bani; pe 
lângă acesteMichnea cerca së atragă urgie şi foc pe ţâră : fără
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şcirea boerilor, el avea înţelegeri secrete cu Racotzi în contra Tur
cilor; voia să restórne pe George Gkika din Domnia Moldovei şi se 
aducă în locu’î pe George Stefan ; fără scirea boerilor el se apucă 
a întări monastirea Radu-vodă, şi aducea pe ascuns în ţâră ghiulele 
şi praf de puşcă, pregătindu-se a se resboi cu Turcii.

Aceste nu eraţi încă de ajuns ! Turcii, Tătarii, Bulgarii, şi Serbii, 
nemulţumiţi de predările ce facéü prin sate, începuse a jefui şi 
Térgovistea ; el intrau cu mulţimea în casele ómenilor, spăr- 
géű , luau bani, scule, argintărie, violaü fetele, desonorati femeile, 
şi ucidéü părinţii, bărbaţii, copil, cari voiau se apere bunurile lor.

Acésta era trista posiţiune dupe vre-o trei luni de la începutul 
unei Domnii de urgie.

Intr’o <Ji era sfat Domnesc la palatul tiranului : Preda Brâncôvénu, 
Mikalcea Cândescu , bătrînul Cantacuzin, Pană Filipescu, Pârvu 
Bărcănescu, Vornicul Grigorie Ghica, sfetnici al Domnitorului, se 
însărcinase chiar el, a’I aduce plângerile boerilor şi ale téréi.

Banul Bráucovónu luă cuvéntul cel d’ântêiü :
— „ Măria Ta şcie că, dupe datinile acestei ţSrî, Domnii dom- 

nescü, este adevërat, dér eï cârmuescü trebile statului numai cu 
glăsuirea Mitropolitului si a boerilor ţărel ; fie-care boer îşi are 
căderile lui, şi domnia lui Vodă nú i le póte ridica; Boeril se îna- 
intózá în Ranguri dupe drepturile némurilor mari din cari se 
tragă, dupe sacrificiurile şi serviciurile aduse ţSrel, dupe postu
rile ce aU ocupat. Măria Ta! Boeril Ţ6reî suutü umiliţi şi daţi la o- 
parte de la cârma statului ; sfătuirea Mitropolitului şi a lor întru 
nimic nu se ţine în sémâ ; fără-de-legile şi crudimile armaşuluî 
Dincă şerbul, şi ale streinilor ómen! aï Măriei Tale, aü ajuns ne
suferite , şi décâ Măria Ta nu vel pune capët la acdstă stare de 
lucruri, ţcra va remâue pustie , şi Măria Ta singur së domnesc* 
pe ruinele sóle.

— „Aşa dór, <Jise Miknea sculându-se cu turbare , dér stlpî- 
nindu’şî mânia care colcotia în inima lui, în loc së më sprijine , 
sfetnicii Măriei mele vină şi më ameninţă. Si apoi — urmă el — 
cari suntü călcările de datine şi de legi anume de care se plângă 
boeril şi obştea? Ah ! sunteţi resvretiţî şi resvretitorï al Domnie* 
mêle. Vomă vedea până în sferşit cât are së mârgă acâstă semeţie •

— , Boeril şi obştea nu se resvrëtescü Măria tal “ răspunse Fi-
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lipescu “ dér eî cerü respectul cuvenit legilor ţ8reî, căderilor şi 
drepturilor lor.8

— „Ha! ha! v’a ajuns cuţitul la os!8 observă Micimea cu o 
ironie selbatică.

— „ Oasele nóstre nu sunttt nimic Măria Ta, respunse Mi- 
halcea Cândescu sculându-se la rendül sëü cu demnitate. Noi 
nuneîngrijimü de ele; ceia ce ne dóré, siintu ósele ţoreî cari se u- 
sucă de măduvă şi care putre<Jescü sub Domnia Măriei Tele ! Pe 
lingă aceste, urzirile ascunse, fără şcirea şi fără învoirea Mitropo
litului şi a boarilor, în contra Turcilor, intrigele cu Racotzi, mre- 
jile ce întindeţi ca së resturnaţî pe George Yodă Gliika au se a- 
ducă urgie şi foc asupra tëreï. “

Michnea se repede turbat spre Cândescu , apoi se opreşce îne- 
cându’şî necazul.

— „Si cine v’a spus ? — întrebă el reţinend furia care ferbea în 
sufletul sëü — cine, mai cu sâraă, v’a dat dreptul së cercetaţi 
cugetul meu, şi se desvëluip voinţele mele ?“

— „Dreptul, datoria nôstrâ de stîlpï aï acestei ţări! 8 (lise cu 
mândrie bătrînul Cantacuzin.

— „ Gândiţi-vă bine sfetnici aï Domniei mele!“ tună Michnea 
cu o voce ameninţătîre. „Sunt stîlpï care se dobórü.“

—„Stîlpiï se potti doborî! Aï dreptate Măria Ta“ (Jise Cândescu 
reluând cuvîntul, dér când s’a doborît stîlpiï, se sfărâmă, şi se cu
fundă clădirea ; décâ temelia numai este, acoperişul se face praf, 
Măria ta. Ne puteţi doborî pe noï cari sniitemü temelia, dér praf se 
va alege şi de Măria Ta care eşti vîrful. 8

Michnea puse mâna pe hanger şi voi se se repéra spre marele 
vistier, dar toţi boeriî se sculară ameninţători şi întinseră manele ; 
Michnea se opri în loc şi încă astă dată îşi stăpîui mânia.

— „Veliţî boerî! str0luciţî sfetnici aï Domniei mele!“ le (lise 
el „ şciţî Domnia-vdstră că sunt Domn peste acéstâ ţeră ! şciţî 
Domnia-vôstrâ că pot, décâ ’mî va place, se pun së ungă cu ră- 
şin atâtea ţepî câţi boerî snnteţîa ci, ţepi de câte duoï stânjeni, 
şi së pun së aprintjă în flăcări tot atâtea focuri la rădăcina lor ; că 
pot së vë tramit së vë pue în vêrful lor, şi së privesc dupë feréstra 
palatului, cum vë prăjiţi svêrcolindu-vë în vêrful lor,“
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— „ Orï ce crud şi sëlbatic tiran îşi póte insuşi căderi de mérte 
ce nu are asupra omenirii, respunse Grigore Ghika luând cu
vântul la rândul sëü, cruzimile cu care ne ameninţă Măria Ta nu 
ne înspăimântă! Noi vomii şei, or! ce amü suferi, se ne facernu 
datoria până în sfârşit, şi vomü arëta cum trebue se mâră ómeni! 
pentru ţâra lor ? — Şi creştini! aü fost puş! la casne, chinuiţi cu

* cru<Jim! sëlbatice , <Jise Brâucovenu , şi cu tóté aceste credinţa Iu! 
Christ a triumfat. Ca şi eî, no! vomti şei së zimbimü morţeî, pen
tru că ea va învia drepturile ţerei nóstre ucise de Măria Ta. “

— „Betrân semeţ!“ răcni Michnea cu un gest de tigru înfuriat.
— „Adu’ţî [aminte Măria ta, de sfîrşitul tutor tiranilor!— <Jise 

Cândescu — şi apoi, când ne vei fi omorît pe no! $ece, o sută, o
. mie de ómen!, omorî-ve! óre ţâra intrégâ? Năbuşi-ve! strigătele de 

durere şi disperare ale obşte! de a isbucni? Opri-ve! lăstarile tinere 
de a creşce şi de a ne rësbuna ? Infige-ve! un milion de ómen! în 
ţâpă ca se astup! un milion de gurî, şi ca së opreşc! douë milióue 
de braçe de a se ridica spre a isbi la rândul lor pe acela care a |sbit?“

—„Oh! voiţi pedepsi resvrâtirea ! şi voiü lovi pe resvietitor! ! “ 
strigă Michnea astă-dată.

—„Resvretirea va fi mâine în tóta ţâra, şi resvretitor! toţ! Ro
mâni! , <Jise Filipescu , pentru că jéful şi nedreptatea este 
pretutindeni în tóté unghiurile eî ; şi no! morţi, sute de mi! alţi! 
se vorü scula ca së vorbiască Mărie! tóle cum vorbimtl no!!“—„Aşa 
creij! boer Filipescule ! (Jise Michnea. He! bine! voiü face se ca<Ja 
sute de mi! de capete ! “

Şi el se gătia së dea un ordin teribil, când o rază de înţelepciune 
î! strebătu mintea. El se gândi matur un moment ; în o secundă > 
îşî aduse aminte că de serviciti în acea <Ji la palat eraţi Câmpinénu 
şi Tudor, car! erau a! bourilor, şi chiar eï de némul lor boer!. Cu
getă încă matur că ace! Seimeni şi Dorobanţ! pe cari se rezema, 
atunc! ameţiţ! de pradă şi de sânge se putétí desmetici o dată ; că 
fie-care din e! avea părinţi, rude, aliaţî, amic!, şi că acest pământ 
Românesc era tot atât al lor cât şi al boerilor ; së gândi că în> mo
mentul desmeticiri! eî vor vedea ţâra lor pustie, prădată, în fa
miliile lor ruina, în amicii lor durerea; că atunc! e! îl vorü face 
pe dânsul respuwjëtor de propriile lor fapte ; şi cine şcie ce se putea 
întâmpla.
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Dér aceste nu eraü motive de ajuns temeinice ca se opriască bar- 
bara’i cruzime, şi ca së potoliască furia luî ; alte cuvinte îl siliaö. a 
se modera în acele momente; el era bănuit de Turci: sgomotele 
înţelegerilor şi intrigilor luî secrete cu Kacotzi cam sbîrnîise pe 
la urechile vizirului; el în adevăr trămisese soli la Stambul ca se 
se justifice, dér nu şcia încă nimic despre resultatul misiunii lor, 
şi decă Vizirul nu ar fi cretjut în neculpabilitatea luî, t<5tă protec- 
ţiunea luî Sinan Paşia nul putea scăpa.

Aceste fusese cugetările séle chiar înainte de a se aduna sfatul 
Domnesc ; era hotărît în acea (Ji së fie blând, së caute a îmbuna pe 
boerî de cari atunci avea necesitate, së’ï mîngîe chiar, dér boeriî îl 
înverşunase cu o atitudine semâţă şi cuvinte aspre.

El îşi aduse aminte situaţiunea luî, şi decisiunea ce luase ; înă
buşi necazul ; şi, când boeriî credéü că are së chiăine pe armaşul 
Dincă së’ï ordone o disposiţiune teribilă, el, stăpînindu-se, îi privi 
cu calm.

— „ Boerî sfetnicî aî Domniei mele, <jise densul, ’mî-aţî vor
bit ca nişce cutezători nesocotiţi ; v’aş putea pedepsi aspru ; dér 
Domnia mea blândă şi dreptă vë iértâ.“

— ă Ertaţi ţâra de predările şi jafurile care le suferă, Măria ta !“ 
(}ise Grigore Ghika.

— a Domnia mea va lua inësurî ca dreptate së fie făcută fie-cărui 
şi ca neorênduelele së înceteze.

Michnea nu săvîrşise încă aceste cuvinte, când o mulţime de fe
mei, copii, bătrîni, sângerânzi, pali(Ji, cu hainele rupte, sfîşiete, cu 
părul smuls, cu mâinele rănite, intrară in gl0tă, în desordine , îu- 
spăimîntaţi, alergând, în sala Sfatului Domnesc.

— , Ajutor ! scăpare ! “ strigaü ómenii.
— , Ajutor ! îndurare!“ strigai! copii.
— a Indurare Măria ta ! Indurare pentru sărmanii creştini, decă 

nu voiţi së vë resplătiască Dumnezeii cu trăsnetele mâniei séle“ 
strigă plângênd o femee din popor.

Din acea mulţime speriată, exasperată, douë fete, douë copile 
se repe(Jirä în braçele Vistierului Cândescu, strigând : „ scăpare, 
tată! scăpare! “
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Câpitan Câmpiiiénu era la spatele lor cupaloşul gol, plia de sânge, 
cu părul vîlvoih, cu façia încruntata, cu ochii tulburi şi scînteioşî-

—„Ce este ? Ce s’a întâmplat?“ întrebă Mich nea îngrijat „cum 
daţi aci năvală fără voia Domniei mele. ? “

—„Ce este! “ respunse Câmpinéuu cu voce puternică, emoţio
nată, vibrantă „Este, Măria ta, că nu mai puternu opri furia Tăta
rilor, a Bulgarilor, a Seimenilor, şi a Dorobanţilor ; astă-<}î eî au 
intratü în casele boerilor şi creştinilor ! în sfîrşit au intrat năvală la 
Vistierul Cândescu, au predată şi jefuit tot în casă; de aci amau<}it 
sgomotul şi strigătele de desperare, am alergat acolo cu câţi-va 
viteji roşii de ţâră, şi iidelî icioglanî, am smuls fetele din mâinele 
lor, iar tânerul Cândescu zace scăldat în sângele care curge încă şi- 
róie din rănile séle.

— „Fiul meu!“ strigă Cândescu cu desperare.
— „ Când ne aü ve$ut cu Icioglaniî, cu roşii de ţâră, cu casaciî 

venind în ajutorul sëü, sërmanul copil a strigat numai : „scăpaţi 
surorile mele!“ şi a cătjut mort dupé o luptă crâncenă;iar ei ah în
tors armele în contra nösträ, şi ne au ucis peste doué sute voinici.“

„Măria ta !“ <}ise Câudescu adresându-se demn, imposant, ener
gic către tiran“ fiul meu este ucis de mâna acelor tîlharî! Averea 
mea jefuită ! Casa mea prădatâ ! Nu cer dreptate ! nu cer resbu- 
nare pentru mine ! Cer dreptate şi rësbunare pentru ţâră pentru 
omenire !

— „Da! Da! dreptate ! îndurare ! rësbunare! strigă tdtă lumea 
în cor.

Căndescu urmâ :
— „Măria ta! Aveam un fih voinic şi frumos! el era fala bă

trâneţilor mele, bucuria (jilelor mele ! Ucigaşii ţinuţi de Măria 
ta mi ’laU omorît ! Caijâ blestemul părintelui, asupra capului 
Mărie! télé.“

Şi Mihalcea Cândescu eşi trist, calm, imposant şi demn , urmat 
de fetele séle, şi de Câmpinénu.

Boeriî, lumea sta ’nmărmuritâ.
— „ Linisciţi-vS bun! creştini! linisciţi-vâ boerl! V’aţ! spăî- 

mântat fără cuvânt!“ (Jise Mihnea cătâud a ’mbuna tótă acea mul
ţime desperată „Domnia mea va da poruncă së se potoléscâ în-
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dată acei îndîrjiţî, şi se 'noteze neorînduelile ; së mérgâ ómen! Do
mnesc! în tóté casele unde s’a făcut predări, şi së ducă pacea în 
căminurile creştinilor ; pe jefuitori, pe siluitori, pe omorîtorî Do
mnia mea î! va pedepsi şi va face dreptate! Da, Măria mea va cer
ceta şi va ’mpărţi pedépsa dupe faptă. Acum mergeţi, ómen! bun!, 
mergeţî cu Dumneÿeü, şi cu bine. *

Boerî, femei, copi!, bătrîn!, oşteni, eşiră toţi în linişce , dar a- 
vênd pe figuri aceia-ş! durere, aceia-ş! exasperaţiune, aceia-ş! des
perare. Mibnea î! privi depărtându-se şi când cel din urmă trecu 
pragul săle!, dënsul le aruncă o cătare ameninţătdre de mânie.

— „îm! voiü resbuna !“ murmură Mibnea. „Da ! voiû fi Mihnea 
blestematul ! Mihnea cel tiran !...“
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täte forţată, peste vre o espresiune ibridă, disonanţa părţii 
dispare înaintea armoniei totului.

Spre a da lectorilor noştri un specimen despre modul In 
care scrie acest june profesor de clasele primare, reproducemü 
visul lui Romulu, din actu V :
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Visam că me suisem pe muntele-Aventin ;
Părea o <}i superbă şi-un orizont senin.
Pornind spre pâment braçul lua! intr’a mea mână 
Din cósta-acelui munte un pumn plin de ţerenă, 
Şi-o aruncaiü în spaţiu, dér praful se făcu 
Un stol întins de vulturi şi spaţiul împlu.
Jar eu priviam la denşii, şi spre a mea mirare 
Vedeam cum al lor numër crescea fără-încetare 
Şi mai tot orizontul ori cât era de ’ntins 
D’acele falnici paseri părea a fi coprins.
Ve<Juiü că ’n orî-ce parte prin sbor se respândiră. 
Maî-maî cu-ale lor aripi pămentul adumbriră.
Se răpe^ia ’n tot locul, se svêrcolia în sbor 
In cât am lăsat somnul prin strigătele lor etc.

D. Scurfcescu ne mal promite pe Brutu şi Tarciniu, pe 
Pârvu, banul Graioveî, etc. Bine face junele autor, că iea 
şi subiecte din istoria nostră naţională, acéstâ dramă reală 
care ne reaminteşce lacrimele şi suspinele părinţilor noştri, 
teren în mare parte virgin de péna scriitorilor.

Aceste dise, nu putemü de cât s8 recomandâmù drama D-luî 
Scurtescu atenţiunii lectorilor, căci ea posede multe părţi 
bune.

D. Aug. Laurianu.
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NUVELA ISTORICA

(Urmare).

III.

URDIRI INFAME.

Trei (Jile trecuse de la sceua ce vă<Jurămii că sé petrecuse la pa
latul Domnesc. Astă dată, fie din temere, fie din revenire la simţă
minte mai umane, fie din prudenţă şi prin calcul, Mihnea se ţinu 
de cuvêntul ce dedese ; din ordinile séle, şi dupe disposiţium mai 
severe Seimenii, Dorobanţii, Tătarii şi cu cele-latte litfe străine, 
se mai astêmperase şi începuse a mai potoli faptele lor ; anchete 
se fäceaü şi Domnul părea decis a face dreptate predaţilor. Dinflioa 
încare murise fiul şeii şi ca părinte ecsasperat aruncase blestemula- 
supra capului tiranului, marele vistier Mihalcea Câudescu trăraisese 
demisiunea sa, şi dnpe ce se înmormântase copilul, el îşi strîngea 
lucrurile ce mai rămăsese nejefuite, se pregâtia să plece la moşie, 
şi se se retragă pentru tot-déuna din viăţa publică.

De trei (Jile Mihnea se ’nchisese în palatul săii, şi dedese ordine 
a nu priimi pe nimeni. El era pe gânduri şi minţile séle eraü mai 
turburate de cât tot-déuna.

Tigrul înverşunat strebătea cugetător tété camerele palatului ; 
câte o dată în sângerésele’ï vise un surîs trecea pe buzele sóle 
Astă dată şârpele’l muşcase de inimă: amorul, amor fioros ca tété
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pasiunile unui tigru, strebătuse în sufletul seu, şi ’! ardea plămîniî 
d'o sete oribilă, de setea desfrânăreî.

El se gândia.
Dómna lui Mihnea era o femeie dotată de Dumnezeu cu tóté po- 

dóbele sufletesc!; ea era iubită de Komán! ; le împarţia consolaţiunî, 
şi cerca a uşura nevoile care’! bântuia. Femeie frumósa , deştâptă, 
cu inimă, cu simţire, cu minte, şi cu înţelepciune, ea dobândise tóté 
simpatiile, afară din acele ale soçiuluï eî, pentru care ea simţia o 
repulsiuue adâncă, şi lîngă care inima e! nu avea nie! o dată o 
mişcare alta, de cât a friceî care o cuprindea la revederea luî.

