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I.
'•Hilf bed «ergeô fyödjftcm ©cfteitel 
©tel»’ id; flttqcit jo gern.

Wilhelm Hertz.

Naraţiunea de faţă fu scrisă de mine şi pu
blicată in ,Kronstädter Zeitung* pe nemţesce; étâ 
causa de ce veţi afla in fruntea fie-cărui capitol 
câte un vers german, şi veţi găsi totă naraţiunea 
făcută după gustul nemţesc. Ce-i drept aşi fi putut 
schimba forma istoriei mele, şi mai cu sémà aşi fi 
putut inlocui stihurile germane prin altele române, 
căci har Domnului, sunt şi de-acestea destule, dar 
am găsit, dc cuviinţă, ca să nu schimb nimic in 
povestea mea, prin urmare nici versurile, căci sciu 
că nu le va ceti nime, ér cel care le va ceti va 
avea o impresiune fôrte romantică, căci esenţa ro
mantismului este intunerecul şi necunoscutul.

Iubitul lector, care va fi deprins a me vedea 
tratând sujete umoristice, este rugat a-şî pune as- 
ceptarea sa pe altă cordă — pe cörda duiosă a
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romantismului supranumii, albastru de scriitorii 
teutoni.

Eu unul mi-am propus a ine opinti din löte 
puterile pentru a prepara, spiritul cetitorului si a 
cetitorei la gustarea unei composiţiunî incântătore, 
ba chiar imbătătore.

Spre aţintirea acestui scop voi începe prin 
contemplaţiuni vage. fantastice, aerice, nepercepti
bile, sburătore, duiöse şi câte alte Iote de aceiaş 
natură.

Să incep acum, versându-mî focul durèreï 
mele asupra acelor omeni fără simţ. poetic, cari 
susţin cred şi sunt. convinşi, că oraşul meu de nas- 
cere, că iubitul meu Braşov nu ar merita a fi 
luat in băgare de semă — in nicî o privinţă.

Vă rog să luaţi bine a minte, am c}is, in nici 
o privinţă. Decă acésta aserţiune s ar refera numai 
la instituţiunele nöstre, Hă publice, fia private, déc& 
s’ar refera la viaţa nöslrä socială, séu la curăţenia 
orî buna regulă de prin oraş, ba chiar la poliţia 
nôstrà, atunci şi eu m’aş grăbi a subscrie acesta 
sentinţă cu întregul meu nume. Dar aceşti omeni 
nesimţitori îş intind batjocura lor asupra totului şi 
a întregului.
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Asupra totului si a întregului ! prin urmare şi 
asupra locului unde este situat oraşul. Inchipuiţi-ve 
acei nelegiuţî strimbă din nas şi când e vorba de 
priveliscele nöstre fromöse, de acele privelisce, care 
nu pot (i nici de cum mai plăcute, mai romantice, 
mai deliciöse. in nici o parte a hunei întregi, cel 
puţin după gustul meu şi al acelora cari sunt de 
o părere cu mine.

Dar omenii cari nu sunl. de acostă părere sunt 
ômenï, cari n’au obiceiul de a eşi din oraş, séu din 
»cetate,* cum dicem pe la noi, nu es dar din acele 
părţi, cari, de murdare ce sunt, nu merită nimic 
mai puţin de cftlu laudă : séu sunt omeni, cari pri
vesc in jurul lor cu ochiul ostenit de puterea obi
ceiului : sunt in (ine omeni, cari sè fereseu pană şi 
de aceia mică ostenéla, de a eşi din îngustul cerc 
formal prin zidurile oraşului, se feresc dicem, a se 
duce chiar pănă ’n grover* séu »după ziduri*.

Suntem siliţi a crede astfelu, căci altmintré 
ar trebui să-i declarăm de lipsiţi de ori ce simţ 
pentru frumseţile naturel, aucjindu-i vorbind de ren 
oraşul nostru.

Poftéscâ ei o dală cu noi ! Insoţescă-ne acum 
cu fanlasia lor. Éfa am pornit să ne urcăm pe 
vêrful Tîmpel.
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Nu am intenţiunea de a vè face o descrip- 
liune despre priveliscea de pe platoul inălţat al 
acestui deal.

Nu voiesc să tac acésta, fiind că descripţiu- 
nele nu le plac cetitorilor, eu inse doresc, ca töte 
scrierile mele să vë placă pe deplin şi să ve des
fete, pentru ca să mi pot ajunge ţinta mea, care nu 
este altă de cât de a at.iţa interesul Domniilorvôstre 
pentru frumseţile oraşului nostru. Ear acesta ţintă 
nu aş putea atinge prin o descriere, fiă cât de ade
vărată.

Më voi incerca a insufleţi etern frumôsa dér 
eteru monotona iconă a naturel, introducând intr’insa 
pe acele fiinţe, care-mî încălclesc fantasia de câte 
orï më cufund in contemplaţiunea délulilor nöstre.

Sperez, că de astă dată voi fi mai fericit de 
cât odiniörä, când avusem şi executasem acelaş gând.

Este mult timp de atunci, este de când âm- 
blam la şc6lă, ér incercarea de care vë vorbesc fu 
o temă din clasă. Profesorul meu, un sas incăinit, 
duşman ca tot sasul al fie cărui nesas, îm dete o 
notă rea pentru aceia temă, căci îndrăznisem a pă
răsi ingustul cerc, pe care ni-lù trăsese pedanteria 
sa. Nu pomenisem in acea lucrare, numele măcar
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vil unuia dintre mulţimea de munţi, pe cari iî poţi 
vedea de pe vârful Timpei. Vorbind dèspre prive
lişte nu observasem nici o ordine sistematică, ci 
surisem de la apus la răsărit, şi de la méda-di, 
la méda-nôple. Cu un cuvânt făcusem o lucrare 
forte rea. Poveştile pe care le băgasem printre 
şirurile descripţiuneî, după declaraţiunea profesorului 
supărat şi pizmos, erau — copiate de prin cărţi! 
Inse Domnul profesor avea greşală in acesta privinţă, 
•căci acele poveşti nu erau furate de prin cărţi, 
<le ore ce nu apăruseră in nici o carie, ci erau 
scôse din fantasia mea.

N’am putut uita de acesta nedreptate nici 
chiar pănă ’n rliua de astădl, cu Iote că de atunci 
şi pănă acum sortea nemilâsă m’a deprins a vedea 
töte in alt mod.

Imaginile din anii cei dulci ai copilăriei nu 
vor să me părăsăscă, chiar decă m’aş împotrivi cu 
indoite puteri pentru a le închide calea suvenirelor.

Inse văd că vani vorbit destul pănă acum. 
Scriitorul trebue să să ferăscă de vorbă multă, pen- 
ca să nu abuzeze de răbdarea cetitorului. —

Istoria mea se începe cu o excursiune pe care 
o intreprinsesem in societate intimă, avend de gănd,

9
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ca să ne ducem in dosul Tîmpeï, in locul care së 
numescc do poporul nostru: valea cetate!. Era in 
o după prănză, intr’o di de tomna. Timpul se a- 
reta statornic. Plecând din schein, propusei socie
tate! Fă luăm un drum mai scurt, ér nu cel obici
nuit dar mai lung, care duce preste aşa numita 
9curmătură*. Acest drum mai scurt, propus de 
mine, este cel de la cruce, d'asupra . Ciocracului*. 
O luarăm dar prin »Burriigas* pentru a ne sui de- 
a-colo la cruce şi să dăm pe calea vacilor.

»ßurdigas* şi „Giocrac/' cel dinlàiü numele 
uneï strade, êr cel d’al doilea numele unei părţi din 
schein j ce suvenir! im revocaţi. Să tac mai bine 
de ele! Este destul dé că cetitorul începe a simţi 
ceva. şi nu-i nici decum de lipsă, ca să dea încă 
si cu nasul, organul care mirosă, pe acolea!

Damele —- căci erau şi dame cu noi — nu 
prea păreau încântate de frumseţele pe care le vedea.