Mihnea însă privia pe soçia sa ca pe o sarcină ce nu ma! putea 
duce; pasiunea Iu! violentă, în ce! d’ântâî timp! a! căsătorie! lor, 
se schimbase într’un fel de ură ; posesiunea binelui ce dorise adusese 
în inima Iu! acea obosire ce simţii tot-de-una ce! mise!, şi el căuta 
un mijloc de a scăpa de dânsa, o ocasiune pentru a o arunca sfă
râmată depe acel scaun al Domnie!, ce o chiămase a împărţi cu 
dânsul.

Nu dórá că Mihnea ar fi fost scrupulos asupra alegeri! mijlócelor 
séü asupra ocasiune!; déca ea nu esistael ar fi inventat’o, şi pentru 
dânsul tóté mijlócele erau bune, or! cât de mare să fi fost infamia 
lor ; dér lncru straniu ! Acea ură, acea obosire, acel saţiii al sufle
tului säö dispăreau în momentul de a le satisface; în momentul 
când se decidea să le pue în lucrare, pasiunea se redeştepta în inima 
lu!^violentă|şi anjândă ; atunci revenia câte-va cjile la dânsa cu un 
amor frenetic ; amor sălbatec, amor de tigru, care era nefericirea 
ei, tortura morală, fierea amară pentru dânsa, şi pe care numaî 
frica o silea să ’l sufere.

„Ce frumdsă era!— îşi <Jicea Mihnea: — oh! ea trebuesce se fie 
a mea !
• In cele din urmă cu Dómna ar fi fost uşor : déca nu ar fi putut’o 
repudia cu învoirea Mitropolitului, ţăpa séü gélatul ar fi desfăcut 
căsătoria sa, punând capăt ojilelor eî. Dér póte că acésta ar fi fost o 
crimă inutilă, şi Mihnea, obicînuit cu fapte rele, nule comitea însă 
nicî o dată fără ca ele se aibă un scop , un résultat pentru dânsul. 
Ma! era ea ; acea fată onestă, religidsă, virtudsă, care ar fi preferit 
mórtea maî bine de cât ruşinea; mai era vistierul Cândescu.
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Mihnea avea ín adevăr pasiuni ce nu putea domina, şi pe cari ne
mic nu le putea învinge ; lui ’î plăceau păcatele şi se resfăţa în ele, 
şi ar fi mers penă apune pe scaunul Domnesc consecutiv pe ambele 
surori una dupe alta chiar cu cununie. Mai mult: ca se ’l înduplece 
el ar fi înapoiat marelui vistier îmjecite comorile de cari fusese 
prădat ; ar fi aruncat de vii în ţepe şi cuptóre pe toţi acei cari jefu- 
ise averea şi lovise familia marelui boer ; însfîrşit ’l ar fi făcut ban 
mare şi omul cel mai bogat, mai puternic, pe lângă Domnia luî... 
Dér tóté aceste cu preçiul onórií, şi Mihalcea Cândescu ţinea mai 
presus de tóté la onórea sa. Nici o dată fiica-sa Margarita, nici e\ 
nu ar fi voit un loc pe scaunul Domniei cumpărat cu preçiul une! 
despărţenii immorale pe care biserica ar fi reprobat’o ; cu preçiul 
uneï tocmeli ruşindse, Cândescu nu ar fi vândut nici o dată strelu- 
cirea némuluï seü.

Marele vistier era de peste şâse-<Jecî de anï, (Jisese ’n façiâ la mulţi 
Domni adevărurile lor ; era boer mare şi un Domn nu putea se ’î 
arunce batjocura unei propuneri ruşin0se, nu putea săî propună o 
tocmelă infamă, pe care n’ar fi cutezat se o propună nici chiar luî 
Dincă şerbul.

Cândescu părea luî Mihnea un cop de nesocotit; este drept că 
acel cap care sta prea mândru pe umerii săi el putea sei facă së 
ca<jă ; acea inimă bărbată o putea străpunge cu ţâpa ; dér cum óre 
ar fi privit fiica pe ucigaşul părintelui eî? şi nu remânea îndoielii 
că ’ntre desonóre şi mérte, Cândescu ar fi ales fără o secundă de 
esi tare mór tea !

Aceste cugetări frământau sufletul luî Mihnea; el săgăndia cum 
së înlăture tóté aceste obstacule cari îl preocupau <Ji şi nópte, ob
stacole cari îl înfuriaţi şi pe cari fiara selbatecă le ar fi sferemat 
dac’ar fi putut.

Si aceste cugetări nu eraU încă de ajuns. Om de ambiţiune fără 
margini, trădător de natură, furb din născare, şi turbat de sânge ; el 
voia së ’şî resbune încă de boerî şi de ţâră care 1 despreţuia. Suzera- 
nitatatea Turciei apăsând asupra ţerei prin abus şi violare a trac
tatelor închiéte, apăsau încă mai tare asupra luî. Era ce-va încă 
mai greii de suferit pentru densul, recunoşcinţa ce datoria Turciei 
care 1 protegiése cu o favóre escepţională şi 1 impusese ţerei. Yi-
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zirul putea descoperi în o (Ji impostura, şi dovedi că el nu era nici 
fiü nici nepot de Domn, ci moştenitor al lui Ene surdul şi atunci 
protecţiunea s’ar fi schimbat în urgie ; ca sé înlăture acest pericol 
el cerca së scuture ţâra de puterea suzerană.

Pentru acesta ei intrase în corespundenţă şi negoçiârï secrete cu 
inamicii Turciei ; chiar în <Jioa aceia elpriimise scrisori de la George 
Stefan şi de la Racotzi cari îi promiteau concursul lor cu condi- 
ţiune ca şi el së le dea pe al seu ca se goniască pe George Ghika 
vodă din Moldova, së pue pe George Stefan în locul sëü, şi së des
chidă Nemţilor trecerea prin România.

Dér şi în aceste planuri obstacole mari së ridicau în contra vo
inţei şi a Menţiunilor Domneşcî ; acel obstacol era voinţa ^ëreï, 
cugetul public ; Românii atunci nu priviati jugul Turcesc ca apă
sător, şi vedeau bine că Turcii nu s’ar fi amestecat nici în treburile 
interiori nici în acele esteriorî ale ţerel déca Domnii şi tînguirile 
boerilor nu ’î ar fi chiămat séd aţâţat necontenit.

Ţâra le plătea în adevër un tribut ; dér acel tribut nu ridica întru 
nimic drepturile şi imunităţile ei ; acel tribut România T plătea ca 
un ajutor pentru oştirile Turceşci ca së ne fie aliâţi şi së ne dea şi 
denşiî ajutor în contra ameninţărilor de cutropiri din partea veci
nilor noştri. Nu mai departe, predecesorul chiar al lui Mihneai 
Constantin Basarab, domnise fără Turci, fără Tătari, fără Sêrbïţ 
fără Bulgari. A plătit şi el tribut, dér tot a găsit mijloc de a dărui 
scutire de dijmărit şi de oerit, de a ’mbrăca oştirea Românâscă cu 
haine bune, de a zidi biserica dupe movila mare din Bucureşti în
chinată sânţilor Imperaţi Constantin şi Elena (1) şi Ţurciinu se a- 
mestecase în nimic din tóté aceste.

Românii şciatt bine că décà ne ar fi luat Lechiï séü Ungurii, 
{éra ndstră era së fie moşia lor, Românii nişte vasali cari nu ar mai 
fi putut păstra nici drepturi nici bogăţiile lor; că déca së plătia 
Turcilor un tribut, Nemţii ară fi luat tötä comóra statului, şi pro
tectoratul lor ar fi fost cutropirea României şi peirea Naţionalităţii 
Română.

Românii mai vdeaü încă o primejdie scuturând suzeranitatea 
Turciei : Lechiï, cu tot elementul slav care cerca së ne îngbiţă.

(1) Mitropolia.
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Téra întrégâ era în contra cugetărilor Domnului, şi se opunea 
la realisarea inteuţiunilor séle.

Aceste eraü preocupaţiunile Domnului când intră în camera sa 
armaşul Dincă sârbul.

Am spus de mai ’nainte ce era acea fiinţă înjosită.
Nu mai şciu care autor celebru constată, că fie-ce om posedă 

natura, instinctele, şi simţirile unui animal óre-care ; ast-fel suntîi 
unile fiinţe omeneşcî cari aü tóté apucăturele reptilelor, şi a căror 
figură aü cu densele o asemănare fenomenală. La ace! ômenï gesturi, 
mişcări, priviri, totul aminteşce un animal dintre acele têrâtôre penă 
şi chiar vocea, care lasă a se audi un óre-care şuerat in vorba lor.

Ast-fel era Dincă şerbul; el avea o figură turtită, capul cam as
cuţit, fălcile late, gatul elastic, nasul mic şi subtiét, ca vêrful unui 
ac; corpul seu era încovëiét când în o parte, când în cea-laltă, pi- 
ciôrele’ï, de şi de o agerime nespusă aveau însă un pas têrêt ; façia 
lui lividă reflecta veninul, şi ochi! seî roşeticî, mici,tulburi, arun
cau une orî schintei blafarde.

Am spus mai sus, că el era spionul, confidentul, sufletul răului, 
consilierul intim şi fatal cărui se datora în parte cruzimile şi tră- 
dăiile lui Michnea.

Dincă Sêrbul mai avea o pagină odiosă în viaţia lui. Confident 
şi amicu cel mai intim al lui Michnea încă din acea adoleşcenţa 
degradată, pe care fiul lui Eue surdu o târîse în satisfacerea des" 
frênarilor lui Sinan paşa; Dincă sêrbul fusese cuprius pentru soçia 
lui Michnea de un amor nenorocit şi oribil ; el iubia acea femee 
sântă, cu acea pasiune înverşunată capabilă de ori-ce infamie ce 
simţii ânimele înjosite şi negre; ea ^respinsese cu desgust, şi de a- 
tunci el jurase a ’şi rësbuna.

Aştepta ncasiunea, şi vedea că o găsise în pasiunea spâimên- 
tătdre ce inspirase Domnului una din fetele lui Cândescu.

—„Aruncată de pe tron, fără râzăm, fără ajutor, în restriştea în 
care va fi căfjută, eil voiîl ridica-o, voiü protege-o, voiii smulge-o 
de la primejdiile ce o voiii ameninţa; dér pentru acésta voiü pune-o 
în posiţiune së fie a mea ! şi numaî a mea !

Si la aceste cugetări un şuerat oribil de satisfacţiune selbatecă 
se ecsala din peptul séö.
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Mihnea şi Dincă şerbul şctjură singuri, In o convorbire secretă 
doue ore ; o urnire infamă se complota între dânşii.

IV.

ANGEUI SI DEMONI.

Este seră; cerul este senin, steluţe voidse lucescO pe bolta ce- 
réscâ în schinteî argintii ; un vént uşor adie cu şdpte melodiöse, şi 
légana salcâmii şi teii, cari esală profume îmbătătdre.

Marele vistier Mihalcea Cândescu şi fetele séle, ’şî făcuse töte 
pregătirile, strînsese tot bagagiul, şi legase la trăsuri töte lăzile ca 
së porniască diminâţa în revărsatul (Jorilor.

Agitate prin miî de tomerî, de gândiri, de regrete; triste de 
sórta ţerei, plângând pe fratele lor ucis de litfele selbatece ale lui 
Micimea; Margareta şi Ancuţa, fetele marelui Vistier, stau amen- 
doué la feréstra deşchisă spre grădină, ţiuend una mâna celeï-lalte. 
Şi esalênd în aceiaşi armonie din timp în timp câte o îndelungă 
şi durerdsă oftare.

Cine ar fi voit së descrie acele doue fiinţe frumóse ca un vis de 
juneţă, împreunate ca doue steluţe cari luciau de aceiaşi rază, 
ar fi avut o însărcinare fórte dificilă de împlinit. Amêndouë aveaü 
pe figuri aceleaşi trăsuri perfecte şi sublime, acelaşi aer, şi o desă- 
vîrşită asemenare între dînsele ; cu töte aceste Margareta era blondă, 
avea un păr de aur care së cobora în unde strälucitöre pe umerii 
sei albi, ochi albaştri ca cerul senin de vérâ, o espresiune melanco
lică şi visätöre ca o legendă ; Ancuţa era brună, avea o stufösä 
cunună depër negru capéna corbului, ochiivenjî cavalurile măre! 
limpede în care së reflectă razele lunci, o ecspresiune încântâtôre 
de pasiuni anjênde şi puternice. Şi amêndouë frumöse de acea fru
museţe rară, imposibilă, supremă care nu së găseşce pe păment de 
cât revărsată de Dumnezeii numai asupra unor fiinţe escepţionale : 
frumuseţi ca acele cari au făcut pe Paris së pue ţera în flăcări ca 
së smulgă lui Menelas pe Elena; frumuseţi de acele car! ati făcut 
pe Marcu Antoniü şi pe Cesar să se sfâşie între denşiî, şi pe Ovid să 
fie ecsilat de August ; frumuseţi ca acele cari aîi inspirat penelul 
lui Rafael şi rausa lui Dante.
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Aşezat pe un pat, Mikalcea Cândescu adîncit in desperata’! în
tristare, sta cufundat în gândirile’! dureróse ; din când în când el 
ridica privirile séle înecate în lacrime asupra acelor mîndre copile ; 
atuncî un surîs de consolaţiune se ivia pe buzele Iu! , şi î! lumina 
façia ca o rază de söre care se iveşce printre nori! negri când plóia 
cade cu răpială; atunc! murmura o laudă Iu! Dumnezeu care în du
rerea sa ’! lăsase fericirea, şi castitatea fiicelor séle.

La spatele copilelor, rezemaţ! pe câte un colţ al zidului feres- • 
trelor, stau aruncat! în un estas răpitor, şi în o contemplaţiune 
plină de dulc! emoţiun!, Căpitan Radu Câmpinénu fidanţatul Măr
gărite!, şi comisul Comănenu promisul Aucuţe! ; şi e! trămisese de- 
misiunea lor Iu! Mihuea, ca se se libereze din un serviciu care de
venise odios, şi eï voiaü se însoçiascâpe Câudescu în esilul voluntar 
ce ’şî impunea.

Domnul însă respuusese prin o respingere netedă cereri! lor, 
şi prin un ordin aspru de a rămânea la posturile ce aveaü; ast-fel 
constrînşî, e! seprefăcură că se supunü, dér luară decisiunea fermă 
de a profita de cea d’ânteiu ocasiune spre a fugi. Acea aparenţă de 
supunere e! o arătară numa! ca să nu dea băuuelî tigrului, şi ca să 
nu aducă vre-o stavilă plecări! Iu! Cândescu.

De când se întîmplase călcarea case! marelui vistier, ca sentinele 
neobosite, e! petreceau tóté nopţile vcgbiând şi păzind fidanţatele 
lor ; ele se duceaţi în camera de alătur! se guste repaosul, şi e! re- 
mâneati acolo cu Mikalcea Cândescu, dormind pe rînd câte unul, 
pe când cel-lalt sta deştept, gata să dea alarma la cel ma! mic sgo- 
mot.

Orologiul sună nóptea jumătate ; fetele se retraseră delà feréstrà, 
o înckise, se duseră la tatăl lor care, srobit, abia adormise pentru 
âuteia óra după tre! nopţi de regrete amar!, şi de o insomnie agitată, 
şi depuseră pe rînd câte un sărutat pe acea frunte nobilă şi iubită. 
Bătrânul deşckise ockiî, le îmbră^şă, le surise şi le bine cuvăntă.

Ele se íntórsera către proraişi! lor, cu o blîndă privire, le în
tinse mânele pe cari e! depuseră câte o sărutare ar<}endă şi înde
lungă ; apo! se retraseră în camera lor.

Nu trecuse dece minute, şi un ţipăt îngrozitor, făcu pe Cândescu, 
Câmpinénu şi Comănenu a sări, şi a se răpeai în camera copilelor.
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M argareta ín braçele a duoï Sêrbî cerca se smiciascä, şi striga 
ajutor ; Ancuţ.a ; energică şi vitâză, bărbaţii în momentul pericolului, 
dupe ce deşchisese uşa şi dedese alarma, sărise ca o ledică furidsă 
asupra unui din răpitorii suroreï séle, îl înfipsese unghiile-! rose în 
gît, şi cerca se T dobóre.

La ţipetele lor, o detunătură de pistol isbucnise sub ferestră ; 
acea detunătură fusese un semnal, şi în un moment casa bătrâ
nului vistier, se umplusesede Ţurcî, de Sêrbî, şi de Tătari; dar Cân- 
descu, Cămpineauu, Cămăneanu erau şi ei amici şi aperătorl; a- 
cele ţipete, acel semnal, fură aiujite de roşii de ţeră cari \şî adorau 
căpitanul; de căpitanul Tudor care iubia pe bătrânul Cândescu ca 
pe un părinte sufletesc, şi care ’i era devotat penă la mórte ; eî, 
cari veghiaü, în o clipă le alergară în ajutor.

Atunci o luptă înverşunată, crâncenă, de mórte, se încinse între 
tâlhari şi apărători ; nu se mai ainjia de cât isbucnirea focurilor de 
arme, zăngănirea paloşelor cari schinteiaü isbindu-se cu furie ; şi nu 
se mai vedea decât un nor de fum, o înbul(Jelă de luptători încleş
taţi unii de alţii, un rîu de sânge în care se scăldau câte-va cada
vre, şi în care së svîrcoliaü în suferinţe atrocî, câţi-va răniţi.

Lupta nu ţinu mult; peste câte-va minute victoria se decise în 
favórea Càndesculuï şi a aperetărilor săi ; tîlhariî puşi pe góná, se 
rostogoliah în dezordine şi spăimeutaţl pe scări ; alţii uluiţi de frica 
morţii, se aruncau pe ferestre; alţii, laşi, cădeau iu genuchî şi cereati 
graçie.

Câudescn şi ómenii cas il lui profitară de acel moment de victorie 
spre a ’şî pune imediat în esecuţiune projectul de plecare ; în o 
clipă caii fură înhămaţi la tóté trăsurele, şi marele vistier cu fiicele 
séle, înarmaţi penă îu dinţi, de roşii de ţâră, de icioglanî, de amici 
viteji, porni, tremiţend diu noü blestemul säö tiranului.

Când trăsurile ast-fel încongiurate, şi escortate, trecură pe ’na- 
intea palatului, un răcnet fioros cade tigru rănit, isbucnide la una 
din ferestrele Domneşti.

Tigru mugea cu turbare, căci in adevăr era rănit în suflet ; prada 
sa ’l scăpa; şi cu densa ’î scăpaţi, şi acel inamici de cari jurase a 
\şî rësbuna : Câmpinénu, Coraânénu, Tudor ; inamici de mórte, pe
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cari decisese a ’ï puue în ţiapă, şi a le da foc, la cea dântêiü oca- 
siune.

—„Im! scapă ea! îmi scapă şi eî ! răcni tiranul înfigenduş! un
ghiile în carne, şi sângerânduşî peptul cu mânie : — dér ne vomă 
revedea ! ve voiă găsi ; şi atunci va! de cei învinşi ! — adăogă el, ş- 
din ochiï sëï ţîşnea sânge şi flăcări.

A doua cji, pe când sórele apunea, roşii de ţâră, icioglanii, şi a. 
miciî fugarilor se întorceau : toţi cântaü de frică, cum face Kőmá
liul în momentul primejdiei când voeşce se ’şî dea curagiă.

—a Amici! noştri suntn în sicuranţă;—rjicea un voinic icioglan 
către camarazi! se! — şi Mihnea së póte duce dupe dânşii, când e! 
voru ajunge în cetatea Cislâului, care este moşia marelui vistier ; 
póte Domnul cu mi! de óste se ’! atace cât va voi că timpul ’şi 
va perde, dér de prins nu ’ï va ma! prinde cât l’o ţinâ pe densul 
dracul pe pământ.

— n Aşia este vere, a! dreptate tu, e! au scăpată. Dér no!?—în
trebă camaradul cărui së adresase aceste cuvinte.

—„No! së veghiămă asupranösträ; tiranul este crâncen, déreste 
şi fricos une-orî ; şi cât ne va şei bine uniţi, tot-déuna în pază, ş 
decişi a ne apăra, el nu ne va ataca.

—„ Vomă muri toţi pentru unul : — (Jise un vitéz roşiu de ţâră. 
— da cât vomă trăi vomă fi nedespărţiţi de aci înainte, şi cum va 
voi Dumneijeă ! or! tiranul ne va doborî, ori no! vomă doborî pe 
tiran!

— „ Amin ! — strigară toţi, reîncepând cântecile lor.
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y.

FUGARI SI CONSPIRATORI.

Cislëul este situat îu districtul Buzăului, el formézâ putemă <Jice 
începutul acelui lanţ de munţî înalţ! ce së ţină legaţi uni! de alţii 
ajungând pănă în vârfurile gigantice ale Penteleului, de o parte şi 
alta a Siriului.

Posiţiun! variate, pitoreşcî, sălbatece, délurï smălţate de flori, 
vârfuri de munţi în cari iarba creşce subţire şi lucidsă ca mătasea, 
stâne! de piatră, scorborî, peşcerî, arbori seculari, molitfi şi bra<JÎ
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a căror vêrfurï paru a voi se atingă cerul, şi printre tóté aceste, sume 
de rîuleţe limpetjî, cari şerpuescu cu poetică armonia. Casa lui Mi- 
lialcea Cândescu întărită ca o cetate, era situată pe o rîpă, între un 
dél şi ovale ; în drépta subt un mal de o înălţime colosală curgeau 
sgomotóse undele Cisleulu! ; în façiâ un dél mare , rădica fruntéï 
mărâţă, în spatele cetăţeî o vale care së întindearăpede şi se scălda 
în valurile unui rîü ; îu stënga stâne! colosale de piétrâ, ce së ră
dicau ameninţătdre şi pe cari chiar caprele së suiau cu o dificultate 
nespusă. O potecuţă abia practabilă pentru un picior de om, ducea 
printre stânci, penă ’n vârful lor.

Spre a ajunge până la cetate erau dificultăţi teribile de strebătut 
şi ori-ce oştire ar fi cercat së trécâ pe acolo s’ar fi găsit prinsă 
în o strímtóre de unde nu ar fi putut eşi nesiarâmată.

Afară de aceste, cetatea era întărită cu ziduri gróse şi înalte, cu 
cavalier! de pământ rădicaţi la diferite distanţe, şi poseda sute de 
ascumjetorî, din cari ómeni! decişi, puteaü trămite în inamic! gldnţe 
sigure şi ucicjötóre.

Pe acea potecuţă, ce am arêtat ma! sus, <Jioa, fetele Cândesculuî, 
acum libere de ori-ce frică, së urcaü şi săriafi printre stenc! ca 
douë cerbóice. Urmate de promişi! lor, ele alergaţi pe délurï, pe 
vale, se jucau, culegeaü fior!, împleteau cunun!, făceau buchete 
frumóse: şi echoul răpit re<Jicea risurile şi cânturile lor.

Cu tóté aceste, în cetate şi înprejurul eî, nu domnea o desevâr- 
şită sicuranţă ; Cândescu ajutat de Câmpinénu , de Comânénu, de 
Tudor luase precauţiun! ; el organisase o pază vigilentă şi activă, 
şi pregătise un sistem de apărare, pentru or!-cecas de eventualitate, 
căci toţi aveau convicţiunea că Mihnea nu së va astêmpëra, şi că 
în curând el avea së ’! atace cu o noue înverşunare.

Sus pe dél eraü aranjaţi plăiaş! gata a së arunca cu voinicie în 
luptă în momentul primejdie! ; prin stêncï vênëtorï ascunşi veghiau, 
având fie-care pânda sa pregătită; pe vale şi în cetate ómeni! de 
cas'a Cândesculuî, armaţi, şi echipaţi, fäceaü un serviciu activ de 
ronde, şi recundşcerî.

Nu trecură <Jile multe de la sosirea mareluî vistier la Cislëü; când 
unul din ómeni! de casă, plecat în recundşcere, së ’ntórse cu un 
ţăran, pe care ’l duse la Coinănânu.
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Acel ţăran aducea o scrisóre de la marele postelnic betrânul 
Cantacuzin ; Comânénu o dëdu în manele CândesculuT.

Batrênul mare postelnic vestea vechiului sëü amic, că obosit şi 
spăimântat de cruzimile tiranului, şi de unjirile infame ce alcătuia 
cu Dincă şerbul ; luase şi densul decisiunea de a fugi din preună 
cu ginerii sei : Spătarul Pană Filipescu şi vornicul Grigore Ghika, 
Şi cu fiii së! Drăgan şi Stefan Cantacuzin ; că acea decisiune o şi 
pusese în lucrare, era se sosescă în curând prin munţi şi cerea ve
chiului sëü amic ospitalitatea, promiţâudu! concursul şi ajutorul 
lor cu ómeni! lor de case, cari adunau cu toţii ca la şese sute braţe 
puternice şi viteje.

Cândescul informat prin ţăran de calea secretă, primejdiăsă, di
ficilă de strëbatut ce urmau fugarii prin poteci înguste, strîmton 
impracticabile, păduri seculare, tot pe munţi şi printre munţi ; tri
mise înaintea lor calëuze pe Comânénu deghizat şi însoçit de duoî 
plăiaşi şi trei venători.

Peste trei (Jile nóptea, fugarii ajungeau la pórta cetăţeî, şi dupe, 
ce sentinelele şi cetele de rondă îi recunoscu, eî bătură la pörtä 
care së deşchise.

Casa Cândescului era pregătită ca së priimeseă pe fugari! obo
siţi, cu ferne! şi cu copi! ; ómeni! lor de case fură împrăşciaţ! şi re
gulaţi printre plăiaşi! şi ómeni! de case a! marelui vistier, şi peste 
o oră dupe sosirea lor, cetatea reintră ’n tăcere ne ma! au<jlindu-se 
de cât strigătul sentinelelor, şi zăngănirea zăbalelor cailor şi ar
melor voinicilor de ronde cari strëbâtéü în tóté locui ile.

Focuri aprinse licurecaü în flacăr! poetice pe munţi, pe délurï , 
pe vale, şi printre stencî, pe când ómeni! dormeau gustând un re- 
paos bine-făcător.

A doua (Ji Câudescu cu fiicele lui, Câmpinénu, Comânénu, Tudor 
ascultaü de la fugari! adunaţ! în Sagnasiul cetăţeî, veştile fioróse 
ale faptelor tiranului; eï aflaü de labătrenul mare postelnic, cum 
dupe pornirea marelui vistier, Domnul primise firman împărătesc 
de la Pôrtâ së plece cu oştirile în ajutorul Turcilor în contra Nem
ţilor şi a Lehilor ; cum atunci el adunase boeriî ţereî şi căpitani! 
în mare sfat Domnesc, şi le propuse descoperindu-le planurile séle 
ascunse, a se preface că pornescü să se impreune cu Turci!, dér în
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realitate să se unâscă cu Racotzi şi se mergă îu contra Turcilor ; 
cum boeriîşi căpeteniile de oştire aü respinsö planul acesta ; şi cum 
de voe de nevoe trădătorul silit se renunţe cel puçin în façia ţSreÎ 
la acdstă combinaţiune, a plecat cu óstea spre satul Şoplea ca se se 
împreune cu Cădii* paşia pe malurile Teléjenuluï.

Când bătrânul mare postelnic săvîrşise povestirea acestor veşti, 
şi era seîncépa a spune pe aceia care1! silise a fugi, un plăiaş intră 
răpede şi anunţă că un strigăt de alarmă aresunat din vârful pis
cului ; toţi se scdlă ameninţători, şi decişi a se lupta până la cea 
din urmă picătură de sânge ; toţi se încingü cu armele, punü mâna 
pe flinte ; dér atunci vine un vânător, şi anunţă Cândescului, că 
un căpitan de Seimeni, Ene şaşiul, cu alţi duói ómen! DomneşcT, 
aü spusü că vinü cu soliă de la Domn, şi că aü së dea marelui vis
tier carte Domnâscă.

Cândescu dede ordin se aducă înaintea sa pe ace! tremişî Dom- 
neşci.

In adevăr căpitanul Ene şaşiul îusoçit numai de d^ui ómen! aï 
case! Domneşci, se presentă, fără altă escortă, şi fără nici o apa
renţă de ostilitate; el aducea o carte Domnâscă; o scóse din sîn, 
duse scrisórea la pept, la frunte, la buze, se înclină dupe obiceiü, 
o dedu în mânele marelui vistier, care făcu din cap un semn gră
măticului sëü şi ’! o trecu se o citiască.

Mihnea scria vistierului, dându’ï ordin Iu!, Cámpinénulu!, Co- 
mânénuluï şi Iu! Tudor së mérgâ înaintea Măriei séle cu toţi Ó- 
meniï lor de case, vânători, şi plăiaş!, să se ’mpreime cu oştirile 
Domneşci lapólele muntelui Craiul-la satul Cireşiul; Domnul së 
lega către dânşiî cu jurământ, că făcând acésta’ï va erta, şi că ei 
vor avea viâţa , familiele şi averile respectate ; că ast-fel va uita 
nesupunerea şi resvrătirea lor şi le va fi de bine voitor. Asemenea 
carte Domnâscă era adusă şi bëtrânuluï mare postelnic, pentru 
gineri! se! Pană Eilipescu şi Grigore Gbika, şi pentru feciori! se! 
Drăgan şi Stefan.

Ene şaşiul adăogă din partea Iu! Yodă, că décâ boeriî şi căpete
niile de oştire adunat! acolo, vorü stărui în nesupunerea şi reseră 
tirea lor, dupë săvîrşirea resboiuluî, Domnul va trămite în contra 
lor oştiri së ’! supue, şi le va tăia capetele.

m
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Cândescu se consultă cu dspeţiî sei ; eï'se decidü a nu se supune.
— Spune Domnului ! — <}ise marele vistier către trëmisul lui 

Milinea: că nu ne putemü uni cu o trădare, şi ca nu ne supunemtt.
Atunci Ene şaşiul scóse din sinul seö. o altă carte Domuescă ; 

sentinţa prin care Domnul condamnase la mórte pe marele pos
telnic Cantacuzin, pe marele vistier Milialcea Cândescu, pe marele 
vornic Grigore Ghika şi pe spătarul Pană Filipescu ; iar pe căpi- 
tannl Câmpinénu, pe comisul Comânénul, pe căpitanul Tudor , pe 
vistierul Drăgan Cantacuzin şi pe comisul Stefan Cantacuzin iî con
damna se fie ţinuţi în butuc şi lanţuri trei luni, şi së priiméscâ 
douë sute lovituri de beţe.

La acdstă din urmă condamnaţiune care degrada pe boerî, un 
strigăt de indignaţiune isbucni din tóté pepturile ; cei tineri con
damnaţi se repediră furioşi spre Ene şaşiul ; Mihalcea Cândescu 
îi opri cu un gest, el* luă cartea Domuescă o rupse în două şi o a- 
runcă cu dispreţ la piciórele trëmisuluï. Apoi dedu ordin së hră- 
nésca ómenli Domneşcî, iar dupe mâncare së ’î conducă p§nă în 
pôlele déluluï şi së së intörcä ’napoï. Trămişiî Domneşcî plecară.

Mihalcea Câudescu nu se îngrija că putea së fie atacat ; cu plă- 
iaşiî, vânătorii, o cetă de roşii de ţâră fideli lui Câmpinénu cari re- 
măsese cu densul, ómenii sei de casă, aî 0speţ.ilor seî, şi sătenii a- 
dunaţî împrejurul şeii, el avea peste douë mii cinci sute luptători 
voinici, fideli, devotaţi, decişi ; posiţiunea era bună, şi putea opune 
o resistenţă crâncenă şi îndelungată.

Mihalcea Cândescu mai compta că ţera se va deştepta, şi că 
chiar Seimenii şi dorobanţii revenindu’şî în simţiri, vorü aban
dona pe tiran.

El inspiră aceste încredinţări tutor oaspeţilor lui. Cu tóté aceste 
mësurï mai serióse şi mai energice de apărare se pregätescü din 
partea lor.
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NUVELA ISTORICA.

(Urinar«)

VI

TABERA ROMANA

Së lăsămu acum pentru câte-va momente pe fugari, şi pe con
spiratori , şi së ne re’ntórcemü privirile la cele ce se petreceaü în 
ţâră.

Oştirile Române, suntü la pölele muntelui Craiul, sub comanda 
lui Mihnea.

In tabëra Română, lumine licurescü din tóté părţile, şi spectacolul 
este în adevër măreţ, pitoresc, demn de acei viteji aï trecutului de 
glorie al ţereî nóstre când Românul şcia se môrâ pentru datoria
Iul

In cortul Domnesc, Micimea şi Dincă Sârbul, aştâptă plini de 
ancsietate pe tremişiî sëï de la Cislëü ; eî se intrebaîi care va ii ré
sultats ce vor aduce ?

Oare boeriï cădâ-vor în cursa grosolană ce Domnul le întinsese ? 
credé-vor eï în cuvântul Domnesc, şi în jurământul unui tiran care 
nu avea nimic sacru, şi pentru care onóreg, era un cuvânt sforëitor 
cu care amăgia când pe Turcî, când pe Unguri, când pe Nemţi, 
când pe Lechï ? Veni-vorü eï së se arunce de voe bună în gbiarele 
tigrului? Sétt semeţî, nesupuşi, urma-vor calea resvretireï ?
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In lagăr alte combinaţiuni se petreceaö : Boeriï şi căpeteniile de 
oştire simţise că Împreunarea hű Mihnea cu Cadir-paşa nu era 
decât o prefacere ; că scopul sëü era de a arunca oştirile Române 
în ordiile lui Racotzi, şi acolo a le sili sëmérgâ în contra Turcilor.

Boerî şi căpetenii de oştire cu câfce-va corpuri fidele ţ0reî , 
decidă a deşerta şi a aba ndona pe Mihnea ; pe de o parte eï tremitü 
veste vis tieruluî Cândescu că pornescfi së se împreune cu dênsul, 
pe de alta ei trimită soli pe Bărcănescu şi] pe căpitanul Yintilă. 
către Cadir-paşa, së’ï vestiască trădarea lui Mihnea, şi tot de odată 
së’l vestiască cum că boeriï şi căpetenii aă fugit së se împreune ou 
alţi fugari, şi cu toţii së vie së dea un ajutor leal şi viteaz Turcilor, 
cu condiţiune că acesta le va jura pe puternicul Dumneijeă şi pe 
Mohámét profetul sëü, că ’ï va protégé în contra tiranului, şi că 
va scăpa ţâra de densul.

Ene Şiaşiul cu cei doi tremişi Domneşcî, sosescă în tabërâ ; eï nu 
seoprescă nicăerî, şi şe răpedă îngrabă spre cortul Domnesc; Dincă 
Şerbul îi introduce lengă Mihnea.

— „Hei bine ! întrébâ Domnul, ce veste ’mî aduceţi ?
— „Veste rea, Măria-ta !
Si Căpitanul Ene Şiaşiul povesti lui Mihnea în tóté amănuntele 

sosirea sa la Cislëü, şi t0tă conversaţiunea lui Cândescu ; povesti 
cum fusese priimit, cum dedese Cartea Domnâscă de ertăciune cu 
câtă imposantă mendrie Cândescu refuzase propunerile Domneşcî; 
cum atunci el dedese cetire cărţeî de condemuare, furia tinerilor 
condemnaţî la butuc şi la bătae cu beţe, demnitatea cu care marele 
vistier rupsese acea carte Domnâscă, şi dispreçul cu care o arun
case. Apoi începu a descrie Domnului posiţiunea Cislëuluï, dificul
tatea ce ar cerca oştirea de atac de a strëbate pênâ acolo, mijlócele 
de apërare ce adun ase Cândescu şi fugarii împreunaţi, puterile de 
cari dispuncaă.

—„Lflcuinţa Marelui Vistier nu este o simplă casă de ţâră, cum 
aă mai toţi proprietarii la moşiile lor, Măria-ta, adăogă isteţul 
spion Domnesc, astă dată veridic în denunţările lui, este un 
castel ale cărui ziduri de piatră şi cărămidă, de o grosime colosală 
suntă în stare së résisté anî întregi la tunurile de cireşi ghintuite 
cu oţel ; este o cetate cu casemate, cavalier!, întăriri, şi mijlóoe
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de apërare pe care este anevoe de a o ataca, şi aprOpe imposibil 
de a o lua; eï mai aü încă un mijloc de scăpare, stăncele rîpôse îu 
cari potü strebate şi se potü adeposti ; în cas de ultimă estremitate, 
m’am asicurat că eï au scorborêt acele stănce, precum au minat 
tóta cetatea, ast-fel că dacă nu le va mai remâne nici o speranţă i 
eï vorü prevăli stăacele, carivorö strivi şi vorü îumormenta cete nu
merose din oştirile Măriei tele, şi voru face se isbucniască minele, şi 
să sară cetatea cu toţi Omenii Măriei télé, dacă vorü reuşi së o ia. 
De la acele stânce penă la graniţa Ardéluluï este o bună fugă de 
cal, şi vorü ajunge fără obstacole acolo; între Maghiari Căndescu, el 
îusu’şî cam de neam ungur, are aliaţi numeroşi, este rubedenie 
cu grafii Kendefy, şi negreşit va fi sprijinit de dânşii. — Decă îmi 
este ertat së supuiü o umilită şi devotată părere Mărie! télé , 
conchise Ene Şiaşiul, aşi crede că înţelepciunea cere ca Măria-ta së 
nu se grăbiască a tremite oştiri în contra lor acum, căci mal este 
încă de prevëcjut şi primejdia că acele oştiri în loc de a’l combate 
s’ar uni cu dânşii, ba încă ar mal trage mulţi boerl în resvrătirea 
lor; ar fi prudent Măria-ta së aştepte sfîrşitul luptei Turcilor cu 
Nemţii, ca Eacotzi bine încredinţat de Măria-ta, şi având a’ţl plăti 
o datorie, în loc de a’ï protégé pe dânşii, së dea din contră Măriei 
télé ajutor.

— „Aşa este şi prea plecata şi supusa mea părere, <Jise Diucă 
Sârbul.
I^Mihnea avea pe buzele séle sânge şi spume de mult ce le muş
case în tot cursiil povestire! Iul Ene ; cătarea sa cruntă arunca fla- 
căre de mânie, şi muşchii sëï roşii, umflaţi de furie, svâcniaii cu 
atâta putere încât ar fi crezut cine-va că aii së plesniască.