( După ce isbutiserăm in fine a scăpa de uli- 
ţile şi uliciôrele strâmbe şi strimte, ne vëdurain de 
o dală pe o cale petrösä, ingnstu şi tare sui.şă. Era 
aşa numită »calea vacilor.* Sôrele ne ardea pe 
creştet. Nemulţumirea de pană acum era p’aci, p’aci 
să së prefacă in făţişă revoltă.
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»Puţină răbdare, demnelor şi domnilor, —disei 
eu pentru a mai însufleţi societatea, cu töte cu 
începusem chiar şi eu a despera, căci perdusem 
speranţa de a eşi la un capăt bun cu întreprinde
rea mea.

Acum avui ocasinne de a cunösce diferinţa 
cea mare ce există intre adevăratele plăceri ale 
viele! şi intre imaginea ce ne depinge penelul su
venirului tardiv.

Da, diferinţa, şi incă o diferinţă mare, căci 
suvenirul are puterea de a delătură cöja cea ama
ră a ostenelelor inso ţi 1ère şi a reproduce numai 
simburele, numai plăcerea cea dulce. Insă realitatea 
nu iartă, nu depărtăză acea cojă amară a ostenelei.

De acest adevăr avu ocasiune a să convinge 
şi societatea mea, căci trebuia să indure amărăciunea 
unei suiri periculöse, in arşiţa sörelui. Dar de ore 
ce eram insolit lot de persöne, care nu fac nimic 
pe jumătate, ci sfărşesc tot ce am inceput, merse
răm înainte.

Mergeam, era un mers greu, un mers incel 
dar in fine loluş mergeam, şi înaintam şi perseve- 
ranţa năşiră fu resplălită. Nu osteniserăm in zadar, 
căci peste cu rend ajunserăm pe o muche a déluluï,

9*
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mai curând încă decuni am fi crecjuf.
Acolo ne oprirăm si aruncarăm o privire îm

prejurul nostru.
Dinaintea nostră se întindea oraşul, îngust dar 

lung, vîrcolindu-se printre văgăunile délurilor şi per- 
<Jêndu-se sus la rădăcinele stâncilor, oraşul scăldat 
in baia dauritelor racje de sore: in dosul nostru 
pajişlele acoperite de covôrele verdi ţesute din fi
re delicate de ierburi parfumase, pădurile cu copaci 
centenari odihnind serbăloresce. Spre drept a no
st. ră povirnişul Timpei cu stâncile sale uriaşe şi cu 
ultimele urme de zid a capelei de odnioră.

Privirăm cuprinşi de o cumplită tăcere* Nu 
sciu simţurile de care fură predomniţî cei lalţî! 
Căi. despre mine sciu, că fantasia mea lua câmpii. 
Dinaintea ochilor mei, rătăciţi in domeniul visurilor 
se petrecură scene din un veac. trecui, şi perdut. 
Vechile rămăşiţe de ziduri începură a cresce şi for
mară in imaginaţiunea mea un edificiu măreţ.

Era o monăstire ! O monăstire de călugări din 
(Jile bătrene, o monăstire din evul mediu!

Dintre călugări, care toţi eran voinici, dintre 
aceste feţe bărbătesc! invelile in rasele lor large, 
îm alesei pe unul, care mi se părea mai pre
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sus de cât cei lait! in löte privinţele.
Eva o figura voinica, un june crescut ca un 

brad. rîvnos in löte apucăturile sale.
Acest călugăr distins, era Anton, descendinlele 

unei familiei feudale, o spiţă a némului de Weissen- 
fels. Antecesorii lui, nisce cavaleri germani, primi
seră de la regele Pipiu in posesiune feudală ţera 
Bîrsei, care era pustia, căci locuitorii cei vechi să 
trăseseră parte in şecjul mai desfătat, parte in munţii 
mai aperaţl. Acesta posesiune era incă şi acum a 
familiei sale. a cărui cap, cu nume Guno, era tata 
lui Anton şi unul dintre cavalerii cei mai respectaţi 
din inlréga ţeră.

Vlăstarul unue asemenea viţe numai prin ră
tăcire putuse să ajungă in monăstire.

Anton, după Iotă apărinţa nu se călugărise 
de voiă bună. ïntréga sa făptură, sălbaticele scân- 
tee ce eşau din ochii săi, contrastau pré tare cu 
vieţa monaoală in care îl găsirăm.

El in adevër nu instrase de voiă bună in acea 
monăstire, cu löte că, in calitatea sa de fiu neeri- 
dilar, fusese predestinat chiar delà nascerea sa pen
tru acesta stare.

Nu îmbrăcase rasa de voiă bună şi lotuş îl

■ -Ö
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găsim îmbrăcat cu ea, măcar că nici caracterul său 
sălbatic, nici disposiţiunile sale trupeşei, nici cele 
sufletesc! nu să potrivea căluş de puţin cu viaţa 
de sihastru, îl găsim călugăr, măcar că nu poseda 
nici una din acele caii lăţi, carii împodobesc pe sluj
başii lui Dumnecjeu.

Anton nu cunoscea aslèniperul in nici o pri
vinţă şi in nici o împrejurare. EI së pricepuse mai 
bine a mânui buzduganul do cât mălaniile. Era o 
fiinţă înfricoşată, mai cu sémă in acele momente, 
in care cruzimea lirei sale rumpea töte sUivilarele,
treeènd preste tot şi preste tôle.

Şi (jeu atari momeufe nu pré erau rare in
viaţa sa.

Anton n’avea téma de nimen, nid de mai 
mariï. nicï de supuşii sei, de nimen, de nimen. Ha 
de un orn, de tată-seu, de cavalerul Guno de 
Weissenfels, de acesta, dar numai de acesta, tot 
së temea. Mai ales de o căutătură cruntă din 
ochiul părintesc, de acesta căutătură posomorită, i 
sè cutremură Iotă firea.

Vai ce pedépsâ înfricoşată iş luă Anton prin 
o atare privire din ochiul bëlrênuliïï seu tată.

ese-
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Sas nuttft bu ^criuuibo fo rril6 iiub bleid»?
Louise Brachmann,

Cuno de Weissenfels, ta la lui Anton, era ve
cin v a doua oră

Din prima sa căsătorie avuse doi feciori. Pri
mul născut se numea Hermann, el era eredele pre
destinat. Despre al doilea tiu, am vorbit, deja, era 
Anton, eălugerul din monăslirea de pe Titnpa.

Guno nu avuse nici un copil in căsătoria sa 
a doua. Dar nevasta sa din acéstu căsătorie se 
măritase veduvă după el, cu o tică, care crescuse 
in casa Iui. Acestă liieă. cu numele Elisabeta, era 
destinată să devia soţia lui Hermann, căci aşa s6 
hotărise de părinţii lor. din interese de familie, încă 
de când Hermann şi Elisabeta erau numai nisce 
prunci. —

Intri o odaiă cu boltitură inaltă, cu ferestre 
miel, prin care nu străbătea de cât förle puţină lu
mină, iu acesta odaiă mare dar intunecosă din ca
stelul negru lingă Cotlea, aflăm pe cavalerul Guno
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de Weissenteis, bătrân venerabil, sedând pe un scaun 
de lemn cu păreţi inalţl Privirile sale rătăcesc prin 
geamurile mititele d’asupra câmpiei, mergând departe 
si oprindu-se la pôlele Timpeî dinaintea murilor mo- 
năslireî de care am vorbit şi unde am avut. prilej» 
de a face cunoscinia fiului seu Anton.

Bătrânul cavaler linlesce cu ochi intru acolor 
fiind că îl preocupă o grijă a cărei rădăcină să 
află in evenimentele ce se petrec aslădî, ori s’ar 
putea petrece, in acea monăstire.

Căci tocmai acum i venise soirea că egume
nul acelei monăstirt, care era un frate mai mic ai 
său, părăsise lăcaşul seu părintesc, că murise fără 
să ii asigurat, după vechia datină, sucesiunea in 
demnitatea sa unui de Wcissenfeis, adică lui Anton 
al nostru.