Cu tóté aceste, se stăpâni încă, şi recunoscu prudenţa consiliului 
' lui Ene şi Dincă

— ,Si aşa vornu face! <Jise Domnul. Dar, în urmă, nu va 
remâne decât pietre şi cenuşă la Cislăîl ! Yoiu îngrăşa pământul 
cu sângele resvrâtiţilor, şi corbii se vorü nutri din cadaverile lor !

Ene Şiaşiul şi DincăSârbulse inclinăşi seretragü;Mihnea, remâind 
singur sub cortul seü, se aruncă së guste puçin repaos. Dar repaosul 
era imposibil pentru dânsul: turbat, îngrijat, tulburat, o vagă anc- 
sietate domnia în sufletul sëü ; el se vedea urît de boerl, de oştire,
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de popor, isolat, abandonat de tot ce era Român, object de spaimă 
pentru omenire ; simţia că puterea lui şovăia din temelie pentru că 
acea putere nu se rezima pe confienţa naţiuneî, pe simpatia ţerei, 
pe iubirea oştirei; avea preşimţiminte vage de nefericire, presimţi- 
minte cari turmentă pe ori-ce om care a comis crime şi fapte 
rele.

Este nópte ; întunerecul se’mpraştie în tóté părţile ; o ceţă a- 
copere natura întrâgă şi focurile cari ardu ic! colea în tabără nuhr 
mineză decât un mic spaçiü împrejurul lor; dar în acel întunerec, 
în acea tăcere adêncâ, decă preocupările minţe! séle i ar fi permis 
së au<Jă şi se priviască în faça lui, Mihnea ar fi au<Jit tropote de ca! 
şi paşi de ómen! ; de ar fi ridicat fruntea’! aplecată sub cugetări cri
minale, ochi! sëï, ca a! pasere! de cobe cari vëdu numaî în întunere
cul nopţe!, ar fi zărit umbre cari dispâréü cu răpegiciune şi alergai! 
strecorându-se printre sentinele amorţite, sau cari se prefâcéü a- 
dormite,arfizărit chiar d’intre sentinele unele părăsind posturile ce 
ocupau, şi urmând umbrele fugare.

Acele umbre, eraü boerï şi ostaş! cari fugeaö, şi cari ’n fuga lor 
luau tunuri şi arme ; uni! îndreptându-se cu Bărcănescu şi cu că- 
pitatul Yintilă spre tabera Turcâscă, alţi! urmând pólele munţilor 
ca së ajungă la Cisleű ; alţi! se ’napoiaîi spre satul Toplea nefiind 
încă decişi în cotro së mârgă şi adestând respuns de la Bărcănescu, 
în sferşit alţii pe alte că! ; e! se resfira5! ast-fel în diferite cete luând 
diferite drumuri, ca dacă va veni ’n mintea tiranului së 1 urrnă- 
riască, së fie silit a ’şî resfira şi el puterile; afară de aceste el putea 
se nu cuuóscá odată itinerarul tutor cetelor fugare , şi aşa unele 
din ele, acele dupe cari el nu ar tremite së le urmăriască, aveaü 
pieze së scape şi së ajungă.

Ma! trebuesce së adăogămu, că fugari! desertaü tabera Domnâscă 
cu atâtea mari precauţiunî, în o tăcere atât de adâncă, avênd, putemü 
(Jice, t0tă aprobarea şi tot concursul întrege! oştiri Române, şi că 
î! ajuta atât de mult şi acea ’ntunecime negră care sta compactă şi 
’ntinsă asupra nature! întrege, încât nie! chiar spioni!, priveghieto- 
ri! Domnesc! nu putură nie! afla, nie! vedea realisarea unor planuri 
bine combinate, şi esecutate cu o tactică perfectă.

Numaî diminâţa, când zorile se revărsară, când lumina începu
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a se ivi, se auriră strigări de mirare, şi o alarmă sgomotdsă în t<5tă 
acea tabëra, care remăsese aprópe pustie. Ene Şiaşiul, Dincă Şer
bul, căpitan Odor, Clucerul Doicescu, Nicolae Sofialâul, şi alte créa
ture devotate tiranului, se spăimântară vë<}êud tabëra deşertă, şi 
alergară la cortul Domnesc unde Mihuea, de obosirea insomniei 
şi a cugetărilor infame, căzuse în un fel de letargie ; îl scuturară, 
îl deşteptară şi ’I anunţară fuga boerilor şi a celei mai mare părţ1 
din oştire.

Mihuea ameţit, cu mintea paralisată încă de acea letargie din 
care abia ’1 putuse scóte fidelii sei, uluit de sgomotele de alarmă cari 
resunaü în taberă, tulburat de cugetările cari T frementase, sculat 
în un mod neaşteptat, nu ’nţelegea ce striga căpeteniile pe cari el 
se rezema în cruzimile lui ; el îşi trecea mâna pe frunte, îşi freca 
ochii, îşi scutura capul, aţintia cătărî vage, mirate, asupra lor, şi 
nu’şî putea da bine séma de ’ntinderea gravităţii şi a primejdiei, 
în şcirea ce i se aducea..

Dar când se desmetici, ca tigrul ameninţat în vizuina sa, el a- 
runcă un răcnet sëlbatec, fioros, oribil, se aruncă pe hanger, şi 
cea d’ântêiü furie a sa se descărcă asupra fidelilor sei, pe cari ’I 
acusă de a’l fi trădat, de a nu fi veghiat bine, de a nu’l fi vestit la 
timp în momentul deserţiuneî ; dar el îl ţinură, îl siliră a se calma, 
şi ’n faça primejdiei, îl exortară a së gândi cu toţii, ca s’o preîn
tâmpine şi s’o învingă.

— „Ce së facemti ? întreba Mihnea ; fugi-voiü peste munţi së 
më împreun cu Racotzi ? Turcii vestiţi mal curând vorü fi în o 
clipă pe urmele mele, voiü fi prins, şi trădătorii mei vorö triumfa ! 
— „ Oh nu ! <Jise Dincă Sârbul, iată ce trebueşce së facă Mă- 
ria-ta. Lasă pe Racotzi astă-dată, şi amână împreunarea cu el pe 
altă ocasiune ; adună’ţl minţile înţelepte, porneşce chiar acum cu 
oştirea ce mai remâne, şi te’ntórce la Turci; Cadirpaşa este hain; 
dér este venal, interesat, sordid ; cu daruri, cu bani, îl vel împăca ; 
atunci vel íntórce furia paşel asupra boerilor fugari, îl vel plăti 
bine şi 1 vel face pe dânsul a tăia capetele semeţe, numai aşa vel 
păstra Domnia, îţi vel resbuna şi vel pedepsi pe resvrăţiţl şi pe 
resvrătitorî.

în acest plan era duplicitate, hipocrisie, trădare, laşitate, şi în
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aceste condiţiunî el nu putea decât să placă lui Mihnea ; de aceia 
îl adoptă grăbindu-se a ’1 pune In lucrare.

Banul Brâncovénu, fusese lăsat la Têrgoviste së gereze afacerile 
Domniei ; lui Mihnea îi veni îu gând că bătrânul boer ora nu nu
mai complice cu resvrătitoriî, dér unul din capii răsvrătirei, şi, pe 
o simplă bănuială, el decise mórtea lui. Pe de o parte dete ordin 
micei oştiri ce’î maî românea, să se gătiască de pornire : pe de alta 
tremise în grabă pe Diucă Şerbul la Têrgoviste, së omóre pe banul 
Brâncovénu chiar îu casele Domneşcî.

Aceste disposiţiuui luate , Mihnea cu puçina oştire porni în grabă 
së se împreune cu Turcii.

Planul se réalisa; ajuns la Cadir-paşa el îîprotestă de supunerea 
şi devotamentul seu, începu a vorbi despre recunoşcinţa ce datoria 
protecţiuneî luî Sinan paşa, despre supunerea sa către Vizirul cel 
mare Chiupruliul, şi linguşi atât de mult vanitatea şi pasiunile lui 
Cadir paşa încât ajunse a ’l îmbuna şi a dobêndi së se jhştifice ; de 
aci penă la favórea Turcului nu era departe, şi justificarea nu fu 
dificilă: Mihnea îi dete aur, petre scumpe, daruri bogate, formă un 
harem cu femeile cele ma! frumóse, cu fetele cele mai fragede ce 
ridicase cu sila din casele creştinilor ca së le dea pradă desfrê- 
nărilor păgâne.

Reîntors in favórea Turcilor, maî puternic decât tot-déuna, şi 
sigur de rësbunarea sa, el nu voi s’o maî intânjie : spătarul Pârvu 
Barcănescu, căpitanul Vintilă, postelnicul Istrate, aga Radu Ber- 
sescul şi alţi patru-spre-<Jece boerî, fură sacrificaţi de mişelul Tur.c 
pasiuneî tiranului ; gélatul le taie capul, şi corpurile fură puse în 
ţepe împrejurul taberei; paserile de pradă ciuguliaü din acele ca- 
davere a căror putrefacţ-iune ciuma aerul în tabără, şi pe cari ti
ranul, spre a da un esemplu sălbatec de spaima omşnireî, le lăsă 
acolo së ca<Jă în bucăţele fără a permite rudelor şi amicilor lor 
së le dea sepultura creştină.

La Cislëii însë, fugari! nu 'şî perdură timpul; îndată ce au<jiră 
cele din urmă cruzimi ale luî Mihnea, betrânul mare postelnic 
Cantacuzin se decise a se duce la Stambul, së esplice purtarea sa 
şi a fugarilor. El porni însoçit de ginerele sëü Pană Filipescu.

Mihnea nu perdea un moment din gând pe fugari, el se ocupa
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de dânşii ; îndată ce află de plecarea bătrânului mare postelnic, des
pre care luă şciinţă prea tânjit! ca s’o p0tă împedica, el trëmise 
la pdrtă pe Coltzea Doicescu şi pe Nicolae Sofialeul, ca să acuse 
pe fugari de a se fi hainit în contra Turcilor, şi ’n contra Domniei. 
Atunci se ţinu divan la Pdrtă, şi chiar în presenţa marelui Vizir 
bătrânul postelnic se justifică, fu ascultat cu atenţiune, dete pe façâ 
tóté cruzimile Domnului, şi.eşi triumfător, liber, cu onóre din cursa 
ce ’i întinsese tiranul.

Vomü trece de aci ’nainte răpede asupra evenimentelor fără 'n- 
semnătate cari se petrecură în timpul şi dupe împreunarea tiranului 
cu avariçiosul Venalkadir paşa; dupe sevârşirea aceste! campanii 
care nu era de cât preludiul unu! resbel mare între Nemţî şi Turc!, 
el së’ntdrse la Târgoviste, unde nóptea pe nesimţite, ca să’şî poto- 
liască setea de resbunare în contra boerilor, sete care ’! ardea ne
contenit în suflet, şi care nu găsia alinare de cât în sângele ome
nesc , el puse de prinse pe fraţi! Negoiţă şi Moise Ghindescu, pe 
spătarul Udrişte, pe clucerul Diicu, pe stolnicul Radu Fârcăşanu, 
pe postelnicul Dănilă Pêrêénu, pe logofătul Preda şi pe alţ! mulţî 
boerî, căror puse de le tăie capetele şi aruncă pe ferestrele palatu
lui Domnesc cadaverile lor ; iar Seimeni!, în loc de a da acele ca- 
davere rudelor spre a le face o ’nmormântare creştină, le têraü pe 
strâde, le cälcaü în picidre şi le aruncat! în locur! necurate. Aceste 
barbari! selbatece nu eraü de ajuns pentru a bucura sufletul de 
tigru al Tiranului ; sbiriî să! violaţi casele ucişilor, siluiaü acele 
ferne! a căror inimă sdrobita plângea soţi! şi rudele lor, le supu- 
nêati la chinuiri oribile, şi le omora în un mod infam batjocorindu- 
le şi chiar mdrte.—Cruijim! de cari Nérón, Caligula şi alţ! tirani 
celebri in istoria némurilor, nu putuse încă penă atunci da o idee 
omenire! spăimântată.

Aceste plăceri desgustâtôre şi fiordse pentru omenire ce ’ş! pro
cura tiranul, nu T fäceaü însă a uita pe fugari! de la Cislăti, nie! 
cugetările de trădare în contra Turcilor, cugetări şi ma! aprinse în 
urma acuităre! fugarilor de către Pdrtă, şi a triumfului ce do
bândise bătrânul mare postelnic şi ginerile säü de la Vizirul.

Un simţimânt încă ferbea în sufletul Iu! Mihnea: el nu uitase şi 
nu putea să uite acea fiinţă friimdsă, care se ivise despletită, spăi-
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mântată, räpitöre ochilor sëï, iu o <Ji de ordre şi a cărei imagine 
remăsese neperitóre sculptată în inima sa.

Pentru orî-ce alt individ, care ar fi avut o inimă de om şi cărui 
Dumnezeu ar fi dat un suflet simţitor, o ra<Jă de'amor, care arfilucit 
în acea inimă, armonia de iubire ce ar fi făcut se vibre córdele a- 
celuî suflet, ’î ar fi inspirat idei de fapte man, generöse virtóse , 
sublime ; o ambiţiune nobilă, cugetări înalte de umanitate, o impul- 
siune puternică spre fapte măreţe. Tigrii însë nusimtü aşa : ladân- 
şiî amorul nu are dominaţiune decât asupra sensurilor, eï nu suntü 
dotaţi decât de o violentă dorinţă brutală şi brută de posesiune, şi 
acea dorinţă se manifestă:prin instincte selbatece, fioróse, crâncene, 
cari înspăimântă şi cari ’î ducti până la turbare, când nu găsescii o 
bucurare immediată.
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In aceste disposiţiunî fioróse, Mihnea se reîntorsese în Târgo- 
viste, ca së pregătiască nuoî trădări, nuoî cnujimï, nuoî persecuţiunî.

Căpeteniile boerilor, acei 'puternici [stîlpï aï ţereî, cari résistât! 
cu bărbăţie la nelegiuirile tiranului nu mai eraü : Dincă Sârbul, că- 
lêü fidel îl scăpase de banul Brâncovénu ; Cândescu, bëtrânul Can- 
tacuzin, Pană Filipescu Câmpinénu eraü fugari cu o mulţime mare 
de boerî ; Pârvul Bărcănescu, Yintilă, Istrate, Radu Bârsescul fra
ţii Ghindeşci, TJdrişte , Diicu, Radu Fărcăşanu, Daniilă Periénu, 
Preda şi alţi patru-spre-<Jece boerî ucişi ; Mihnea avea acum câm
pul liber, putea pune în lucrare planurile combinate cu favoriţii 
sëï Dincă Sârbul, Ene Şiaşiul, Colţia Doïcescu, Căpitan Odor, şi 
Nicolae Sofialëul.

Acestea eraü dispoţiunile în cari se afla Mihnea, când începu 
a pune în lucrare nuoile séle feloniî şi către Turcï şi către ţâră. 
şi când el cre$u că venise momentul de a satisface amorul infam 
care colcotia în sufletul sëü.

Este nópte, ojtăcere adâncă, spăimântătdre’ca aceia care domnesce . 
printre morminte domnia în acel oraş transformat de tiran în un 
vast cimitir; nu se au<Jia din când în când de cât fiorosul ţipăt al
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paserilor de cobe, care se îngâna cn strigătul sentinelelor, şi cu paşii 
fricoşi aï câte unui întârziat care cerca se se strecóre, şi trecea ră- 
pede ca o umbră, făcendu’şî cruce, scuîpându’şi în sîn, şi grăbindu- 
se a sosi cu un mom ent mai curend în căminul sëü.

Trei fiinţe nu dormU în palat.
Mihnea, pe care nuT tulbura mustrarea consciinţei, dar cărui 

ardea sufletul de setea de sânge omenesc; Dómna coprinsă de teróre 
şi de spaimă, care iubia viaţa cum o iubesce orî-ce fiinţă la tine
reţe, când printre tóté desillusiunile, amărăciunile, desgusturile, ea 
are încă speranţe şi visuri ; Dincă Şerbul în a cărui inimă miserabilă 

. colcotia asemenea un amor imfam.
Fie-care din aceste trei suflete tulburate în camera sa, vegbia 

şi cugeta.
Mihnea se gândia la acei boerî semeţi, cari respunsese adevăruri 

insultätöre în sfatul Domnesc ; cari cutezase a ridica fruntea îna
intea lui, ale căror cătaiî limpezi ficsase privirile veninóse ale ti
ranului fără a clipi, cari scăpase penă atunci de resbunarea sa, şi 
se resvrătise în contra lui. Apoi o suvenire fruraósa ca un vis de 
juneţe îi încingea inima şi imaginaţiunea cu un brêü de foc; sufle
tul şi capul lm se aprindeau, se'munciaU, se svârcoliaü în cugetări 
nebune,în dorinţe seibatece, cari departe de a îndulci cruzimea lui 
naturală, înflăcăraţi şi mai mult acea turbare fără margini de care 
era coprinsă ori ce mişcare a sa : Mărgărita, instinctul de cruzime, 
furia de rësbunare, îï torturaü mintea şi inima.

Dómna simţise, aurise, vë(Juse tot ce se petrecuse şi tot ce se 
petrecea, se aştepta la aceia ce avea së se mai petréca, era îngrijată, 
spăimântată, şi cugeta tremurândă la sfîrşitul acelor tragedii fio- 
róse cari se desfăşurau pe tot momentul în acâstă nefericită ţâră. 
In fie-eare nópte ea era deşteptată prin strigătele de agonie şi ulti
mele răcnete de blestem ale victimelor calëuluï, care îndeplinia 
ordinile Domnitorului. Ce o mai adesta óre pe densa? Din un 
moment în altul séd repudiarea, umilirea, mór tea ; sétt esi Iul cu 
un soç care nu ’î mai inspira decât desgust şi oróre. In sfîrşit ea 
se şcia iubită de Dincă Sérbul şi acest amor o făcea së tremure ! ea 
T şcia capabil de ori ce infamie, şi apoi Dincă Şerbul îi iuspira tot 
atât desgust,. şi tot atâta oróre ca şi Mihnea.

27fi
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Dincă Şerbul, pe care amorul îl muşcase greü de inimă ; care 
cugeta şi el adîncla acea pasiune immensăcareîlcoprinsese,la mij" 
lécele d’a réalisa dorinţe numai puçin violente ca şi ale stăpînului 
sëü. Dér mai era o cugetare care muncia sufletul sbimlui Domnesc* 
El însuşi începuse a se înfiora de cruzimile lui Mihnea; Dincă Şer
bul îşi (Jicea: „Setea lui de sânge nu se potoleşce cu nimic; când 
el va sfîrşi cu boeriî, cu poporul, cu inamicii lui, când pustiul seva 
face împrejurul sëü, el va căuta victimele séle între chiar favoriţii 
sëï, şi devotamentul, sacrificiile, abnegaţiunea nu vorü scuti pe nici 
unul din ei de mérte; atunci toţi vorü trece sub securea calêuluï: 
Şiaşiul, Doicescu, Sofialâul Odor şi Dincă ; toţi de odată séü unul 
dupe altul, în scurte intervale, şi fără speranţă de cruţare pentru vre 
unul din ei.

Ast-fel Dincă Şerbul se gândia cum së scape la rendül sëü de 
fiorésa perspectivă pe care înţeleptele’î reflecţiunî o făcea sëcréscâ 
şi së se arate ca o realitate apropiată, în imaginaţiunea lui; la 
aceste Dincă Şerbul adăoga observaţiunea férte justă că el ura pe 
Mihnea diu tóté puterile sufletului sëü; Michnea era rivalul lui, 
poseda comóra pe care el ’î o invidia ; şi atunci ochi! lui Dincă se 
roşiau, aruncaü scîntel blafarde, şi dinţii lui screşniatt de mănie.