Ghiemarea la acest post de încredere in re
alitate să făcea prin libera alegere a monahilor, 
ba* ce este încă şi mai mult, bătrânul cavaler in 
calitatea sa de patron suprem al acelui aşedăment 
avea un vot decisiv la această alegere. Până acum 
nu era dar încă nimic perdut, Anton inse, — după 
cum se temea tată-seu, nu avea destulă popularitate 
printre confraţii sei, şi dc ore ce nu-liî recomandase
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nici fostul egumen, alegerea sa era cam indoiôsfi.
0 nelinisce febrilă cuprinse pe betrênul cava

ler. Care va li causa ei? Au singur numai acea te
mere, de care vorbirăm acum? Nu seim, inse după 
părerea noslră vor li contribuit şi alte împrejurări 
la irita ti unea sa. —

Iu acest moment se slobode cu mare sgoinot 
puntea mobilă dinaintea porţi castelului, pentru a 
da trecere unui oaspe.

[Jn cavaler servent apare in uşa salei .şi anunţă 
cu vocea sonoră sosirea solului regal, despre veni-, 
rea căruia belrènul fusese deja avisât cu vr’o două 
dite mai naiule.

Cu no se ridica cu marc greu de pc scaun şi 
asceplă, stând in picere, mcsagiul regesc.

»Munavcnirc in ineăperile libere ale castelului 
negru ou acesle cuvinte rostite serbaioresce intim- 
pinâ cavalerul pe noul venit.

— Cu no de Weissenfels, ştăpin feudal in ţăra 
Birseî iţ. aduc sănătate din partea stăpinitorului nos
tru a pré milosului rege, Maiestăţei sale Stefan l, 
care m’a trimis cu zor ca să-ţî cer sémâ de cru- 
(Jimele se verşi le de tine şi de ômeniï tei. Fiul tău 
Hermann a devenit biciul ţărei chinuite, a călcat
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slintä pace şi reşpândesee omor şi ucidere prin cas- 
tolurile învecinate. S’a dat la lupta cu cavalerii păci- 
nici şi credincioşi ai Maiestăţei Sale. Află clar, ca 
să sei. Décâ de aslăcjl şi până in şese septémânï 
nu vor depune omenit lei armele lor, déca condu
cătorul lor fiul teu Hermann, nu se va da ocupa- 
ţiunelor pacïnice, ci va continua liartul, apoi alunei 
urgia regéscâ va cădea asupru capetelor vöslre'.* 

Bătrenul ascultase alocuţiunea solului in mare 
tulburare. După ce încetase solul de a mai vorbi, 
să făcu o tăcere cumplită, care dura vro câteva 
momente. Cuno ridicând in sus braţul seu, care 
tremura mai mult de irilaţiune de cât de bătrâneţe, 
şi inainlêndu-lü in semn de apărare,

vRumpem pacea ţerei? — 4‘sc cu vocea
năbuşită.

»Neamul independent de Weissenfels îş cuno- 
sce drepturile sale. Déca regele, stăpînul teu, nu 
are putere îndestulă pentru a se împotrivi hordelor 
barbare, care ne calcă pământurile şi nu ne pôle 
feri de asupririle vasalilor sei maghiari, apoi atunci 
să sufere, ca noi in.şine să isprăvim acésla datorie 
şi să ne procurăm cu arma in mână liniscea şi 
buna ordine.c
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»Asta este cel clin urmà al leu cuvent, Guno 
de Weissènfels, — întrebă acum cu o seriosilale 
crûnlü solul regesc, Ja sănia, ia bine scma!€

»Este cel din urma al meu cuvent,* repelfi 
Gu no de Weissenfels luând o posa mărcţă.

»Aşa dar eu nu mai am a-ţî spune nimic, 
cel puţin cât pentru (jiua de astăclî. Ia sema, iţ 
mai clic incă odată, şi nu mă fa să vin a doua 6ră 
la tine.' observă solul.

»Mi-am luat seina şi ţi-am vorbit,* respunse 
Guno cu apăsare.

»La revedere dară. de şi nu la o revedere 
imbucurätöre !* esclamâ solul părăsind sala in mare 
supărare. —

Guno de Weissenfels privi un moment in urma 
celui dus, apoi se lăsă incetinel şi ostenit pe scaun. 
Emoţiunea i tăiase mai löte puterile.

Se făcu o linisce stranie. Nu se audia de 
cât numai resnllarea cea grea, care muncea pieptul 
obosit al bătrânului cavaler, lăsat in voia gândurilor 
sale neplăcute.

Timpurile deveniseră rele şi grele pentru né- 
murile feudale. Noul rege al Ungariei, Stefan, sur 
pranumit cel sfânt, nu mai suferea răsfăţul cavalelilor
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streini, cari deveniseră, mai atotputernici in ţâra lui.
Profilându-së de acesta disposiţiune a regelui 

contra nemţilor, vasalii sßi maghiari së împotriviră 
cavalerilor germani şi provocară astfel nenumărate 
harţe sângerôse.

Astfel tocmai acum un magnat maghiar îndrăz
nise a reclama o moşie, proprietatea lui Weissen- 
fels. ba chiar o şi luase in slăpinire, ér Hermann 
de Weissenfels se dusese cu ceata castelului pentru 
a revendica proprietatea casei sale cu puterea ar
melor.

La aceste se gândi bătrânul cavaler şi së chib- 
zui déca nu ar li mai bine a se arela mai plecat 
ordinilor regelui şi a-şl dohîndi cu binele pe calea 
păcel, cea ce ascepta de la tăria buzduganului si 
de la vërful suliţelor.

Ar mai li fost. timp, căci solul nu apucase 
încă să päräsßscu curtea castelului, ar fi putut tri
mite încă după el şi i-ar fi putut arela supunere. 
Supunere din partea unui de Weissenfels? nici o 
dată. îndoiala bătrânului cavaler nu ţinu de cât 
vr’o secundă doră. Spiritul seu îndărătnic invinse 
ori ce temere. Cuno lăsă pe ungurul sß mergă. 

------- ---------------
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(Sin Siiiifltiuß Hebt cin îWâbeÇeii, 
l'if fiat eine» aiibeni enivtyfr.

W. Heine

In odaia de lături audise Elisabeta — fiica 
maşteră a lui Cuno, mirésa lui Hermann, porunca 
regéscâ .şi răspunsul măreţ al cavalerului.

La chinul ce i pricinuia lie-care absenţă a 
mirelui ei, acum se adause incă şi grija ce i inspira 
un viitor ameninţător de primejdii .şi mai mari.

Elisabeta era idealul unei darnicele de castel, 
înaltă si supţirică, dar plină de vigöre şi sănătate, 
impreuna in sine tôle calităţile frumseţel şi ale 
at racii unei. Părul ei cel blond, cădea in cosiţe 
drăgălaşe pe umerii ei. încadrând trăsurile fine dar 
expresive ale fisonomiei ei nobile şi sta in armonie 
minunată cu ochii ei albaştri ca cerul senin; guriţa 
ei cu buzele rumene exprima in momentul de faţă 
grija de care era bântuită, dar cest detail, departe 
de a strica farmecul infăţişărei ei, îl mărea adau- 
găndu-i o atracţiune picantă.
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Hermann si Elisabeta fuseseră inipreună din 
copilăria lor, crescuseră la o lai t a in castelul părin
tesc. Să vorbise in lot de-a-una de căsătoria lor, 
ce de un lucru sigur, botărit, si lotus am c}is, că 
Elisabeta iubea cu foc pe mirele ei. Am dis că 
tremura pentru el deci de aici resultă că-lu iubea.

Acest amor extraordinar sub asemenea împre
jurări. cere o explicare. Au credeţi că este un lucru 
firesc, ca o felă să iubescă pre acela, pe care a 
trebuit să lft considere de logodnicul ei din cruda 
ei copilărie.

Un atare amor nu s’ar cădea in diua de as- 
tăcjî nici pentru o simplă fetită de teră, de cum să 
să cadă pentru o damicelă de castel din evul mecjiu 
al trubadurilor de pe timpul zmeilor al slahiilor .şi 
al vârcolacilor.

Amor pentru un sol, de jocuri pe care-lu cu- 
noscï de sus pănă jos, după caro n’ai se duci nici 
un dor, pe care trebue să-lu iai, căci este datoria 
ta de a-lu lua, acest amor ar fi prea ridicol. Nu, 
un atare amor este imposibil.

Au nu scie naratorul, că numai (ruptul oprit 
ne place, nu scie că tot ce este ertat, ne desplace ! 
Nu cunösce el acest adevăr etern, care este coprins
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deja in povestea cea vechia, alui Adam şi Kva, .şi 
care Iu pricina isgonirei lor din raiö?

Ori voiesce să. ne presinte in Elisabeta un mo
del de tôle virtuţile posibile şi neposibile?

Nu, Elisabeta, n’are së devină un asemenea
model.

Ea este o fêta frumösä şi bună, este un anger, 
dar un ringer pământesc, prin urmare un ănger de 
Iote cjilele.

Ea nu s’ar fi împlul de acel simţ înfocat pen
tru Hermann, de care se consuma acum, decă nu 
s’ar fi jais in adevăr nici o pedecă la acest simţi- 
ment, decă acestă dragoste ar fi fost in adevăr atât 
de lină şi uniformă, precum am putea crede pănă
acum.

Elisabeta avusese să invingă pTedecï, şi încă 
piedecT mari.

Să vë spunem in doue cuvinte aceste piedecî.
Prima era: nepăsarea lui Hermann
A doua: pasiunea lui Anton.
Pe cănd era incă copilă i plăcea mai bine de 

Anton, căci el, mai potrivit in verstă era tot-de- 
una lingă ea. El së juca cu ea, el lua, parte la 
necasurile .şi la bucuriile ei, el era cu un cuvent
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solul ei cel mai credincios. Hermann mai copt la 
minte şi la trup se dedea deja pe atunci la ocupa
ţi uni mai seriöse : călărea pe cai selbalicî si inveţa 
se mânuiască armele.

Dară cu cât. crescea Elisabela mai mare. cu atât 
mai des şi mai mult se gândea la nepăsarea ce-i arăta 
Hermann, care in calitalea sa de mire ar fi fost 
dator, a o lua in mai bună considerare. Cu câl 
i se părea Hermann mai nepăsător, cu atât mai 
mult să gândea Elisabela la el. cu atât mai mult 
il dorea, şi cu alàt mai tare se recea călră Anton, 
eătră care, la cele din urmă, prinse o ură pro- 
nunsată.

Sărmana Elisabela. dar cu mull mai sărman
Anton!

Inse se terminăm reflegiunea nostru.
Vedeţi deci că şi amorul Elisabelei avu cursul 

seu natural care se descrie prin naraţiunele nô- 
stre moderne, in mod atât de plăcui. Ne-am folo
sit şi noi de recela incercelă. Şi noi am luat două 
fiinţe, care la început nu par* a se interesa una 
de alia, apoi incepe o parte a fi muncită de amor 
secret călră cea laltă, cătră partea barbatésca care 
după tôle apărînţele nu voiesce să scie nimic despre
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acest simţ. er in fine së descoperă adevërul in
teresant.

Cam astfel de rcllexiirnï cuprinseseră cugetul 
Elisabelci, pe când slătea in odaia d’alăluri cu aceia 
in care primise Guno cel bätrön pe solul regelui. 
Adică, să ne inţelegem bine, fondul cugetărilor ei 
era cam ăsta, dar forma era eu toiul altă. precum 
vom vedea numai de căi.

Ea iş aduse a minte de inlîmplarea, care pro- 
-du.se.se in inima ei efectul unui trăznet aprinzător.

In rjioa morţilor, la 1 noembre, dar nu la cel 
trecut, ci mai nainte, cu doi séu trei an! mai nainle 
se .dusese la cimitir, pentru a să închina la mor- 
mêntul mamei sale regretate.

Natura era îmbrăcată in haina eî de morte, 
apröpe de a li învelită cu pênza cea albă din casa 
vece a ierneî celei straşnice. Un vânt aspru urla 
prin văgăunile munţilor şi flustura frunda uscată 
departe prin aer. Un acompagniament potrivii la 
disposiţiunea suflet ésca a fetei.

In inima Elisavelei se luptau doue simţiri, 
amîndoue egal de triste. Doliul pentru perderea 
mumei iubite, era una din aceste simţiri, ér cea 
laltă era un simţ nedefinibil, un simţ complicat,

10

4',,
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produs séu compus clin o temere neexplicabilä dar 
continuă de Anion, care in timpii din urmă deve
nise lot mai nepaţient. mai îndrăzneţ in expresiunea 
amorului sëu câtva Elisabeta. — si din un regret, 
séu o mîhnire eausată prin purtarea cea rece a lui 

* Herman cătră densa.
Era decis ca Anton să se călugărescă peste 

curând. Cu càt së apropria mai tare c|ioa de adio, 
cu atât mai înverşunat âmbla după Elisabeta.

Damicela de castel ajunsese la cimitir. Sé 
aruncase dinaintea monumentului, pe care-lu ridi
case tala-ei maşter din pietate d’asupra mormên- 
tulu.i in care zăcea repausala mumă sa. Căuta mân
gâiere şi liniscire in puterea mgăciuneî. Pierdută 
in rîvna eï, fêla nu băgase de séma fîşeitul frun
zelor uscate, ea nu simţise nici resuflarea unei 
guri streine, cari ii atinse obrajii, nici focul ce 
eşea din ineptul unui bărbat, care ingenunchiase 
apropo lingă ea. Şi etă că tresări, când acel băr
bat, Anton, căci el era acela, incepu să vorbéscü 
făr’ de veste.

Se cutremură peste intregulu ei trup.
„Elisabetă*, şopti Anton emoţionat, sţi-e frică 

de mine? De ce? Etă am ingenunchiat lingă tine,
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şi më voi ruga la Dunmecjeu, ca să-ţî schimbe 
cugetul şi sä te tacă mai indurătOră călră mine, 
cătră rugămintele mele. Ce tl-am tăcut, de te fe
resc! cu ură de mine*. — exclama el, accentuând 
cuvintele din urmă mai tare.

»Ce mî-ai făcut* respunse Elisabela cu can- 
dôre, »nimic altă de cat. ce faci chiar şi acum. 
M’ai persecutat eu patima la şi m’ai conturbat in 
Orele cele mai sfinte ale vieţeî mele. Te-ai vîrit 
pururea şi in tot momentul între mine şi între töte 
fiinţele, cari ml erau drage şi scumpe, şi toluş mai 
poţi întreba, ce mî-ai făcut*.

»lia*, dise Anton, »vëd bine că erăş revii ca 
tot de-a-una la fratele meu, revii la detestatul Her
man. care nici nu sö uită la tine, căruia e silă ,de 
a să gândi măcar la întrunirea vostră, pe care l’aş 
spinteca, numai şi numai pentru dispreţul ce-ţî 
arată*.