— „Dacă ’l a$î omorî? se întreba Dincă Sârbul, ce s’ar întâm
pla ère ?“

Şi la acésta idee un selbatec surîs se ivia pe buzele lui ; dar 
surîsul acela dispărea într’o clipâlă, căci immédiat îşi aducea aminte 
că are nevoie de înţelepciune, de prudenţă pentru conservaţiu- 
nea gâtuluï sëü. Mihnea era înconjurat şi păzit bine; dâcă, el, 
Dincă Sârbul calâul, care doborâse atâtea capete ca së satisfacă 
cruzimea stăpânului sëü şi së se înavuţiască din spolierile morţilor, 
care prădase ţâra şi averile émenilor, care se înălţase pe ruinele 
boerilor, ar fi omorît pe Mihnea, Seimenii, Sârbii, Tătarii încă 

• nesătui de jafuri, '1 ar fi făcut bucăţi şi aruncat la câini, séü T ar 
fi sfâşiat Românii ca pe o fiară selbatecă, prinsă în cursă fără mij
loc de scăpare. Cum ura el pe Mihnea, Românii îl urail pe dân
sul ; cum voia el perderea stăpânului sëü, Românii aşteptafl per
ja nia lui, ca (Jioa supremei salvări .pentru ei. Dar în acea cugetare 
matură o idee îî strebate în minte, şi la dânsa seopresce.

■ -W
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Së mai facă o cercare pe lengă Dómna ! O cercare ultimă şi su
premă ; bogăţiile lui suntü tot-d’a-una strînse, n’are de cât së le ia 
asupra lui; iar banii îi are sigur aşezaţi la Yiena şi la Venezia; el 
este în ori ce moment gata së fugă ; trăsurele ’i sunt solide, caii 
ageri, arnăuţiîfideli; pênë së prindă Mibnea de veste, el a şi a- 
juns la Giurgiu care este ’n mâinele Turcilor ; şi o dată între Turcii 
el s’ar afla în siguranţă.

Dómna este în camera sa; în van cată puçin repaos ; décâ som
nul vine së mângâie un moment pleopele séle obosite, o cugetare 
séü o presimţire oribilă o face se tresară, sângele ’ï înghiaçâ în 
vine, frumosu’i corp alb ca marmura începe a’i tremura ; şi ea ar 
voi së scape de acâstă viaţă de sclavagiü şi de continuă terére ; şi 
ea ar fugi, dar unde ? Sântă femee îngenucbiată în datoria ei şi fi
delitatea conjugală, onestă, virtösä, ea nu cunósce un om pe lume 
care ar putea së’ï serve de rézira ; ea nu a cătat în tötä acea mul
ţime de căpitani frumoşi, tineri, viteji, de boeri mândri, un protec
tor. Ea este singură. Cu tóté aceste câte o dată o rază lucesce în 
sufletul ei, şi se reflectă într’un surîs pe buzele’i rumeóre ca 
douë rose în primă-vâră înflorite ; ochii sëï scăldaţi în lacrime cari 
se coborû pe faça’ï palidă ca palida Nemonă, mai găsescU încă o 
scântee de speranţă. Mai este la Curtea Domnéscâ un om care o 
iubesce, care n’a cutezat al o spune, dar care devine palid când 
ea trece pe lîngă dênsul : Căpitanul Radu Buzescu, un copil, abia 
adolescent, dar care are în sufletul sëü bărbăţie multă, şi inima 
unui om ; el ’şi ar da viaţa pentru ţâră şi pentru Dómna ; adesea ori 
el a voit së conspire, së fugă, dar Dómna îi arunca o privire, şi e 
remânea. Insë acâstă gândire care legănă sufletul ei un momenti 
Dómna o goni, ca cugetarea unei crime ; nefericirile séle îi reveniră 
în memorie şi ea se puse a plânge.

Căpitanul Radu Buzescu, vegbia şi el ; de serviciu la palat, şi 
şciiud că de câte ori era un conciliabul între Domnul cu Dincă 
Sêrbul şi Ene Şiăşiul isvora încă o crimă séü o persecuţiune pentru 
cine-va, vë^êndu’ï adunaţi câte trei în sagnasiul Domnesc de cu 
sérâ, el îşi espusese capul, dér se ascunsese dupe o uşă deşchisă 
şi ascultase planurile infame cari hotărau penjania Dómnei şi asse- 
diarea Cislăului. El aurise tot, se strecorase încetişor, lăsase pentru
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câte-va ore un ofiçer înlocui lui, şi repeZindu-se a casă la el strân- 
sese toţi banii ce avea, pregătise caii cei mai soli<Jî şi mai ageri, şi 
merindele necesari pentru câte-va <Jile.

Pe când D0rană era cufundată în cugetările’! desperate; dupe 
ce, îngenuchiată la iconostas, ea adresase Dumnezeului Creştinilor 
o rugăciune anjendă şi pidsă, ea aude sgârîind la uşa e! cum şcia 
că are obiceiü Mihnea së sgârîe când trecea nóptea câte o dată la 
densa ; ea tremură de scârbă şi de spaimă. Cu tóté aceste aruncă o 
malotea pe umeri’! alb! ca crinul, şi ast-fel trcmurândă së duse şo
văind, së deşchiZâ uşa.

Nu era Mihnea, era Radu Buzescu ; ea se aruncă înapoi speriată- 
Radu închise răpede uşa, şi se aruncă în genuchî înaintea el.

—, O nu te speria, nu te mânia, Măria ta! <Jise Radu închi- 
nându-se la densa cu acea religiositate respectösä, ce inspiră e fe- 
mee, şi mal cu osebire o D0nwă iubită, unui om; Dumne<Jeti ’mî 
e martur că déca n’ar fi primejdia asupra capului Măriei tale, déca 
viaţa Măriei tale nu ar fi ameninţată, n’aşi fi cutezat së trec pragul 
acestei uşe. n’aşî fi avut colajul se rostesc doué cuvinte înaintea 
Dômneï mele.

Dómna sta înmărmurită şi asculta.
Radu, sculându-se atunci, merse la iconostas, puse mâna pe e- 

vangelia care sta d’asupra, sărută sânta cruce, şi, dupe ce făcu ju
rământ că tot ce avea se spue Dômneï era numai âdevërul au<}it 
de chiar el, începu a’l povesti cum, de cu sâră, Mihnea chiemase 
pe Ene Şiaşiul şi pe Dincă Şerbul, şi tdtă consultaţiunea lui cu 
dânşii. Mihnea decisese a cere chiar a doua Zi de la mitropolitul 
despărţenia cu Dómna; şi daca mitropolitul nu s’ar fi învoit, a treia- 
Zi Dómna, aruncată în fiare, avea së fie dusă şi omorîtă dinaintea 
mitropoliei sub acusaţiunea de unire cu resvretitoriî şi resvretiţiî in 
contra Domnitorului. Ast-fel desfăcut de Dómna, Dincă Sârbul 
trebuia së fie tremis cu solie la Cişlăii şi cu oştiri së ceră mâna Măr
găritei Cândescu, şi dâcă nu’î o da së încâpă în contra Cislăuluî un 
resbel în regulă ; Mihnea era sÔ urmeze de aprópe pe Dincă şi 
së ’î vie curând în ajutor; ori cum, în în vălmăşâla bătăliei, Dincă 
se însărcinase, cu periculul vieţeî lui, sö strebată până la fete, së
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fure pe Margareta şi s’o dea pradă satisfacţiuniî oribilei pasiuni 
a tiranului.

ApQÍ Radu spuse Dômneï pregătirile ce făcuse, şi o rugă së fugă 
cu el.

Dómna pregetă un moment : a întârzia era mórtea pentru densa, 
a fugi era a’şî părăsi postul, datoria sa de soçie ; ea ceru cerului 
o inspiraţiune şi i se păru că vede în Radu pe salvatorul ce ru
gase pe Dumnezeii së ’î tremită. In o clipă, Dómna fu îmbrăcată 
EÏ sëstrecurarâ binişor, iărăsgomot, prin coridor, coborîrăpe scara 
de din dos unde sentinelele eraü ale lui Radu, se aruncară pe cai, 
făcură semnul crucei, Dómna murmură cuvintele: „Cu Dumne
zeii , cum o voi şi unde o voi el !“ şi caii porniră iuţi ca fulgerul 
strebătând spaçiul şi îndreptându^se, îndată ce eşiră din oraş, spre 
pădurile din spre munţi.

O oră dupe acésta, Dincă Sêrbul se decisese şi el a merge la 
Dómna së’ï trădea planurile Domnitorului, së ’ï propue fugă.

Ca o şopârlă, el se téri pe nesimţite până la uşa Dómnei, voi së 
rîcăe şi densul la acea uşă, dar o găsi deschisă. El îşi imagină că 
Dómna trecuse la soçul eî, şi se întôrse incarnera sa, ca să se svâr- 
coliască singur, în muncele cari chinuiaü sufletul sëü, şi cari de- 
veniaü mai oribile încă prin sfâşierele unei geloşii desperate..

Adoua-<Ji, când se sculă, Mihnea nu trecu ca în tóté <Jilele în 
camera Dômneï.

Cu tot cinismul sëü, el nu ar fi avut coragiulsë înfrunte privirile 
senine ale acelei femei sânte. Tigrul preferi a se învârti astă dată 
în cuşca lui, combinând cum avea së constrângă pe Mitropolitul 
câ së’ï cruţe o crimă.

Ast-fel Dómna avusese timp së câştige spaçiü în fuga eî.
Mihnea se gătia së mergă el însuşi la Mitropolitul ; tigrul voia 

80’şî ascun<Jă ghiara, së’l ia cu binişorul, şi se’l aducă prin corupţi- 
une a împlini voinţa lui.

Pë când Domnitorul dedese ordine şi se gătia së mérgâ la Mitro
politul, Dincă Sârbul veni së’ï presinte închinăciunile séle.

„Ah ! bine aï venit Dincă, tu veï priveghia în palat, së nu 
iésâ Dómna, şi de va face împotrivire, o vei aresta.Û:
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— „ Cum ? întrebă Dincă mirat ; Măria-ta stăruescî în planurile 
de a sérà ?

— „ Negreşit! şi ce m’ar fi făcut oare se schimb'ideile mele?
—„Më iartă Măria ta ; dér credeam—adăogă Dincă cu un rênjet

ca de fiară selbatecă—credeam că dupe nóptea de amor, ce aţi pe
trecut, Dómna va fi înduioşit inima Măriei télé, şi te va fi îndu
plecat.

—„Hei nu ! rëspunse Mihnea cu impacienţă. N’ara vë<Jut pe 
Dómna astă nópte ; nu am voit s’o véd.

— „N’aţi ve$ut pe Dómna? Dómna nu era la Măria ta? Unde 
dér era ? strigă Dincă cu nesocotinţă.

Mihnea sări ca un tigru, luă pe Dincă de braç strîngêndu’l pêne 
a’l sdrobi, şi ’l întrebă cu furie :

—„Ce (Jici tu ? dér esplică-te... spune... Dómna....
—„Dómna nu era în camera sa, respunse Dincă cu mânie, fără 

se’şi vie în fire ca së pôtâ domina turbarea care ferbea în sufletul 
séü ; Dómna nu era la Măria ta, era dér cu altul, alt unde-va.

—„Minţi miserabile ! strigă Mihnea, Dómna este o femee 
onestă care nu ’şî calcă datoriile ; o voiü lăsa; o voiü ucide, dér 
şciii că ea este, va fi innocenta ; şi nu voesc ca nimeni së arunce a- 
supra sa veninul calomniei.

— Dómna nu era în camera sa, o sciü, am vë^ut cu ochii meï.
— Tu scii ? tu aï vë(Jut ? Tu ?
— Eü însu’mï.
— Ah ! tu sciï, tu aï vëtjut. .. cum ? ce aï cătat tu în camera 

Dômneï ? cum, dacă nu aï fost acolo, aï putut vedea?
Un simţiment de gelosie fiorôsâ străbătu ca un fer aprins In 

inima luï Mihnea ; flacăre roşetice svêcniaü din privirile lut încrun
tate, gura’ï rênja, dinţii screşniau, şi ghiarele luï se înfigeaü şi araü 
braçul nefericitului Dincă Şerbul care tocmaî atunci, deşteptându’l 
durerea, şi vë<Jênd oribila espresiune ce luase figura luï Mihnea, 
îşî veni în simţire, şi cercă a domina impresiunile cârî îl coprin- 
sese. ,

Atunci Dincă cercă së se stâpênéscâ şi së minţă ; el scorni o fa
bulă, că au<Jind sgomot şi strigăte spre apartamentul Dômneï, a a- 
prins luminarea, s’a răpe<Jit într’acolo, ast-fel a găsit uşa Dômneï
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deschisă, a vëgut patul gol, şi a cre<Jut că, chiemată de Domnitor, 
trecuse în camera soçuluï sëü.

Mihnea îl privia cu acea cătare strepungëtôre care vede în cu
getul omului; el simţi că Dincă ininţia; gelosia îl muşcase de inimă 
şi ’!' făcea o rană care ardea peptul sëü : Mihnea nu era om së se lase 
a ’1 înşela nici chiar Dincă Şerbul. El observase rânjetul Şerbului 
când intrase, palórea lividă ce ’î acoperi faça când află că Dórnna 
nu petrecuse nóptea cu soçul ei, furia turbată cu care isbucni acel 
răcnet de gelosie din sufletul sëü : „unde dar era ea ?“fi,

Lucru curios, Mihnea care nu avea nici virtute, nici onóre, credea 
cu un fel de cult în virtutea şi onórea Dómnei ; el o privia ca pe 
o sântă incapabilă de a înşela nici chiar prin o cugetare rea; credinţa 
lui era nestrămutată în acestă privinţă.

Astă dată însë îndoinţa îl muşcase de inimă pentru-că nu credea 
pe Dincă Sârbul. Adat în tóté adâncimile apucăturelor fanarióte , 
Mihnea şcia până unde se póte cine-va încredinţa trădăreî şi cât 
preçuesce un vânzător. El primia, mângâia chiar pe Dincă Sârbul ca 
ciocoiü al sëu, ca instrument docil şi servil al viçiurilor şi cnnjimi- 
lor Domneşcî, ca spion şi calëü. Dér ideea că aceKveninos reptil ar 
fi mers cu insolenţa pënà a cugeta la Dómna; gândirea că uu mise- 
rabil infim ca acela cutezase a deveni un moment chiar numai cu 
intenţiunearivalul sëü, îl făcuse balaur, mânia ferbea în el, şi 
rësbunarea avea se fie teribilă.

Insă Mihnea şcia së se domineze : astă dată, înainte d’a pedepsi, el 
voi së fie bine încredinţat de adevër ; lăsă braçul lui Dincă Sârbul 
sdrelit de arătura ghiarelor séle, şi procedă, calm în aparenţă, la 
un interogator plin de abilitate.

— „ Aşa, <Jise Mihnea făcând tot posibilul spre a da voce! lui o 
inflecţiune omenésca, aşa ? de ce nu spuneai de la început acestea ? 
Şi când a! au<Jit sgomot, strigări, când tu te ai grăbit a alerga , 
negreşit că alergase şi păzitorii, şi ostenii de guardă ; tu te al în- 
tâltni cu dânşii ; ce aţi făcut ?

Dincă simţi cum cerca Mihnea së1! încurce iţele, un moment el 
cugetă së pue mâna pe hanger şi së ’l împlânte în peptul Domni
torului; dar, ca tot miserabilul, Dincă Sârbul era laş în faça pri-
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mejdieî ; cătările hű Mihnea aprinse şi aţintite asupra lui îl para- 
lisati, şi cercă së scape prin respunsurî evasive şi viclene.

Dupe ce Domnitorul îi încurcă bine în întrebări, şi se convinse 
din răspunsurile lui că n’a fost nici sgomot, nici strigări, că, sin
gur în tăcerea şi misterul nopţii, Dincă-strebătuse în camera Dóm- 
neî cu o cugetare viclenă, Milinea îşi întări încredinţarea că în 
acea nópte Dincă îl trădase, că el descoperise Dómne! tóté planurile 
combinate sera precedentă între dânşii ; că Dómna aflase intenţiu- 
nile lui prin Dincă ; din acel moment mórtea mişelului domnesc 
fu decisă în cugetarea Domnitorului.

— „S<5 mergemd se vedernu ce face Dómna, conchise Mihnea cu 
acela-şî aer calm în aparenţă, nevoind së descopere Sârbului de- 
cisiunea ce luase, şi, urmat de Dincă asupra cărui veghia cu códa 
ochiului, el eşi răpede îndreptându-se spre camera Dómnei.

Acolo femeile domnesc!, cari afară în coridor, cari în camera 
Dórane! strânse în grupuri, grupuri, mirate de a nu fi găsit pe stă
pâna lor, se întrebau unde se fie? şi se consultai! décâ trebue së 
vestiască pe Domnitor. V&Jându’l viind, remaseră tóté încremenite 
de spaimă.

Mihnea întrebă, cercetă, apoi dând pe t0tă lumea afară, dupe ce 
şopti lu! Eue Şiaşiul së aibă în pază pe Dincă Sârbul, remase sin
gur în camera Dómnei ; el căută peste tot, şivâ<Jândcă lipsia haine , 
scule şi bani, se încredinţa că Dómna fugise.

Lucru straniu, Mihnea care cu o <Ji înainte se convinsese că 
ura pe acea femee, el care decisese rîijând penjania er în séra pre
cedentă, el care simţise în sufletul sëü colcotind ca valurile mu- 
ginde ale măre! un amor immens pentru o altă fiinţă, el care până 
în acel moment nu avusese altă cugetare de cât aceia de a’şi re
pudia soçia, când se convinse că ea nu mai era lângă densul, că 
ea ’1 abandonase, că fugise, o desolaţiune teribilă îl coprinse; Mih
nea a cărui inimă de fiâră nu şcia ce este emoţiunea unu! regret 
Mihnea torturătorul, că<Ju în genuch! cu capul aplecat pe acel pat 
desfăcut şi suspine sdrobitóre începură a isbucni din peptul sëîl.

Când se sculă, omul redevenise tigru ; el se gândi puçin cum, 
pentru ce fugise Dómna, nu găsi altă soluţiune decât trădarea Iu! 
Dincă Sârbul, şi, fără a mai întârzia, fără ama! lua alte informaţi-
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mii, el ordonă së arunce în fiare pe favoritul seu, şi së ’l supue 
la casne, până când va spune unde este ea.

Aurind acest ordin, Dincă Şerbul perdu capul; până a nu prinde 
nimeni de veste, într’o clipală, mai ’uainte de a pune mâna pe dân
sul, el se răpe<Ji cu hangerul ridicat spre Domnitor şi îl isbi ; dér 
furia şi frica îî îndreptase rôll braçul tremurând ; Milinea îl opri 
când era se loviască şi ’l ţinu cu propria lui mână până ce ômeniï 
Domneşcî se aruncară asupra lui, şi ’l legară.

Ene Şiaşiul, Sofialâul, Odor, Doicescul triumfau, şi le sălta inima 
de bucurie: un favorit perdut, o nouă ocasiune de pradă pentru 
dânşii, nuoî şi mai mari favor! cari eraü së ca<Jă asupra lor.