»Anton, lasă-te de aceste vorbe, — se rugă 
Elisabeta cu insistinţă, »sei pré bine cât më doru. 
Vina mea este, décâ inima mea, décâ sufletul meu, 
decă tOtă fiinţa mea simţesc altfel, de cum a-i dori 
tu. Dar, pentru ce töte aceste cuvinte care numai 
ne amăresc reciproc, pentru ce aceste explicaţiuni,

• vi
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pe care le-am avut. deja de atâtea ori, şi tocmai 
intr’un loc, unde. după cum trebuiai s'o soi pré 
bine, më devotasem altor simţimente — suvenirului 
sfânt al mumei meler\

Cu acest e cuvinte së ridicase Elisa beta şi fă- 
Cusa câţî-va paşi inainte. Anton sărise după densa 
şi apucându-o de mână. dise:

>Nu,/nu te las, nu le las aşa. ^ci ce mi s’a 
destinat. Sunt osîndit să lângesesc la inchisôre, să 
ml consum puterea mea de vieţă intre murii unei 
monăstiri. Şi pentru ce? Pentru că orbul destin 
n’a permis să vin in lume ca prirnulu născut al 
mumei mele. Este drept acesta, şi este scusabilă 
purtarea ta faţă cu mine. care a-şî prefera mai 
bine să më pună de viu sub acesta pétrit rece, de 
cât se me depart, de line*.

pElisabeta, fiă-ţî milă de mine, dă-ml iubirea 
ta, căci inzestrat cu acest dar voi avea putere să 
me opun crudei hotărirî a tatălui meu. — Spune-mi 
că më iubescî, şi sunt mulţămit. nu cer alt nimic! 
de cât pe tine şi libertatea braţelor mele. Mulţă- 
méscâ-së Herman cu bunurile pământesc ale fa
miliei nöstre, pe care el le va mosceni töte! Pentru 
ce să-i mai aparţini si Iu. pentru care el nu simte
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nimic, pc când eu. me slerşesc de dorul lôu, pc 
când eu prin posesiunea la, aş deveni un mădular 
folosilor al neamului nostru. Elisabeth, ascultä-mö, 
numai de Ia voinţa la atirnft de a scăpa un suflet, 
— sufletul meu, — din prăpastia sigură. Te rog 
in numele mumei laie celei scumpe, nu më res
pinge*.

Elisabeta ascultase eu simţiri variate la cu
vintele Ini Anton. Era cuprinsă când de frică când 
de milă şi nu scia, cum şi ce să facă. Astfelu 
înaintase urmărită pas de pas de Anton pană spre 
cşirea cimitirului. Ajunsă la portiţă së oprise şi 
intorcându-se spre Anton, dise, privind cu bună
tate in ochii lui.

» Anton, dragul meu Anton, linişl.eşle-te. Nu 
te chinui pe line şi nu me chinui pc mine 
cu asemenea vorbe. Déca urescT intru atâta vteţa 
monacală, voi vorbi cu lata-tëu, îl voi ruga pentru 
tine. Pôte voi isbuti a îndupleca voinţa sa cea de 
fer. Polc ....

,Elisabetoc, strigă Anton nebun de bucurie, 
9im faci speranţă! iţ mulţâmesc. îţ mulţămesc de 
o milă de ori. Da, vorbesce cu tată-meu, lasă-mi 
timp, ca să-ţi dovedescu, că sunt demn de line.
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Vei recunösce, căci va trebui să recunosc! că ade
vărată fericire numai lingă mine o poţi află*. 

»Frate* . . . voi să-lft oprescă Elisabeta. 
»Lasă acesl nume scârbos,* o întrerupse Anton 

cu faţa descompusă de turbare, *nu voiesc să-iu 
mai aud. De ce mî faci acest chin. întâi me ri
dici la ceruri pe scara speranţei si apoi descepţi 
tote furiile geloşii prin scârbosul cuvent de frate; 
ori nu te-ai gândit la nimic când ai dis frate?* 

»Esc! nebun Anton" clise Elisabeta acum cu 
decisiune. »Vorbesc! de speranţe, de care n’am 
avut nici o dată gândul de a-ţi face.*

»Dar nu dises! in acest moment* iritrebâ Anton 
crâncen iritat, »că vreai să vorbesc! cu tată-meu, 
că vreai să ine scapi de monastire, şi in line n’ai 
4is cerescul cuvênt pöte: . . .

»Dumnezeule, Dumnezeule4 exclamă Elisabeta 
in deplină desporaţiune ,si-a perdut minţile, o, ce 
sfîrşit va avea acosta.*

In acest moment se aucji in mare apropriere 
rinchezatul unui armăsar. Elisabeta îş ridică ochi! 
şi vedu in apropierea porte! calul de resboiu al lui 
Hermann legat de trunchiul unui stejar.
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sS a intors Hermann a casă, c aprôpe*, dise 
cu bucurie, s6l.ă calul sëul*

Anton Ia aceste cuvinte fu apucat de o turbare 
grosnică. Era înfricoşat de a-lu vedea. Ochii iî 
cşiră din cap. gura i se smucea, vinele de pe frunte 
i sö ’ngroşaseră .şi faţa i devenise sură ca cenuşa.

»Hermann* răcni el, »acest nume a ho tării 
sôrtea nos Ira, sortea mea, dar şi p’a ta!*

Elisabela n’avusese încă timp de a scote un 
son, când Anton o şi apucase cu braţul söu verlos 
şi i astupase gura cu o bucată ruptă din haina sa. 
El alergă in doue sărituri grozave, cu prada sa in 
braţe la cal, se aruncă pe el, puse pe fêla, care 
ameţise, de-a lungul înaintea sa şi se duse in. fugă 
groznică............

esfc3-

IV.

(St tev Ş'crrlidjjtc v>ou mitten 
Sic fo mi foc, mic jo gut.

Pană şi suvenirul acestei intîmplărî înfricoşate 
o impresiona pe Elisabeta in fôrte mare grad, căcî 
ajungênd la acest punct al suvenirilor ei. tresări
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şT-şî sler*se cu mâna sudörea cea rece ce i esişe- 
pe fruntea ei candidă.

După vr’o căteva momente do resullarc Elisa-
beta îş reluă şirul su venirilor ei............

Trezindu-se din leşinul ei in care căcjuse cftncl 
o aruncase Anton pe cal, simţi intunecime şi o linisce 
cumplită in prejurul ei. 86 simţi slăbită, fără pu
tere, abia era in stare a se mişca. I.ş aduse aminte 
de intimplarea din cimitir, dar numai ca prin vis, 
şi incă ca prin un vis urît. Se sili din löte pute
rile, pentru a-.şî lămuri cugetarea, însă in zadar. 
Ostenilă cum era, reinchise ochii şi adormi linişor.

încetul cu incetul se făcu lumină in odaiă. 
O muiere, dini re servitörele de curte, care dormise 
pe un scaun, să sculă incetinel şi veni la pal. S£ 
uită lung la Elisabeta.

,Har Domnului ‘ cjîsc muierea in sine „au pft- 
• răsit’o frigurile calde, zace in linisce, pentru prima 

oră in linisce, după un limp indelungal şi înfricoşat. 
Voi scăpa in curcnd de ocupaţiunea mea cea uri- 
ciösä. — Dôr voi putea acum s’o las pentru un 
moment singui'ă, ca să vestesc casa de intimplarea 
fericită.

Eşi incetinel afară. Sgomolul care făcu uşa.
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când se deschise, cu Idle că era un sgomot slab, 
desceplâ pe Elisabela. Acum recunoscu, că să află 
in odaia ci si că zace in pat. Cum ajunsese ea 
acolo ?

Era incă ocupată cu aceslă inlrebare, când 
etă că se deschise uşa, dând intrare — adevör era 
séu nălucirea — lui Hermann, iubitului şi doritului 
Hermann. Faţa junei lele se roşi de spaimă inbu- 
curătdre.

Hermann, care până acum abia o privise, 
Hermann care până acum nu arctase de cât rëcéla 
călră ea4 ol să li intrai in odaia ei virginală, acum 
pentru prima oră, şi aşa de dimindţă?

Ce se inlèmplase dre? Ce produsese acdstă 
schimbare. Fiă, ori ce ar ti f’oslu, Elisabela bine- 
cuvcntâ in taină causa acestei schimbări fericite.

Hermann observase indală la intrarea sa, că 
Elisabela eră desceptată. Merse la pat, aprdpe de 
tot, se pleca d’asupra Elisabetei şi şopti cu mişcare :

»Lăudat fiă cerul, că le-a scăpat de bdla cea 
grea. Câte ore neliniştite nu-ai pricinuit, iubita 
mea ! *

»Tu clici iubită călră mine/ — inginâ fêta, 
»este drept, am aucjit eu bine? :
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»Da,* zimbi Hermann, »it die iubită, şi sim
ţesc ceia ce die," la aceste cuvinte atinse cu buzele 
sale fruntea Elisabetei.