Vestea despre chinurile ce îndura nefericitul Şerb merse în t6tă, 
{éra; cu cât mărturia adevărul, cu atât torturele deveniatt mal aspre 
mai oribile.

In acele torture Dincă Sârbul strigă „Este dréptâ pedeapsa. Nu 
„më pedepseşce Milinea, ci Dumnecjeü îmîresplăteşce rëul ce am 
„făcut omenire!. Aşa sfîrşesctt tot-déuna ce! mişe! şi ce! fără-de- 
lege !“

Apo!, ca şi când ar fi voit së desfidă durerea, tortura de a fi ma! 
tare de cât inima lu!, séü ca şi când ar fi voit së inflige morale- 
meute lu! Milinea suferinţele fisice cari îl sdrobiatt, el strigă că 
scie unde este Dómna, dar că nu va spune acesta nimenuî. Din 
momentul acela, carnea călea de pe densul în bucăţele, ósele i se 
sdrobiatt în sfărâmăture, corpul încins cu îsbirî de bice deveni în
treg numaî carne vie, mâinele paralisate nu ma! aveaü nie! pute
rea de a se ridica ; piciórele schingiuite nu’l ma! puteatt purta, ca
pul umflat devenise un ce monstruos care nu se pôte descri ) el 
însë suferia în tăcere ; gura lu! nu se ma! deschidea nici chiar ca 
së strige de durere. Părea că escesul durerii paralisase simţirea.

Diminéta el ceru duhovnicul spre a ’l confesa şi a ’! administra 
sânta cuminecare ; iş! împlini tóté datoriile religiöse, şi se pregăti 
së mdră ca creştin.

Mihnea însë nu încetase, şi nu înceta de a cerceta. Sentinelele, 
séű că înţelese cu Buzescu nu voiatt së trădeze pe căpitanul lor séö 
că de spaimă credeaţi că prin negaţiune vortt scăpa de pedepsă, ju
rât! că nu ve<Juse pe D0mnă eşind din palat; că Dómna nu trecuse
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pe lengă ele. Păzitori, ómen! ai casei doinneşcî, icioglanï, nimeni 
nu putea spune cum, şi unde fugise Dómna.

I se aduse în adevër şcire despre disparaţiunea căpitanului Radu 
Buzescu; dar acésta în spiritul lui Mihnea nu avea nici o coin
cidenţă cu fuga soçiei séle, nici nu causă vre o mirare lui Mihnea 
In fie-ce nópte, spăimentaţ! de cruzimile ce vedeaü, şi de târnă së 
vie rêndul lor, fugiaü boerî, căpitani, roşii de ţâră ; şi în t<5te di- 
mineţele se areta luî Mihnea câte o listă de fugari.

Aceste însë nul opri de a trămite în góna ei, şi de a promite o 
recompensă colosală acelui care o va prinde şi care 1 o va aduce vie 
séü mdrtă.

(Va urma)
Pantazi Ghica
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NUVELA ISTORICA

(Urmare)

VJII

DÓMNA SI RADU BUZESCU.

Dórana şi căpitanul Radu Buzescu nu se oprescö, nu dormö, nu 
gustă nici un moment de repaos; ei mergtt, mergii ca vêntul, trecü prin 
întuuerecul nopţeî ca douë umbre cari dispară ; caii scaperă pămân
tul cu piciórele lor ; ómenii căpitanului, cari suntă doi bátrául fi
deli, oţeliţl la obosire, soli<JI ca stejarul, viteji ca leii, ii urmâză fără 
a <Jice un cuvânt, atât cât potu se alerge caii.

El luase drumurile bătute ca se p0tă merge mal răpede , se în
dreptau spre munţi, printre păduri şi podgorie, şi ocoliaü satele , 
şi stânele. NiclDómna nici Radu nu (Jiceaü un cuvânt; el luase ta
cit direcţiunea drumului : cotia calea, Ddmna cotia dupe dânsul, 
se opria el, ea opria alături.

In rare intervalul*! el se cobora de pe cal, servia Dômneï apă de 
la câte un isvor, şi îi da de mâncare ; atunci ea lăsa frâul pe gâtul 
calului, care întindea capul şi se adăpa.

Când Radu o servia, fără voia lor mâinele lor se atingéü, atunci 
ea tresăreca, el se roşia la façiâ ca o cirâşă, ochii lorii se întêlniaü 
şi ambele lor priviri se coboraö de o dată timide. Radu o respecta 
şi o venera ca pe o sântă : şi ea nu cuteza së ’şi dea séraâ de sim- 
ţimintile se coprinsese sufletul ei.

Caii soli<Jî, şi ageri, nobile şi inteligente animale, pâréîl că
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simţise aceia ce se petrecuse pentru amazona şi cavalerul lor ; 
päreaü că simţise că primejdia este imminentă, şi că scăparea este 
îu iuţela cu care vor străbate spaçiul ; eï alergau alături unul de 
altul, cât îi ţineau piciórele ; şi în tăcere în care nu se au<Jia decât 
sgomotele tropăirel lor ; păreau că nu cutezaU să arunce o ninche- 
zare.

Dar Radu sperase mai mult de cât se putea ; eî făcuse peste 
măsură aceia ce ar fi putut face pe neresuflate caiî col mai lău
daţi din lume; veni însă momentul îu care obosireaîî doborâ ; calul 
lui Radu şovăi, cercă se se ţie, mai făcu câţi-va paşi, şi că<Ju.

— a Nu te opri, mergi Măria-ta — strigă Radu — eü te voia 
urma pe jos penă ce voiU gfrd un cal, şi te voiU ajunge.

— a O nu ! te aï espus pentru mine ! Pentru mine ’ţi aï pus capul 
în pericol ; de te va prinde, vornu fi duói se luptamü, séü se muri mu 
— respunse ea cu energie.

Şi Dómna opri calul seu, descălică, îï scóse frâul, şeaoa, şi încon- 
giurându’I gâtul cu braţele, îl sărută (Jicênd :

— «Mergi acum nobilă fiinţă a lui Dumnezeu ! Dacă nu m’aï dus 
până unde putem scăpa, nu este culpa ta !

Ca şi când ar fi ’nţeles cuvintele Démueï, două lacrime şiruiră 
din ochii adevăratului nobil cursier, care se scutură, şi pentru ân- 
têia 6ră aruncă o ninchezare de resună pădurea.

La acea ninchezare, o altă ninchezare respunse ; Radu ascultă , 
şi mai au<Ji încă trei patru ninchiezări diferite. — Séü suntemü ur
măriţi şi prinşi, séü suntemü scăpaţi ! strigă el. Stai aci, Măria 
ta, şi mă adastă.

El se răpeai ca un fulger spre locui uude auijise ninchezările, 
străbătu pădurea , şi eşind în câmp, găsi un mocan , care pă<Jia, o 
Jiergelie.

Dupe câte-va cuvinte Radu se înţelese cu mocanul să’î dea caiî . 
ceï mai buni şi mai ageri ce avea ; îi plăti, îi luă, şi să făcu nevă
zut cu denşiî în pădure.

In o clipă nuoï cursieri fură înşelaţi, înfrânaţi, şi fugarii luară. 
iară pe alergate drumul spre Cisläü.

Insă aceştia nu mai aveatt rasa celor-lalţî,- eï nu aveaü nici iu-
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ţela, nici tăria lor ; abia fugise douë ore, şi calul ce încălica Dómna 
se poticni.

Atunci Badu se opri, luă şâoa şi frâul calului căţlut, le legă la 
oblâncul şelm séle d'asupra desagilor, şi apoi, fără a <Jice un cu
vent, luă pe Dómna în braçe, se aruncă pe calul sëü, şi porni strân
gând’o la sînul lui.

Dómna palidă, trnmurândă de o emoţiune pâuă atunci necunos
cută el, se rezema de acel pept voinicesc, care svâcnia ca şi când 
ar fi voit së se sdrobiască, în acea supremă fericire.

El merseră ast-fel încă o oră, când şovăi şi calul lui Radu, se opri 
în loc şi refuză de a ma! face un pas.

Atunci Radul câtă se’şî dea séma unde erau, şi cât drum tăcu
seră. Era (Jioa mare, trecuse opt ore delà plecarea lor, şi în acele 
opt ore eî strebătuse o cale pe care ori cine s’ar fi pus în góna lor 
nu ar fi putut-o strëbate în 24; trecuse Dîmboviţa, Muşcelele mici, 
Prahova şi se afiaü în délurile Tohanilor.

Aci o dificultate, o primejdie, veni immédiat îu mintea Iu! Radu; 
Dómna era în haine bogate, cari spuneaţi posiţiunea eî, şi densul purta 
costumul seü de căpitan ; îmbrăcămintea lor ’î ar fi trădat. Dómna 
vë(Ju cătările lui aţintite cu anxietate asupra veştmintelor eî, şi 
înţelese.

Dér provedinţa veghia asupra lor ; Radu ’şî aminti că în Tohanî 
locuia un amic al sëü, un boer proprietar, Ión Cârstitel, care de la 
începutul Domniei luî Mihnea, prevestise era de cnujirai şi de ti
ranie pe unde avea së trécâ ţâra, abandonase Curtea Domnească ţ 
şi se retrăsese la moşidra luî, (Jicând amicilor sëï :

— »Când veţi fugi pribegi, aduceţi-ve aminte de mine şi fiţi 
bine încredinţaţi că veţi găsi la Cârstitel un conac, un adepost, şi 
cai ca se treceţi în ţâra Nemţdscă.

Figura lui Radu se illumină.
— »Dumne(Jeü ne ajută!—strigă el—şi astădatäsuntemü scăpaţi !
El cătă mai âutêiü un loc uude se ascundă pe Dómna, dér ea nu

voi, şi însoçi pe Râdu.
El cunoşcea locuinţa lui Cârstitel, şi porni drept spre densa.
Dómna urma pe Radu cu încredere ; ea nu se îndoia de onórea m 

luî ; avea confienţă în acel caracter mândru şi nobil, care se devo-

349



350 BEViSTA CONTIMPORANĂ

tase pentru dênsa, şi a cărui desinteresare mergea penă la abne- 
gaţiune.

Ea mai avea un motiv care o întări în încrederea sa. Se
simţia iubită şi respectată de tdtă ţâra ; ea şcia că între dênsa şi 
Mihnea, nu numai nimeni nu ar fi condemnat’o, dér fie care ar fi 
privit, chiar umbra unei bănuelî asupra ei, ca un pëcat. Radu era 
tênër, frumos, voinic, mândru şi viteaz; dér cine őre ar fi cutezat 
se aibă un gând rótt asupra eî, fiiinţă sântă care suferise am înde
lungaţi fără a spune cuî-va durerile sufletului eî, fără a proferi o 
plângere.

Ea mergea dér înainte cu credinţa în Dumnezeii şi în Radu, sin
gurul eî protector în lume de aci îuainte, mergea fără sfiélu, şi nu 
se temea decât de un singur lucru : de gêna lui Milinea.

Casa Iu! Ión Cârstitel, era situată pe vêrful unui deal; cine cu- 
ndşce Tohaniî, trebue sg şcie că nu strebate cine-va fără dificul
tăţi printre tufişurile, potecele strimte, alunecuşurile anieţitgre , 
ale acelei părţi, cea mai accidentată, din judeţul cel mai accidentat 
şi mai variat al României. Cu tóté aceste, când singură, când reze- 
mâiidu-se pe braçul lui Radu, când acăţâudu-se de crăcele arbori
lor,—căci trebue se spunemü aci, că de frică de a întâlni vre-un 

- trădător, eî astă dată nu luase drumul drept, ci ocoliaü satul,—a- 
junseră prin poteca malului, la casa unde speraü se găsiască ospi
talitate.

Ión Cârstitel călare, cerca prin curte se înveţe un cârlan, pe care 
numai de două <Jile începuse a ’l dresa pentru călărie. Când vg(Ju 
pe Dómna lui Mihnea vodă tiranul însoçità de Radu, pe Radu 
pe care el îi lăsase între favoriţii Domneşcî,—cal şi cavaler rema- 
seră încremeniţi în loc.

Dér Ión Cârstitel nu era ora care sg’şî pénja pentru timp mult 
cumpëtul; el se cobori dupe cal, şi îuaintă răpede spre Dómna 
înaintea căria së înclină cu tot ceremonialul unui om obicinuit cu 
etichetele unui curtezan deseverşit.

Dómna luă cuvêutul cea d’ântêï.—»Lasă ceremoniile Domneşcî 
: la o parte, bunule Câstitel, <}ise ea. O femee nefericită , fugară , 

« îţi cere ospitalitate.
Cârstitel se maî înclină o dată, argtă cu braçul sëü, calea spre
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casa lui, strânse mâna lui Radu, şi respunse : „Casa mea, ca şi 
a or! cărui creştin Român, este a fugarilor şi a goniţilor. Bine 
voiască a intra Măria ta. *

Dómna intră.
Cârstitel o conduse în camera nevestei séle ; chiemă pe soçia sa 

şi o femee de casă, le <Jise să se supuie la ordinile eî şi apoi se 
retrase cu Radu.

Buzescu povesti lui Cârstitel tóté evenimentele fără a ’î ascund 
un amănunt, afară de amorul săii asupra cărui păstră cel mai de
săvârşit secret. — „ Ne a! <jis, conchise densul, că atunci când 
vomü fi pribegi, së ne aducemü aminte de tine, şi că vomă găsi aci 
un adăpost şi cai. Iţi cer un adăpost de doue ore pentru Dómna care 
este sdrobită, şi cai ca se ajungemü la Cislëô.

Drept ori ce răspuns Cârstitel întinse mâna sa leală lui Radu, şi
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eşi.
Peste câte-va momente soçia lui Cârstitel ajută pe Dómna să 

schimbe vestmintele’! bogate şi să se îmbrace cu hainele ţărăneşci; 
Radu era costumat în hangiii, cu acea îmbrăcăminte semi-ţără- 
néscâ semi-orăşenâscă, care distingea încă de atuucî pe adevăratul 
mitocan.

Vă<}ând pe Radu ast-fel transformat, Dómna nu se putu opri de 
a surîde, şi el, vă<jând’o pe dânsa, nu putu opri buzele séle de a 
murmura aceste cuvinte eşite din inimă.

—„Cât e de frumösä !“
Eî se puseră la masă, gustară puçin, dér obosirea era mai mare 

decât fórnea; Dómna făcuse o cale imposibilă psntru or! ce altă fi
inţă de secsul e!, imposibilă chiar pentru or! ce alt om ma! puçin 
oţelit decât Radu ; pleopele séle se uoboraü fără voia ei,‘ piciórele 
se încovoiaţi sub dânsa, şi şialele se îndoiaü frêngânduï acel mij- 
locel subţire şi mlădios ca salcia. Radu văcju că ea nu era în stare 
se mai urmeze calea ce aveatt încă să strebată până a ajunge la 
CislStt. El privi pe Cârstitel care, înţelegându’l, făcu din cap un semn 
de aprobare; Dómna înţelese acea conversaţiune mută, şi se sculă 
surîijândă voind să pară ma! tare decât era— „O ! nu este nimic t 
(jlise ea, oboséla trece ; vomü putea urma drumul înainte.

Dér, ca şi când ar fi voit se desminţă cuvintele sóle, piciórele re-
28
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*
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fuzară de a o mai ţinea, ea şovăi, şi déca nu se răpe<JiaRadu s’o sus
ţină, déca mai cu sdmă nu ar fi fost masa de caresë se pdtă rezema, 
ea cădea leşinată.

Soçia lui Cârstitel ajutată de femeea de casă o transportă în ca
mera eî. o desbrăcă şi o culcă binişor.

Cârstitel aşe<Jă pe prispă la uşa ei o rogojină, o velinţă, şi o per
nă , pe care se aruncă Radu nu mai puçin obosit de drum şi de e- 
moţiuni.

Apoi propietarul moşidreî, ordonă de închise porţile, strânse toţi 
slujitori! moşie! şi drneni! case!, î!armă, şi ’! puse de paza în curte; 
el însu’ş! armându-se cu patru pistóle , o pală, un hanger, şi o 
flintă, se aşe<}ă pa un scăuiiaş de lemn la capul vechiului seîi amic 
şi camarad, decis a ’şî da viaţa pentru a scăpa pe a luî.

Pentru ântâia dră de la începutul une! Domni! oribile , sermana 
Ddmnă a Românie!, putu së guste un repaos bine-făcetor; pri
mejdia era imminentă, cu tóté acestea ea adormi astă dată 
şi surîdea în adênca’ï adormire ca un ânger care simte o rază se
nină de fericire strebătend în suflet ; pe figura e! se vedea di s- 
pârênd palorea obicinuită ce o acoperia, şi o nuanţă rumedră ivin- 
du-se, luându’î cu încetul locul, o făcea së semene cu o roşă care 
se des voltă în dimindţa primăvereî. Soçia lu! Cârstitel torcea ve- 
ghiândla capul eî, şi femeea de casă, aşezată lângă ferdstră, as- 
ascultând, îşi arunca spre pdrtă adese-ori privirile ca se va<Jă ce se 
petrece afară.

Radu surîdea şi el în somnul sëü ; el visa o dulce şi sântă fericire, 
la care nu cuteza së cugete deştept. La capul seu veghia Cârstitel 
armat pênà în dinţ!, gata se previe şi së înfrunte or! ce primejdie.

Trecuse trei ore de la adormirea fugarilor, când o ninchezare şi 
o tropaire de ca! î! deşteptă ; Radu sări în sus, şi se răpedi la fe- 
réstrâ — ,0 Saladin ! O Bajazet ! O nobile animale, strigă el 
suntü cai! mei cari m’aü găsit; <Ji së deschidă porţile amicul meü.

In adevër sublimi! cursierï, dupe câte-va momente de repaos, se 
ridicară ameţiţ! încă şi şovăind; eî priviră în prejurul lor şi nu ma! 
vërjurà pe Radu, se scuturară, ridicară nările în sus, aspirară aerul 
cât putură înghiţi plămâni! lor, şi mirosind ca copoi! în drépta, în 
stânga, drept înainte, căutând cu un instinct admirabil urmele
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stăpânului lor, ei porniră ântâiii în fuga, apoi în un trépët mare şi 
regulat, luând calea ce urmase fugarii, penă ce, ajungând la pórta 
hű Cârstitel, eï nincbezară, ca së’ï au<Jă stăpânul lor.

Cârstitel dupe o mică pregetare ordonă së deschidă porţile ; el 
îşi făcu reflecţi unea cunoscută în istoria naturală, că câinele şi ca
lul nu tradă nici odată pe stăpân ; şi cursieri! Iu! Radu cu cómele 
sburlite, cu nările în aer, cu gâturile încovoiate întorcându-se în 
tóté părţile, intrară în curte şi se repeziră năvală spre scara casei

Déca cine-va a putut descrie bucuria, fericirea, ce simtü nişte vechi 
şi buni amici, regăsindu-se în supreme momente de primejdie, îşi 
póte face o idee de bucuria şi fericirea acelor nobili cai şi a luî 
Radu Buzescu regăsindu-se : caii nincbezati, săriati, se jucaü , pu
neaţi boturile lor pe obrazul sëü; el rîdea, plângea, îî mângâia, ii 
săruta, îi îmbrăfişea într’o nespusă frenesie de mulţumire.

Dómna deşteptată şi dânsa, privea pe feréstrâ acéstâ scenă poe
tică, lacrime curgeau pe figuráéi, lacrirae dulci şi consolătdre astă 
dată ; ea trăise până atunci lîngă o fiâră selbatecă, şi acum se gă- 
sia între ómeni cari, ca dânsa aveaü inimă, simţiati, şi lăudaţi pe 
Dumnezeu.

Dupe ce aşeţlă caii lui Radu la grajd, puse de’i curăţă, îî ţeselă, 
îi periă, le aşternu flóré de fân, şi pae mólé ; Cârstitel trëmise duoï 
caî, înaintea servitorelor luî Radu cari remăsese în urmă, mult în 
urmă, şi cari nu se şcia, cu tótá góna lor decă vor sosi nici până 
a doua (Ji ; găti duoî caî pentru Dómna şi Radu, şi mai găti încă 
alţi duoî pentru dânsul şi soda luî.

Oamenii de casă aï luî Cârstitel călări, aşteptat! pornirea lor 
gata së’ï însoçiascâ.

Când Dómna eşi gata se reîncepă călătoria, Cârstitel care o aş
tepta, îugeuucbiă, luă în mână piciorul eî, o urcă pe şea, şi $ise :

— „Caii suntti soliijî şi agerî, dór déca vomü goni cum a gonit 
Măria ta până aci, vomü remâne în drum; n’avemü nevoe de ase
menea góna; cbiar décâamü presupune că Domnitorul a pornit în
dată gonacï dupe Măria ta, tot putemü së calculämü cu siguranţă 
că gonacii aü cel puçin patru-spre-(}ece ore bune în urma ndstră ; 
sö raaî adăogămu că eï suntü nevoiţi se pártja timp, së se opriască, 
së întrebe, së caute calea pe unde aţi trecut, şi închipuindu’şi că
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aţi luat ascumjëtorile si cotiturile, calea lor va fi încă mai lungă. 
Prin urmare se mergemu iute, dér fără o grabă vëtâmâtére ; së ţi- 
nemü numai galopul mic, şi pe drum neted. Cunosc o cale mai 
scurtă : vomü lua prin Sărata, prin Sărăţel, pe la Berea, pe la Cân- 
désca şi Săpoca lăsând Slănicul la drépta, vomü trece pre lingă 
RuşcavSţu, Potârlagi, Jitiani şi vomü ajunge drept la Cislëü. Vomü 
ocoli, precumü férte înţelepţeşce aţi făcut oraşele, satele şi stânele.

Plannl lui Cârstitel fu aprobat şi fugarii porniră dinTohanî, toc
mai în momentul când Seimeni, Sêrbï, şi érnem Domneşci abia 
eşiafi din Tergovişte în gêna lor.

Eî puteaü dér ajunge la Cislëü fără primejdie.
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IX.

NUOl URDIRI DE TRADARE.

Pentru ântêia 0ră în viaţa lui, Mihnea se simţi tulburat prin mu
strarea de cuget. Dar acâstă mustrare de cuget nu micşoră întru 
nimic furia turbată cu care persecuta omenirea.

Pentru âutâia <5ră, simţi că ar fi putut|se fie un Domnitor blând, 
just, omenos, onest; şi pentru că din contră prin faptele lut îşi a- 
trăsese ura şi dspreçiul ţerei, abandonarea femei ce iubise şi care 
'1 iubise ; el îşi rësbuna pe nefericitul Dincă Şerbul, pentru care 
inventa pe fie care <}i nuoï torture, la a căror esecuţiune barbară 
présida el însuşi.

O veste mare însë îi sosi în acea a treia <Ji ; el priimi şcire de 
la Racotzi că acel resbel gigantic în contra Turciei era së încépa. 
Racotzi făcea apel la vechile angagiamente ce luase Mihnea către 
dânsul, şi ’Î cerea un ajutor astă dată sincer şi eficace.

Tigrul şcia së se prefacă în vulpe când se ivia ocasiunea ; sim
ţind ca are încă necesitate de consiliurile şi devotamentul lui Dincă 
Sârbul, el ordonă îndată încetarea torturelor, îl scése din închi- 
sére, chiămă bărbierul sëü, puse de ’ï spălă ranele în presenţa sa, 
începu a T mângâia, îî dărui o moşi e, se prefăcu că se căeşce de 
tot rëul ce 1 făcuse a suferi, şi merse cu hipocrisia, chiar până a’i 
cere ertăciune.

Dincă Sârbul avea sufletul solid înnodat în corp, şi membrele
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tar! ; dupe o căutare activă , dupe îngrijiri minuţidse, dupe fric
ţiuni necontenite, peste trei <Jile, paralis ia începuse a dispărea, sim
ţirile a ’! reveni, mintea a lucra. El vë(}u pe Mihnea la căpeteiul 
patului stergênd cu hipocrisie o lacrimă absentă din genele séle, 
rênji, şi ’ş! promise în cugetul seti a ’ş! resbuna.

El se prefăcu că cere tiranului ertăciune de culpa ce nu comi
sese; împăcăciuuea fu patetică, şi sfatul Domnesc intim, sfatul as
cuns boerilor şi episcopilor, sfiitul felonie!, se ţinu de Mihnea, 
Dincă Şerbul, Ene Şiaşiul, Sofialăul, Odor şi Doicescu, chiar în ca
mera şi lîngă patul murindului reînviat.

A patra <Ji dupe acest consilii! secret, a cărui decisiune a remas 
un mister pentfu istorie , Mihnea înconjurat şi urmat de t<5tă oş
tirea şi de un car care purta pe Dincă Şerbul mutilat, eşi din 
Têrgoveste cu călărimea, încongiură oraşul, iar pedestrimea o 
asmuţi së dea năvală în oraş şi së tréca sub sabie cât! locuitor! 
ma! remăsese, fără cruţare pentru bătrenî, ferne!, şi copiî.

Dupe acéstâ tragică vitejie, el îşî împărţi t<5tă oştirea în cine! 
eorpurî mar!, şi începu a înălţa la raugur! de căpitan! şi de boerî 
de trépta ânteia, d'intre dorobanţ! şi seimen!, iar unu! din cor
purile formate de el, î! dedu uniforma de spahiî.

Corpul ante! şi al douilea le tremise sub comanda Iu! Doicescu 
së ia Giurgiu şi Brăila, së coprincjă marginea Dunăre!, së surprinză 
populaţiuuilc, şi së trécâ sub sabie pe Turc! şi pe creştin!, fără ju- 
dicată şi fără cruţare.

Un corp îl tremise spre Moldova së surprindă, şi së atace pe 
George Ghika vodă, së T restórne şi së aşe(Je ïu locu’ï pe Con- 
standin vodă Basarab care venise din emigraţiuuea din Ardei de 
patru <}ile cu şcirile delà Racotzi la curtea Domnâscă a Iu! Mihnea* 
Domnitorul României dede acest corp, în capul căru! puse pe Odor, 
sub comanda chiar a Iu! Constandin Basarab, care aştepta şi mer
gea së se ’ntêlniascâ cuajutórele Maghiare ce i se pornise din Un
garia.

Douë corpurî sub comanda Iu! supremă, unul condus de Ene Şia
şiul, şi cel-lalt de Sofialëul, porniaii cu Domnitorul, în aparenţă la 
Rucăr spre hotarul Transilvanie!, în realitate së surprinejă Cislëul 
şi së pue în sfîrşit în lucrare planurile séle de resbunare.
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Miliuea strînsese oştire mare ; avea mulţime nenumerată de 
dorobanţi, seimeni, roşii de ţeră, plăieşî, veuătorî, pedestri, cosaci 
călări, dar avea şi dróie nespusă de mercenari ; mai cu semă Şerbi, 
Bulgari, Leckï fugaiî, Unguri pribegi, Malo-rusienî venetici, şi 
Tătari selbateci.

Pëcatul împingea pe Mihnea ; el nu avea încredere îu Români, 
şi se sfia de a ’î vedea împrejurul sëü; tremise cea mai mare parte 
din seimeni, dorobanţi, roşii de ţeră, plăieşî, venătorî pedestri, şi 
cosaci călări, cu Doîcescu së bată pe Tuci, şi cu Costandin vodă 
Basarab se restórne pe George Gliika ; opri cu densul pré puçinï, 
şi luà së T însoçiasca numai dróia de litfe streine, cu care formase 
cele doue corpuri de oştiri, pe care le combinase ca’ së combată sul) 
comanda lui.

Acest consiliu venia de la Diucă Şerbul ; consiliul era perfid , 
dér Mihnea căijuse în laţ astă-dată fără de temere, şi fără së 
pricepă scopul.

Trecênd peste Muşcele, Mihnea trimise oştirile cu Sofialëul îna
inte, spre munţii Buzăului, luâ cu densul mi mai pe Ene Şiaşinl 
cu o suită îndestulâtôre pentru parada princiară, şi se răpeiji spre 
Rucăr la fruntarile Transilvaniei.

Acolo îl aşcepta Racotzi, care ’î făcu o priimire strelucită ; Ra- 
cotzi şi cu Mihnea intrară ’n tabëra Unguréscâ şi, façâ cu tóta 
oştirea adunată, amênduoi së legară cu jurăment în alianţă o- 
fensivă şi defensivă ; Mihnea jură së se ’nchine dupe bătălie su- 
zeranităţei Imperatorelui apostolic şi creştin al Austriei ; şi Ra
cotzi ’Î făgădui Domnia pentru el şi urmaşii sei, protccţiunea, 
concursul şi despăgubire de ckeltuelile resbelulul, precum şi în cas 
de victorie titlul de principe al Imperiului pentru el şi pentru 
fiul sëü cel mal mare , şi cincï-ijecï mii ducaţi în aur.

Mihnea porni acoperit de daruri, încongiurat de capii oştirilor 
Ungureşcî, şi dus cu cele mal strelucite onorî, penă ce îşi ajunse 
oştirile séle, cari îl aşteptau pe malurile Teléjenuluï.

De acolo eî trebuiaü së se desparţi 
' Racotzi mal dede lui Mihnea un corp de oştire unguréscâ sub 
comanda generalului Găută. Racotzi era së porniască cu oştirile 
séle spre.Frăteştî, ca së conrespumjă politeţelor cu cari îl copleşise
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Ungurii, Mihnea se decise a însoçi pe Racotzi în persdnă penă 
la Giurgiu, a da cea d’âutêiti lovire Turcilor împreună, şi apoi a 
se re’ntórce spre a sosi pe Sofialëul care mergea se ia Cislëul.

In adevër , Îndată ce află aceste şcirî, şi se asigură de densele? 
Vizirul Chiupruliul tremite pe însu’şî Capetau paşa şi Seraschier 
paşa în contra aliaţilor Magiaro-Români ; Capetan paşa sosesce 
la Rusciuc, aşe<Jă pod de vase pe Dunăre, şi trecend Giurgiu , îşi 
aşe<jă tabëra spre Frăteşcî întărind’o cu şanţuri.

Când sosiră Mihuea şi cu Racotzi, Doicescu se şi ’ncăerase cu 
oştirile turcescl ; eî se aruncă în bătălie cu corpurile lor în ajutorul 
Românilor pe cari ’î coverşia numerul ; sfărâmă oştirile Otomane • 
îî ia ’n rêsnire, şi ’Î goneşce penă la Dunăre, unde unii fugü peste 
podul aşetjat, şi alţii cadü în Dunăre.

Dar Racotzi priimeşce şcire că Turcii au năvălit în Bauat la 
Hatzegh sub comanda Seraskeruluî ; eî lasă acolo pe Doicescu 
şi pe Găută, şi pornescü în grabă, Mihnea ca se sosiască pe Sofia
lëul , Racotzi ca së ajungă în Bauat unde ’1 aşteptat! oştirile séle.

Constandin Basarab intrând în Moldova, şi ajungând penă la 
valea nnmita Frumôsâ, îutelneşce pe George Ghika, surprins, care 
abia putuse aduna un mic numër de oştire ; George Ghika face 
prodigiurî de vitejie; de trei ori învins, de trei ori së re’ntórce; se 
luptă cu bărbăţie, dar numërul îl dobdră ; mica lui armată cade 
sfërêraatâ, el însu’şi cată în fugă scăparea sa.

Mihnea soseşce pe Sofialëul la Stêlp, lîngă Buzëft ; activézá 
marşul, şi pornescîl răpede spre CisM.

La Cislëîi lumea era vestită şi gata së priimiască lupta, lupta 
înverşunată, lupta de mórte. Baricade de copaci seculari derămaţî 
şi căduţî la păment, rîpe săpate în adencime pună obstacole ne
învinse şi întânjiu trecerea oştirilor Domneşcî; vênetorï îraprăş- 
ciaţî prin desişurile pădurilor şi p’îu stufişiurile munţilor din faça 
de dincolo de rîpă îutâmpiuă avan-guarda lui Sofialëul şi daü sem
nalul începereî bătăliei.

Câmpinënu, Comanénu, Radu Buzescu, Tudor, însoçescfi chiar 
eî pe Dómna, pe Margareta, pe Ancuţa, pe soçia bëtrânuluï mare 
postelnic Cantacuzin, ale vornicului Grigore Ghika, spătarului 
Pană Filipescu, pe ale fiilor Şerban şi Drăgan Cantacuzin, şi pe
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femeile de case boereşcî, pe nepracticabila potecuţă, până la un 
paraclis rustică situat în o pesceră în vârful munţilor uude până 
atunci nu strebătuse de cât un bătrân pustnic, caprele, şi eî. Acolo 
eraü stânce, scorburi, peşcere adânci şi ’ntunecóse, unde ele se pu- 
teaü ascunde şi scăpa de primejdie.

Căpitani! viteji, se re’ntorctt răpede în cetate.
Femeile şi pustnicul intră în bisericuţă, îngenuchie, îşi aplăcă 

frunţile înaintea sântului altar, şi fie-care începea murmura o 
rugăciune anjâudă pentru soçÏÏÎsufletôlui sëü.

Reîntorş! în cetate dupe ce au înşciinţat pe bătrânul vistier cum 
femeile erau îu securitate. Câudescu, căpitan Câmpinănu, comisul 
Comăuenu, căpitan Tudor, căpitan Radu Buzescu, şi toţi oşteni! 
adunaţi în paraclisul case! boereşcî, recomandă sufietetele lor Iu! 
DumueţleU şi jură pe cruce se caute în o luptă eroică, o rnórte glo- 
ridsă.

Apo! Cândescu demn, imposant, calm, în momentul primejdie!, 
împarte cetele la locurile lor, destină posturile, formeză corpurile 
cari au se se avânte în luptă, le*dă sub comanda căpitanilor Câm- 
pinénu, Tudor, şi Radu, pune arier-guarda sub comanda comisului 
Comănânu, şi păstrând sub comanda sa apărarea cetăţi !, vizită 
însuşi cavaleri!, casmatele , ochiurile de focuri, bastiónele, şan
ţurile zidurile, aşă(Jă pe fie care la postul sëü, îş! formeză stat 
majorul, compus din bătrânul postelnic Cantacuzin, din gineri! se! 
Pană Filipescu şi Grigore Ghika, din fi! se! Şerban şi Drăgan Cau- 
tacuzin, şi din boeriî fugar! adunaţî acolo ; ordonă se ridice pun
ţile, şi să încue porţile.

Avan-guarda Iu! Sofialeul încercă să strebată, printre focurile 
vânătorilor, împrăşciaţ! prin munţ! şi printre stânce, şi baricadele 
ridicate ; oşteni! Iu! Mibnea cârcă să dea înlătur! buşteni!, copaci!, 
şi lespeiji! de piatră cu care suntü formate baricadele ; dupe o 
muncă aprigă de cine! ore, abia reuşesefi a strebate ântâia bari
cadă ; dar rîpa este adâncă, ochi! ce! ma! ager! nupotü vedea până 
în fund ; eî aruncă unul din ace! înalţ! arbor! secular! înăuntru, 
sgomotul seü nu se aude căijând, vârful seü nu se ma! zăreşce. 
In timpul acela de dincolo de rîpă, glănţele curgü din tóté păr-
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ţile din pădure, ele se prindü în carnea ostaşilor Domneşci, cari 
cadü aruncând răcnete şi blesteme.

Căpitanul care comanda avan-guarda stă un moment esitând dăcă 
trebueşce să încerce a împinge oştirea lui înainte. Acel căpitan 
însă este oştean şi comandă oşteni. Avea ordine de esecutat şi o 
datorie de împlinit ; el îmbărbătăză voinicii luî cu vocea şi cu fapta, 
şi începu cu toţii a cerca să pregătiască un pod de trecere de a cur- 
mezişiul rîpeï ; voesctt a se servi cu acei copaci spre a face podul, 
dar nici unul nu este destul de lung spre a acoperi lăţimea rîpel, 
şi suntü siliţi se renunţe şi la acăstă idee.

Atunci căpitanul cârcă a ocoli dificultatea. Dar cum ? în stînga 
şi ’n façia lor e rîpa ; în drăpta muntele ’nalt şi drept ca zidul ; zid 
de stânci de care nu sepotu acăţa nici caprele. El însă nu să lasă ; 
caută un loc pe unde se p0tă strebate, împarte avan-guarda îu 
două corpuri, pe unul îl lasă së facă façà focurilor ce veneaü din 
desişurise pănjă glănţe îndreptându-le ’n azardsprepărţiledeunde 
veniati loviturile ; şi cu celălalt porneşce tot pe marginea rîpeï, së 
găsăscă un loc de trecere.

In sfîrşit după cale şi cotituri de o oră, el dă peste o podişcă, 
(Jece călăreţi së aruucÖ s’o trécá ; ea să sfărămă cu denşiî, cal şi că
lăreţi se confundă în rîpa, care ’nghite cadavrele şi recnetele lor.

In timpul acela Sofialeul soseşce cu corpul cel mare de armată ; 
căpitanul îl îutîmpină, şi ’I spune obstaculile care ’mpedicau tre
cerea oştire! ; el să decidü a sonda rîpa ; îunădă frânghii multe una 
de alta , légâ un oştean, şi ’l cobor încetişor, frânghiile nu ajuu- 
geaü ; el mal ’nodară altele şi apoi încă altele, pîuă când ne mai 
a vend ce se malínnóde, retragă pe soldat de acolo; el îl scotă venăt 
şi mort. Soldatul asficsiét 'năbuşise ’n rîpă.

Sofialeul să convinse că nu putea nici chiar săpa ca să practice 
un drum de trecătăre, şi ’ncepu şi el cu căpitanul a căuta alt' 
mi(Jloc.

EI eraă în acăstă perplecritate, când un oştean vine şi le spune 
că a găsit un drumeg p’îutre stânci, pe unde potă trece chiar tu
nurile , de şi cu mare dificultate. Avâu-guarda porneşce ; la dru- 
meg, căpitanul prudent şi temendu-se de vre o pâudire, împarte 
corpul seă de armată îu mal multe cete, şi ’nainteză una din ele ;
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ea trece fără a ’ntâmpina vre o dificultate, şi ajunge dincolo de 
rîpa ; după ce aude semnalul eî, căpitanul porneşce a doua, a treia 
câtă, şi aşia pe tóté cele-lalte pe rend ; şi tóté treci! fără obstacul.

Sofialëul mai puţin prudent aruncă în grămadă armată pe dru- 
még şi pe stânci ; chiar d’între căpetenî îuainteză ’n mijlocul eî ; 
atunci o destunatură oribilă isbucneşce ; stâncile së pravälescü pe 
drumég ; ômenï, caï, tunuri, saru îu sus, séu suntU striviţi sub les- 
pecjiî colosali, ce cadü peste dânşii. Drumégul era minat ; căpitan 
Tudor lăsase së trecă avan-guarda ca s’o desparţă de corpul cel 
mare al armatei; şi când mijlocul oştireî, cercă së strebată, el 
dedu foc fitilului care corespundea la mină, mina saltă cu stânci 
şi cu o parte din armata Domnâscă.