>îm dai primul sărutat* exclamă ea inroşin- 
du-së şi mai tare.

»Te inşeli, iubita mea,* eontradise Hermann, 
»nu este primul sărutat, precum nu va li nici cel 
din urmă. Te-am mai sărutat, de multe ori! Ţi-am 
atins buzele tale, dar ele atunci erau palide şi fără 
simţire, atunci când ai zăcut in braţele mele.*

»In braţele laie, când şi cum?*
»Gând te-am scăpat din ghiarele lui Anton!* 
»Anton!* repetă Elisabeta. »Aşa dară grôza 

aceia, de care-mT aduc a minte, n’a fost un vis 
străniu, ci o realitate grôznica? Ori a fost parte 
realitate, parte vis. Galul cela era al teu, tu m’ai 
ridicat pe cal, nu Anton? Aşa-i. Dar lotus a fost 
Anton, căci îm aduc a minte de töte, de fie-ca re 
cuveni, ce mi-a spus la mormântul mamei inele. 
Acum simţesc, că am fost greu bolnavă, mi s’a 
incurcal minţile, am vödut năluciri, şi le (in de 
realitate.*

»Da ai fost greu bolnavă, ai avut destule nă
luciri*, réspunse Hermann, »dar grôza de care it
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aduci a minte, s’a intimplat in adevër. Da, cu inima 
sângerânda trebuie s’o mărturisesc. Anton a îndrăz
nit, a inlinde mâna sa sacrilegiă asupra ta. — Dar 
ce fac, nu-mî sunt in fire, de-fi vorbesc despre 
acesta acum, când puterile tale sunt încă atât de 
slabe.*

»Vorbesce iubitule,* së rugâ Elisabeta, »spu- 
ne-mT cum s’au petrecut töte. Acum, când stai tu 
înaintea mea, nimic nu-mî pöte li stricăcios. Decă 
înse te-ai duce de lingă mine, până să sein totul, 
pănă să tiu lămurită despre aceia ce s’a intimplat 
cu mine, m’ar aduce la desperare gândurile, care 
m’ar munci cu invărşunare. *

v Décu-i aşa nu-ţî voi tăinui nimic* concese
Hermann.

»Aşa dară calul care stetea dinaintea portiţei 
cimitirului fusese in adevër armăsarulu lëu de res- 
boiii? Totuş vëdusem dar bine?* începu Elisabeta 
de a întreba.

»Da scumpă, era calul meu, şi chiar eu îl 
legasem acolo, unde l’aţî găsit. Më întorceam de 
la o expediţiune ce intreprinsesem impregiur şi ve
nind mai iute de cât ômeniî mei, remăsesem sin
gur. Apröpe de castel, pe la cimitir, calul meu
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incepû a .schiopéta lare. Sari! de pe el si-lü exa
minai, oa së ved unde-lü dore. Nu era lucru marc. 
Calul călcase pe o petră ascuţită, care se încleştase 
in copita dc la un picior dinainte, şi care-i prici
nuia acea durere. Ale încercai de a-i scote pétra, 
dar nu putui. Fiind apropo de castel şi de 6re ce 
descălicasem deja, nu mai voii sô încalec calul, 
pentru ca să nu-i pricinuiesc dureri in dar.

»Ce inimă nobilă* exclamă Klisabeta, »osci 
bun şi călră dobitocele tale.*

»St* — ameninţă Hermann glumind ,că déca 
nu, tac îndată.*

,Nu, iubitule, să nu taci, urme/ă, ît promit 
că nu voi mai dice nici un cuvent,* së rugă Eli— 
sabela.

»Mersei dar pe jos in castel* continuă Her
mann raportul seu, »cu scopul, ca se me întorc cu 
faurul nostru care să scotă petra din copila calului 
şi să-lti ducă in grajd. Când më interseiu nu venii 
erăş pe jos, căci îm era greu a îmbla in îmbrăcă
mintea mea de resboiu, më pusei deci pe un cal, 
faurul së puse pe altul şi astfel merserăm ca să 
aducem armesarul a casă.*

Ca vr’o cinci sute dc paşi de la castel mi
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së presintâ un aspect alarmai,or. Armăsarul meu 
sburâ dinaintea nösträ; pe el călărea Anton cu 
tine in braţele sale şi impintena calul din respulerî 
la fugă nepomenită. Fără a pregeta un moment 
măcar, alergai după voi, şi avui fericirea de a vë 
ajunge. Armăsarul meu, cu tôle că-i un fugar de 
minune, nu putuse së susţină timp indelungat 
cursul, de ore ce era vălămat la un picior şi ducea 
povară îndoită. Invoieşle-te, ca să tac despre rest. 
si mulţămeste-fe de a afla, că acum eşti scutită şi 
te afli sub ocrotirea mea*, cu asie cuvinte incheiâ 
Hermann.

»Dar AntonVe
»Anton este călugăr!' ....
La acestea se găndea Elisabeta, in momentul 

când am presentat-o lectorilor, atuncî in (Jiua aceia 
in care mesagiul regelui iritase atât de mult pe 
băl renul cavaler Guno.

V.
*>orri), fcic (äforfeit (»alten biimţf sufaiiimcn.

F. v. Schiller
Solul regesc, Estery Geza este numele sëu, 

părăsise cu suita sa indată castelul negru şi së afla 
acum pe drum spre monăslirea de pe Tîmpa.
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Regele avea intenţiunea a lua töte măsurile 
necesare pentru restabilitalea autorităţeî sale şi ale 
săvârşi cu severitate, dar fără de a aplica, do căt 
numai in caşuri extreme, forţa brutală; el deci porun
cise solului seu, că se pună o garnisonă in monăs- 
tirea de pe Timpa, in acel cas, când cavalerul de 
Weissenfels nu s’ar supune indală ordinelor sale, 
pentru ca la cas de trebuinţă se potă lua recurs 
la puterea armelor. Spre acest scop pusese sub 
ordinele lui Eslery o ceală de resboinicl aleşi.

Seim că in monăstirea de pe Timpa era un 
egumen toi din neamul celor de Weissenfels, însă 
acăstă iraprejurare nu era nici un obslacol pentru pu
nerea garnisônei regesc!, căci egumenul monăstirei 
era cunoscut ca om cuminte si tratabil. Eslery era 
împuternicit, ca să-i promită la cas de trebuinţă, o 
episcopie.

Aceste disposişiunî nu erau tocmai după pla
cul lui Eslery, care ca nobilii de némul seu, re
simţea incă in arteriile sale brutul sânge asiatic.

Mai bucuros s’ar li inlors acum indată cu un 
număr suficient de răsboinicî, şi ar fi jefuit castelul 
negru, in care să aflau momentan forte pucinl lup
tători, ducănd pe bătrânul cavaler dinaintea regelui.
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Dar totuşi so hotărî a îndeplini exact, ordinile 
primite, căci nu numai că aceste ordine erau forte stricte 
si că regele pedepsea cu asprime ori ce abatere 
delà poruncile sale, dar Eslery Geza să mai .si temea 
să nu (iu cumva întrerupt in acéstà întreprindere 
din partea lui Hermann, care se putea intörce in 
tot minutul.

Eslery se alla deci pe drumul spre monăstirea 
de pe Tîmpa.

Suita sa compusă din puţini bărbat! dar aleşi 
n'aveau nici o cunoscinţă despre scopul raisiunei 
lor. Ei toii examinaseră rivnitori bogăţia familiei 
de Weissenfels, care bogăţie să traducea prin töte 
obiectele care erau expuse vedere! lor in castelul 
negru. Apoi mai soia de faima care spunea că bă
trânul Cuno ar posede o comoră bogată. Observară 
că Esterv nu să depărtase din castel cu simţimente 
amicale ; prin urmare erau in tainica desceplare, 
că peste mult puţin li se va lăsa castelul pe mănile lor.

Când vădură că nu apuc calea înspre locul 
unde se aşecjaseră trupele regesc!, nu le plăcu şi 
unul dintre călăreţi! mai bătrănl se aderesâ cătră 
Estery dicend :

„Mi să pare că ai uitat direcţiunea in care
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Calea pc care am apucatsă află tabăra nostril, 
acum nu duce intru acolo/

.Nici nu ne inlorcem la lab eră' response 
Estery cu necaz, »cel puţin acum de o cam dală 
vom merge in o monăstire. De-a colo apoi ne vom 
intörce la ai noştri/

„Dar ce lucru putem avea noi in o monăstire? 
In castelul negru acolo, da acolo am avea o sarcină 
de implinit, care apoi sciu că ar fi demnă de noi/ 
observă unul din suită.

»Tot asla-î şi părerea mea/ aprobă Estery, 
....regele inse a hotărî!, altfel şi sciţi bine, cât de pe
riculos ar (i, decă am lucra in contra voinţei sale. 
Inse amânarea nu este incă părăsire. Şi mie mï-e 
lăcomie de comorele castelul negru, şi încă mai 
mult aş dori să-i dau una peste nas cavalerul fudul. 
Dar pe câtă vreme nu va ridica el séu vrunul 
dintrai sëi arma cătră noi ; pe câtă vreme va per
sista numai in resistenţă pasivă, ca acum, şi nu va 
arăta nici un semn, că se gătesce a se opune cu 
fapta voinţei regelui, până atunci nu ni este permis, 
ca se întreprindem ceva in contra lui. Decă însă 
mă va ajuta D-(Jeu, voi găsi eu cîrligul cu care 
să-lii prind.
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»Cum sa-1 u prindem, dâcă părăsim aceste 
locuri, obiecta cineva.

»Cine v’a dis că ne vom duce de aici? Din 
contra, ne vom stalori aici, Inse nu chiar in castel, 
ci in monăstirea aceia, care e in apropriere de el. 
Acum ne ducem drept acolo, ca sc preparăm pe 
călugări la primirea cetelor nôstre............

Acésta împărtăşire mai domoli puţin necazul 
călăreţilor. Acum merseră după Eslerv, fără cîrtire, 
făcând cele mai aventuriose planuri pentru viitor.

Locurile undo ajunseseră deveniseră de un 
romantism sălbatic. In acest moment intraseră 
in valea aceia unde se află acum Braşovul. l.Je 
acest timp nu era incă nici o urmă de acesta loca
litate. care aslărjî excelcză prin activitatea sa co
mercială .şi industrială. Alţi secoli aveau se védà 
înfiinţarea şi creşterea acestei urbe.

Atunci afară de monăstirea de pe Timpa nu 
s6 vedea nicî o zidire împrejur.

Ajungând Esterv şi eu ai soi in aproprierea 
monăstirei, audiră sunetul clopotelor, care pornea 
de pe turnurile ei. Trăgea clopotele de înmormân
tare pentru egumenul reposât, pe care era să-fă 
aşetje tocmai alunei in scriptă lingă precèdesoriï săi

li

■ as
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Dinaintea porţii trebuia să asceple mull. limp, 
pană să li să deschiză: cad l.olT călugării erau adu
naţi in biserică pentru a produce egumenului mort 
ultimele onoruri.

Aşa i se spuse lui Kslery din partea călugă
rului oare i deschise porta. Acesta împărtăşire îl 
puse in puţină nedumerire. Prin mörlea egumenului 
se sminti linia sa de conduită, prescrisă lui din par
tea regelui. Cu cine trebuia să vorbească de gar- 
nisona mon ăs lirei, acum, când i lipsea capul. Nu 
scia cum să facă, se mai vorbâscă cu cineva seu 
se anunţe pur .şi simplu călugărilor voinţa regelui 
şi să mergă apoi in grabă la tabără, in lorcènd u-sè 
cât de curând cu cetele.

Să decise pentru procedarea din urmă. In 
gândul seu credea, că se va folosi de intercgnul 
care domnia in momăstire şi că va usurpa cîr- 
ma supremă, surpri udând comuni lalea călugărescă 
cu faptul împlinit mai nainle ca acâsla să li ajuns 
in acâslă privinţă la o decisiune lămurită.

Kstery se duse cu 1.61 ă suita sa in biserica 
monăstireî, unde se aşedarn cu toţi apropo de uşă.

Dinaintea altarului ora caâravul egumenului re
posât. pus pe un catafalc înalt îmbrăcat cu negru.

I

1
:

1
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Acolo zăcea egumenul venerat. împodobit cu 
slile scumpe, dar zăcea fără mişcare.

La capătul seu erau aşecjate însemnele dem
nitate! sale învelite cu negru, şi armura sa, învelită 
.şi ea cu negru, era aşcdală pe catafalc, dar jos la 
picerele mortului.

Făcliile de eeră pe sfeşnice înalte, doue deci 
şi patru la mimer. că te doue spre cjece de lîe-care 
parte, arunca o lumină palidă in biserica luminată 
si de söre. Ele se mistuia in dar, ca şi viéta unor 
omeni, care nu servesce de cât pentru podobă 
altora.

Psalmii de mort încetaseră. Călugării se aşe
zaseră in semicerc împrejurul mortului, ér vicarul, 
care celebra liturgia de înmormântare, dede semnul, 
de a se ridica sicriul.

Călugării intonară vccïnica pomenire. Sub 
aceste sonuri sfăşielore, sicriul se aşedâ in cripta 
dinaintea altarului.

Vicarul ţinu acum încă o cuvântare, provo
când pe călugărit adunaţi, ca să alegă, acum, dinain
tea mormântului încă neinchis al egumenului pe 
succesorul lui.

Dar de öre ce nu se putea săvârşi Pici o
1.1*
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dată acest. act. in presen ţa streinilor, vicarul tu silit 
a së intörcespre Ëstery şi a-liï pofti ca să spună dorinţa 
sa părăsind apoi, decă nu chiar monăstirea, dar 
He bună séraâ biserica.

Estery se ridică, sc6.se sabia sa din téca, éi* 
bărbaţi! din suita lui formară un semicerc împre
jurul lui şi scoţând si oi săbiile lor. le ţinură ridicale.

Acésla procedere avu efectul dorii de Estery. 
Al rase deplina atenţiune a călugărilor asupra lor. 
Se tăcii o tăcere mare. tot! asceplară să audă cu
vintele lui Estery.

Jn numele stăpînului şi al regelui vostru,* 
ineepù el ,in numele patronului suprem al monăs- 
tireï vöstre, vă fac cunoscut, că mi s’a dat porunca 
a pune in monăstirea vôslra o garnisonă de res- 
boinici regesc!. Maiestatea sa nu mai vrea să vetjă 
pacea fere! sale neliniştită din Iote părţile, ba chiar 
din partea vasalilor sei şi vrea să lină in frâu şi să 
pedepsésca prin armele sale pe răsvrătitor!. — înţe
legând regele că nici in aceste părţi nu ar sfăpini 
acealinisce pe care o doresce Maiestatea sa. a ordonat 
ca së stea aici in monăstirea vostru o parte din armia 
sa timpul căi va 11 de lipsă. — Am voit să vÖ a- 
nunţ acesta, pentru ca să puleţ! face preparativele
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spre primirea nöslrä .'fi pentru ca să vè provedeil 
eu cVale măncăreT.

. Asia-mi este solia. Am vorbit.*
Un murmur de neplăcere percuso şirurile călu

gărilor.
1 Acesta solia nu era după placul lor.

Acum trebuie să ne intorcem pentru un momènl 
şi să vedem mai intâi, ce făcuse Anton, care şi el 
să alia in mijlocul călugărilor, după ce încercase 
de a răpi pe Elisabeta.

------

(«ehe bin iu ©ottcS Şfanirn,
Cftrcif bein Sert mit JŞrciibeii au.

Spitto.

sAnton este in mănăstire4, cjisese Hermann
miresci-sale.

Acum voim să vS spunem cănd şi cum a a-
juns acolo.

Permit 01,1-110 inse, ca să facem mai in tăia o 
mică digresiune.