Sofialëul însuşi priimi o bucată din un lespede ce ’î sdreli umo
rul, şi alta care T răni la frunte şi T făcu sé cadă ameţit.

Un recnet de tigru furios rësuuâ atunci ; era Mihnea care sosea 
cu arier-guarda; Mihnea care vëijuse primejdia, căderea lui Sofia
lëul, şi săltarea ’n aer a unei părticele din armata sa.

Furios, turbat, Mihnea numai privi dificultatea; el puse toţi 
oştenii së ridice stâncele, së dea obstaculele în leturî, së lărgâscă 
drumul, ca së póta së trecă. Gldnţele dese ce plouau din desişiurî, 
d'intre stânci, din păduri de dincolo de rîpă, (Jeciuiaü mereü, şi 
«Jeciuiau amar oştirea Domnescă ; pe când gldnţele oştenilor lui 
Mihnea, së perdeaü în aer, căci nu aveau ţintă, nu şciaîi încotro së 
le ’ndrepteze, nu vedeau pe cine së ochiâscă toţi vânătorii inamicii 
fiind ascunşi pe după arbori, p’intre stânci, în stufişiurile munţi
lor, şi p’în desişiurile pădurilor.

Mihnea turba de necaz; el zorea së trâcă, pentru că spera c’a- 
colo era obstaculul principal, şi că acela învins, îî va fi mai uşor a 
strëbate pe cele-lalte.

Avan-guarda se pusese în dreptul oştireî, care lucra la drum, şi 
o adepostea până la un óre-care punct de gldnţele inamiciler ; dar 
avan-guarda perdea ômenï raulţî ; impacienţaţî de a servi de ţintă 
fără ca eî së pótá da, căpitanul ce comanda avan-guarda spăimentat 
însuşî de mulţimea ce cădea împrejurul seö, işî împrăşciă ômeniï 
dincolo de rîpă unde el ajunsese, şi ’î aruncă risipiţi p’în pădure şi 
p’între stânci spre locurile de unde veniaü gldnţele.
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Atunci începu o luptă crâncenă între avau-guarda Domnâscă şi 
’ntre céta de vânători pe care o comanda căpitanul Tudor; ca vrc- 
o treî-<jecî de minute nu se au<Ji decât zângăuirea şi ciocnirea 
paloşelor, răcnetele de luptă, şi strigătele de durere ale celor ce 
cădeaţi răniţi, séü morţi ; céta lui Tudor însë luptând u-se batea *n 
retragere, spre o fântână ; émeniï se! împrăşciaţi së adunau se ’m- 
preunau, şi ’ncepeau astă dată focuri de rend bine nutrite ; pe când 
émeniï avan-guardeï Domneşcî uluiţi, şi neavând loc decis de ’m- 
prcunare, nu puteatt së le opue o resistenţă unită. Céta lui Tudor 
compactă së aruncă cu ’nverşunare asupra oştenilor Domneşcî ; 
avau-guarda compusă în cea mal mare parte din mercenari, spăi- 
mântată, începu a şiovăi ; céta lui Tudor o ’mpingea spre rîpă cu 
paloşele ’n céste ; unii din acei mercenari speriâţî, aruncaţi armele 
şi cereaîl graţiă, alţii cercau së mal résisté inimaţl de vitézül lor 
căpitan; resistenţă dcvenia din ce în ce mal slabă, şi victoria în 
cele din urmă remase a lui Tudor asupra avau-guardel, care îu cea 
mai mare parte, cerca desarmată, së gasésca scăparea în drumégul 
ce umbla së nete<JSscă corpul cel mare al oştire!, aducea ’nvelmă- 
şdlă, şi respuudea descurâgiéfea iu armata lui Mibnea.

începuse a ’nopta, trupele Domneşcî nemâncate şi obosite nu 
mal aveaţi putere. Michnea fu silit a ’şî aşe<Ja tabëra pe marginea 
rîpeî, şi a petrece acolo o nöpte de furiă şi de turbare

A doua (Ji în (jiorî de dlminâţă, oştirele reîncepură munca lor 
de netezire a drumului ; dér astă dată Căpitan Câmpinénu cu plă- 
ieşil şi câţi-va roşii de ţâră, veni în-ajutorul lui Tudor; o bătălie 
crâncenă se înbâţiă în contra armatei lui Sofialêul şi aceia al lui 
Ene Şiaşiul, în acea strêintére, unde émeniï nu puteau lupta decât : 
corp la corp şi cu armă albă ; victoria remase indecisă, de ambele 
părţi perderile erau numerése; dér oştirile Domneşcî fură împedi- 
cate de a urma lucrările lor, şi nu putură face un pas înainte.

Mibnea perdu la acea strêmtére şese <Jile, şi peste trei mii de 
émenï ; fie-care din acele (Jile era o victoriă pentru râsvrâtiţî, o 
înfrângere pentru oştirile Domneşcî.

In sfârşit dupeşâse (Jile, armata lui Sofialêul împuçinatâ şi arier- 
guarda luî Ene Siaşiul (jeciuită, putură străbate din colo de rîpă ;
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Mihnea ordonă sö’i dea repaus în câmpia verde ce se întindea a- 
colo ; tabëra se aşâcjă.

în timpul acela George Vodă Ghica së uni cu Tătarii peste Pru- 
la Ţuţora, şi së pogorî cu Sultanul Galga penă la Tigliina; acolo 
năvăli asupra oştirilor lui Constantin Basarab le împrăşciă, le goni 
până la Bacbluï şi le învinse aşa încât Constantin Basarab abia 
găsi scăpare în fugă.

Seraskerul avu şi el cu Racotzi o întâlnire crâncenă la Hatzegh, 
şi îî desfăcu tötä oştirea, punâudu’l pe fugă. Pe când Cpetan paşia 
strângând oştire nouö şi năpădind spre Frăţeşti, bătu pe Doicescu, 
şi îi omorî aprópe <}ece mii de ómeni.

Mihnea dupë ce trecu dincolo de rîpă, dedu trei $ile de repaos 
oştirilor séle ; el adesta së’l atace, dér resvretiţii nu atacau ; el se 
decisese a păstra numai şi în ori ce cas defensiva; vitejii Cislëuluï, 
nu mergeau nici o dată înaintea luptei dér o priemeatt ; eî jurase 
a se apăra, şi a respinge atacurile cu bărbăţie ; vânători, plăiaşî, 
émenï de case boiereşcî, săteni, ascunşi, nici nu dau semn de viaţă, 
nici nu se simţiaii. Mihnea amăgit în moment crecju că victoria îi 
va fi uşidră, şi a treia <Ji dupe ce trecuse de partea cea laltă a rîpeî, 
porni corpul de oştire al lui Sofialâul înainte se începă asediul Cis- 
lăuluî ; susţinut de arier-guarda lui Ene şiaşiul.

.Aci însë avea se întâmpine dificultatea cea mai mare ; oştirile 
comandate de Sofialâul fură silite së ia posiţiunea lor între délül 
şi valea ce am descris în una din capitulele precedente , pe malu
rile răpdse ale rîuluî Cislăul între cetate şi între stânci.

Resvretiţii nu cercară a’î opri în calea lor ; el adăstau se sosésca 
şi oştirile lui Ene şiaşiul, ca se încépâ lupta supremă şi definitivă 
pe töte puncturile atacate.

Aşa se şi întâmplă, îndată ce Mihnea sosi, ântâiul tun isbucni şi 
• lovi zidul cetăţei ; atunci din deal, din munţi, din stânci, din cetate 

mii de focuri isbucniră, şi mii de gl0nţe muşcară în carnea oşte
nilor Domneşcî. Partea despre vale unde era aşezată aripa dréptâ

corpului de armată al luî Sofialâul ruinată, isbucni şi de odată 
săriră în aer, pedestri, cavaleri, cai şi tunuri. Mii de cadavere cion
tite se prăvăliră în undele Cislăului, şi mii de răcnete de agoni ă 
resunară în aerul spăimântat. Aripa stângă a corpului de armată
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al lui Sofialêul primea stîncele pe care le prăvălea resvretiţii asu
pra ei, şi sub care turtea ômenï cai şi arme. Centrul armatei co
mandat de însu’şl Mihnea priemea focurile bine nutrite din cetate 
care ’î făcea oştenii se ca<Jă ca spicele.

Mihnea turbat de furiă, ordonă se cerce escaladarea cetăţei ; <5- 
meniî Domneşcî se repeziră în şiauţurî, începură a se acăţa de cel 
d’âutêiü zid, şi a se urca; când cete numer<5sefură învârful seö, zi
dul căcju cu ómen! cu tot, ’î cufundă şi ’î aceperi în şanţ, unde gă
siră mórtea.

Focurile nu încetau din nicî o parte, şi scăparea era dificilă, 
déca nu imposibilă pentru oştirile Domneşcî ; chiar fuga devenise 
o primejdiă, şi de voe de nevoe, mercenarii eraü siliţî se fie viteji, 
să facă prodigiurî de eroism, căcî ori încotro s’ar fi întors tot 
mórte era pentru dânşii.

Opt cjile petrecu Mihnea în faça acelei cetăţi ; în fie-care <ji el 
vedea armata lui sfărămându-se, penjendu-se parte cu parte ; So
fialêul omorît, Eue Siaşiul rănit, Domnitorul remăsese singur în 
picidre.

Dupe opt cjile, mercenarii obosiţi şi spăimentaţî, Seimenii şi do
robanţii veninduşi în fire, şi scârbi ndu-se de a se bate Români cu 
Români, şi âncă pentru o causă atât de nedrpâtă, se sfătuiră se’l 
lege în cjioa următdre pe Mihnea-, în mijlocul armatei séle şi să’l 
predea Cândescului, capitulând şi punênd drept condiţiuue a sal- 
vârei lor, predarea tiranului.

Ene Şiaşiul prinde de veste, rănit cum era să scôlâ nóptea 
şi străbătând în cortul Domnitorului ’i anunţă trădarea ce ’1 aş- 
tépta.

Pe de altă parte Mihnea primise vestea. învingerei şi a fugei 
lui Constantin Basarab a lui Racotzi şi a lui Gaută; el primise 
âncă şcire că Gean Aslan paşa, Sinan paşa cu Turci, şi Ac-Mirza 
cu Tătari pornise în contra lui în ajutorul resvretiţilor ; şi că Gean 
Aslan paşa, avea ordin să’l prindă viu şi se’l tremită rob la Stam- 
bul sé’ï tae capul.

Mihnea se simţi perdut, el cercă şi reuşi a corumpe cu bani 
mulţi, câţi-va dorobanţi şi seimeni ; încălecă însoçit de Ene Şiaşiul 
se strecoră printre oştirea adormită, dedu asemenea *bani mulţi sen-
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tinelelor së’ï lase se trécâ, se aruncă în undele Cislăuluî trecu îu 
not, luă drumul cel mare, şi o răsui spre munţii Siriuluî, se fugă 
în Transilvania.

A doua <Ji, oştirea Domnâscă arbora drapelul alb şi cerca se ca
pituleze.

Mare şi generos, Cândescu se mulţumi se le ia armele, şi le dă
rui viaţa, cu condiţiune , ca streinii së părăsâscă ţâra îndată şi s5 
fie conduşi penă la fruntarile lor ; iar seimenii şi dorobanţii, să së 
întôrcâ fie-care în linişte, în căminul seu.

Patru ore dupe capitulaţiune porţile cetăţeî se deschiseră ; Câu- 
descu şi căpitauii së duceau së aducă femeile din vârful muntelui 
de la bisericuţă. Totul reintra în viaţa obicinuită.

O serbare mare începu în cetate ; serbare care ţinu penă a doua 
<Ji nóptea.

Mibuea singur, fugar, şi doborît de s<5rtă, trecu în Ardeal unde 
ceru Nemţilor scăpare şi ospitalitate.
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X.

EPILOG.

Ast-fel se sfârşi Domnia spăimântăWre acestui tiran, domnie care 
dură un an şi trei luni dupe ierodiaconul Daniil istoricul, doi dupe 
Fotino şi Cogâlnicénu. In urma lui nu iernase decât o memorie 
urîtă, asupra cărei fie-ce Komán arunca blestemul.

Dumineca din septămena următdre, era veselie mare la Cisleti ; 
bucuria lucia pe tóté feçele, fericirea era în tóté inimele.

Biserica era împodobită cubraflî şi cu flori, în curtea boerească 
delà un càpëtêiü până la celait îu lung, se întiudeaü trei mese 
cari păreau a nu avea sfârşit ; subt un vast umbrar asemenea era o 
o masă gătită; lumea în îmbrăcăminte de serbàtôre sâ aduna din 
tóté părţile, şâpte preoţi în odăjdii adëstaü în naintea sântului 
altar.

De o dată o murmură de admiraţiune se ridică, tóté capetele se 
descoperă, tóté frunţile se înclină; un singur strigăt unanim şi 
entusiast de urare isbucneşce din tóté pepturile adunate acolo : 
Dómna lui Mibuea ţinea de mână pe Margareta Cândescu, îm-
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brăcată îu haine de miresă, avênd betéla désa şi bogată care i se 
cobora penă la călcâie şi apoi së ridica prinsă la cingëtôre.

Dupe densa urma bëtrânul Cândescu ţiuend de mână pe căpitanul 
Câmpinénu îmbrăcat în haine strëlucite de oştean, şi avend la pept 
tradiţionalul buchet cu panglică roşia de mire.

Urma bëtrânul mare postelnic Cantacuzin, spătarul Pană Fili- 
pescu, vornicul Grigore Ghika, cu soçiile lor ; Drăgan şi Ştefan 
Cantacuzin, căpitanul Tudor, căpitanul Radu Buzescu, Graful cu 
Grafina Kendefy care venise într’adins din Ardei ca së asiste la cu
nunia rudelor séle fiicele Cândescului ; un principe Tătar Can- 
temir, iarăşi neam cu Cândescu; lónCârstitel cu soçia lui şi toţi 
boeriî şi căpitanii, fugari şi resvrëtip ; ómen! şi femei de case 
boeresci, ómenií şi femeile casei Cândescului ; câţi-va icioglanî 
pribegi, şi vre o doue cete de roşii de ţâră cari fideli, până la rnórte 
căpitanului lor, nu voise së se desparţă de Câmpinénu în mo
mentul primejdiei, şi ’l îusoçise în pribegia sa.

Când intră nunta in biserică, preoţi şi diacani intonară cântări de 
laudă adresate Dumneţleireî ; imnurile se înălţară cu tëmêia penă 
la cer, şi mirele şi mirésa priimiră bine cuvântarea unei căsătorii 
fericită.

Duminica cea laltă aceiaşi bucurie, aceiaşi serbare, acelaşi cere
monial se petrecu pentru căsătoria Ancuţei Cândescu cu comisul 
Comăndnu.

In mijlocul acestor veselii o singură fiinţă sta gánditóre, me
lancolică, sdrobită de emoţiuni şi de regrete: Dómna lui Mihnea; 
pe când fie-care soçiâ fericită surîdea cu mulţumire soçuluï sëü , 
ea arunca o privire căpitanului Radu Buzcscu, care cobora cătările 
lui timide, şi a cărui inimă tresăria de o durerdsă emoţiune.

Dupe trei ţlile Boeri, Dómna, căpitani, oşteni, ómen! de case 
boereşcl, Icioglanî resniţî, porniră în mulţime mare, së se ,nt0rcăj 
la Têrgovistc, së ’şl ia fle-care posiţiunea sa.

La 20 Noembriii 1660 George Ghika I voevod-se instală în sca
unul Domniei. El chieină la dênsul pe toţvboeriî şi căpitanii resniţî 
şi pribegi, învinse cu ajutorul lui Gean Aslan paşa şi Ac Mîrza 
pe Constantin Basarab ; potoli şi desfiinţă pe dorobanţii şi seimenii 
predătorî şi ucigaşi ; adună dările şi tremise tributul Porţeî ; veni
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ni ajutorul săracilor, şi scădu haraci urile ; păsui pe birnicî pen
tru dările către Domnie, acordă o amnistie generală, şi începu 
a domni cu justiţie şi cu blândeţe.

El dărui Dômneï lui Mihnea Vodă casă de locuinţă în Târ- 
viste ; îî restitue tóté bogăţiile eï, şi o ’ngădui se tremită pe ale 
soçuluï el în Ardél.

Dupe un an Mitropolitul pronunţă despărţenia el, şi puçin dupe 
aceia së cunună cu căpitanul Radu Buzescu.

ţ)ece ani în urmă sub Domnia Ini Anton Vodă, care era un 
Domn bun şi drept, toţi trăiau în linişte, şi fericiţi. Afară numai 
de marele postelnic bătrânul Cantacuzin, care fusese ucis în anul 
1662 sub Domnia lui Grigore vodă Ghika, în $ioa de duminica 
sântului Ignat dupe eşirea de la biserică, în trapezarul monastireT, 
de către dorobanţi, dupe urdirile vornicului Stroilă Leurdénu şi 
paharnicului Constantin, fiul armaşulul Radu Vărzarul.

Multă lume a ve$ut, la casa lui Radu Buzescu doi sclavi tră
gând prin curte, la söre, un cărucior în care rênjia în un mod oribil 
un serman paralitic tâmpit, că<Jut într’o desăvârşită prostraţiune 
intelectuală, şi care perduse tóté facultăţile séle fisice.

Acel nefericit era Dincă Sârbul, schingiuit de Mihnea vodă ; el 
revenise cât-va timp în fire, dér căderea protectorului seu din 
Domnie, 'cununia Dónmei cu Radu, confiscarea unei mare părţi din 
avuţiile lui, perderea putere! şi a influenţei ce avusese pe lingă 
Domnie şi mal cu sémâ perderea speranţelor séle amoróse il a- 
runcase mai ântêiü în accese de nebunie furidsă, apoi în o desevâr- 
şită paralisie fisică şi intelectuală. Doué singure instincte mal re- 
măsese lui Dincă Sârbul : mânca cu o gămânie extraordinară, şi 
muşca. Numai sclavii cari îl îngrijiaii, erau scutiţi de muşcăturile
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lui.
Dómna vëdêndu’l în acéstâ stare miserabilă, se rugă de Radu, 

îl luă în casa ei, şi îl îngriji. El petrecea o viaţă, tâmpită când la 
piciórele Dómneí unde se ţâra cu recunoştinţă, când în cărucior, 
plimbat de sclavi prin curte dér mal cu sémâ la masă bând şi mân
când. Preocupaţiunea lui constantă era s’ajungă se muşce pe Radu 
Buzescu, pe care îl ura din tóté puterile ce mal remăsese în su
fletul seü.
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Aşa se sfîrşiră evenimentele ce au luat născare sub domnia de 
urgie omenâscă, a lui Mibuea III.

Cât despre densul, dup^fuga sa în Transilvania, nu se şcie ce 
s’a mai făcut : istoria tace în privinţa sfîrşituluî acestui calêu.

O tradiţiune vechie, o legendă uitată în negurile trecutului, 
lasă a crede că dupe trecerea sa în Ardeal, el a apostasiat religia 
sa, a priimit un comandament în oştirile Nemţeşci, şi a sfârşit o 
viaţă de urgii, desfrenărî, şi cruzimi oribile, în o beţiă cu o femee 
adunată de dânsul, între tot ce aveau mal îujosorit curtezanele 
Maghiare.
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Pantazi Gliica.
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