Cine dintre noi n’a avut incă ocasinne de a

■ :
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observa pe un copil indărălnic in acele momente, 
când să shale spre a-şî împlini un capriciu. Cred 
ca fie-care dintre noi a asistai la asemenea scene.

In cele mai multe caşuri aceste erupt iun! de 
incăpăţinare nu sunt. produse de o rentate înrădă
cinată, ci sunt manifestarea instinctului înăscut fie
cărei fiinţe umane, de a privi voinţa sa drept su
verană.

îndată ce şi-a împlinit copilul in asemenea 
caşuri voinţa sa, séu. indată ce a înţeles că eau- 
seză dureri unei fiinţe iubite prin purtarea sa: se 
reculege, mintea cea mică i revine făr de veste, 
şi fără Iransiţiune visibilă devine un model de bu
nă purtare.

Cu cât va inainla mai umil in vîrstă. cu atât
mai rai- vor reveni aceste momente

Kducaţiunea, incepulă prin povala si esemplul 
celor din p re jurul seu. continuată apoi prin scola 
violei. moderézà încetul cu incelul aceste diformităţi 
ale caracterului făcând u-lu mai egal. slăbind insă 
tot o dală şi boldul devotamentului atât dc admi
rabil la fiinţele privite de brutale.

Anton era in acesta privinţă incă cu totul 
copil, de-si ajunsese in vîrstă. de bărbat. Lângă
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densul mi stase nici un invelălor. si viei,a puţin 
variată, ce dusese iu curtea castelului părintesc, 
mi-i dase incit multe poveţe

Deci nu sö va mira nimen. déçu vom pretinde, 
că Anton avea o inimă hună. cu tote că nu pre
getase de a încerca acel lupi nelegiuit, voind a ră
pi pe Klisabela; căci acesta pornire reulăciosă nu 
era de cât erupt iu nea unei indărătnicirt copilăresc!; 
unei indărălnicir! neluate iu băgare de seină din 
partea tatălui seu, care singur ar (i fost in stare 
u-i seca rădăcina de cu timp; unei indărălnicir! 
care crescu in mod grozav, de-lu slăpini in cele din 
urmă pe Anton mai pre sus decât löte cele laite 
facultăţi ale sale, orbindu-lă cu desăvîrşire in acele 
momente nu prea rare, in care predomnea.

• Acum să revenim la naraţiunea nostru.
Hermann îl ajunsese pe Anton, in fuga sa cu

Klisabela.
Momentul iu care-lă făcu să sl.ea.fu in grozilor. 
(laiul care ducea povara îndoită a lui Anton 

si a Elisabelei se ridicase in doue picere si i! aruncase 
la păment pe amîndoi.

Din fericire nici Anton nici Klisabela nu fură 
vătămaţi prin acesta cădere. Calul lor. tremur And
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de obosălă şi do durere, făcuse numai vr’o câţl-va 
paşi înainte, şi se oprise apoi.

Cei doi fraţi sleteau galbeni de emoţiunc 
Cala in fala.

Acesta situaţiune dura numai un scurt mo
melii, căci decă ar (i durai mai mult nu seim (leu, 
ce s’ar fi putut intîmpla. Nu seim, decă nu sar li 
repetai istoria lui Cain şi Avei, in o varialiune no
uă, precum s’ă mai repetat de atâtea nenumărate 
orî pe acest pămănt pliu de rele si de miseriă.

Dar precum disesem, situaţiunea primejdiosă 
dură numai un scurt moment, căci fraţii fură con
turbaţi in simţirele lor prin un gemet al Klisabelei, 
care zăcea, ca o Hore smulsă pe iarbă.

Anton să aruncă eu furift pătimeî pe Elisa- 
beta, Hermann însă i să puse in cale strigând: JStă 
fapta ta! afurisitule.*

vostră este fapta!* răcni Anton cu spumă 
la gură, sşi mai cu séma a ta, care te-ai aruncat 
cu forţa intre mine şi intre amorul meu!*

»Taci nemernicule ! ' respunse Hermann învă
păiat.

»Cănd main aruncat intre 'tine şi intre amo
rul tău?* Nu m'am ferit din contra, tot-de-a-una
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de Elisabeta, şi «le ce? fiindcă înţelesesem că o 
iubesc!.*

,Ai înţeles că o iubesc* scîrşni Anton cu un 
zimbel diavolesc, ,.şi d’aceia te fereai de ea.* Ce. 
dorăai avut.de gând, se s.chimbî cu nime, se le îmbraci 
in rasă şi să-mi dai mie moscenirea părintăscă. 
Hai de seversesee acest fapt de iubire frăţăscă. 
căci nu te oprcsce nimic.!*

Jţ jur pe sfânta cruce că, aş 0 fost gala 
fac. lucruri mart pentru tine.

Ţi-as li lăsat, pe Elisabeta, decă le-aş fi găsit 
demn de ea! Acum inse mulţumesc cerului că nu 
m’am pripit! Află ticăloşiile, că chiar astăzi voiam 
să înduplec pe tata, ca să nu te mai silăscă de a 
le călugări, şi că chiar aslădl voiam să rog pe Elisa
beta, — cu ce inimă Dumnedeu mai scie, căci o iu
besc, — ca să se mdure, şi să-ţi i iilor că dragostea» 
care vedeam că le muncesce!*

Anton ascultase fără mişcare la cuvintele din 
urmă ale fratelui seu. Nobleţă de caracter, ce să 
trăda prin ele, îl nimici. Indărătnicirea sa crudelă 
să risipi dinaintea unei puteri supranaturale, ochii 
sei să turburară. Simţirile de duoişie, de căinţă de 
disperare ii storscră lacrimi amare.

m



170

» Perdut!* exclamă el cu vocea năbuşită.
>Da perdut* fji.se Hermann, , perdu 1. prin vi

na ta. Chiar déca as voi, chiar decă aş pul ea să 
cred in lămurirea inirnei laie, n’as mai putea să-ţi 
aduc acesta jertfă acum, după ce am resimţit pu- 
lerea amorului ce mî-a cuprins inima pentru Eli- 
sabela.*

»Nici eu n’aş mai primi ! * respunse Anton cu 
glasul stins. »Nu sunt demn de asemenea jerlfă. 
Viéla mea intregă, cât de lungă ar li, nu va ajunge, 
pentru pocăinţa mea. Ceia ce n’am voit să fac de
nevoia, o fac acum de voiă. Dee-mî cerul pulere 
îndestulă, ca ' să-ţ.î dovedesc, frate, că pol avea 
si simţiri bune. Me duc, chiar acum, de aici la 
monăsfire. — Remâiî sănătos frate., adause cu 
emoţiune, Vve părăsesc pentru tot de-a-una. Spu
ne si Elisabetei multă sănătate de la mine, când 
se va redescepta să intre in o viéla dar ce mc
mai gândesc eu la vîél/t. eu, care ine duc. de viu 
in gropă .... Décü va întreba lata de mine, spu- 
ne-i că am făcut după voia sa. că mani dus la 
monăstire. Ér decă va voi să scie, de ce am ple
cat, fără a-mi lua (jiua bună, spunei ce vei voi tu, 
căci eu nu sciu ce să clic.*
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Hermann cuprins de duoLşie nu fu in stare 
u-i respunde, ci i făcu numai, un semn cu mâna.

Astfel së despărţiră fraţii.'
Seim că Elisabeia së lupta mult timp cu mör- 

fea in urma acestui eveniment, dar seim că reinviâ 
la o vieţă plină de speranţele cele mai dulci.

Răi renul cavaler Cuno, tata fraţilor nu află 
nici o delă deplinul adevăr.

El scia numai atât, că Anton ar li încercat 
a se explica cu Elisabeia şi că in urma retuşului 
înlimpinat din partea ei s’ar fi mîhnit intru atât, 
încât n’ar mai li voit să se intorcă in castel, ci 
■s’ar ti dus dea dreptul la monăstire. Resultatul 
acesta fiind duplă placul său, nu să mai interesă 
mai departe de delailurî, cu Iote că i să păruse 
destul de suspectă îmbolnăvirea Elisabetei.

------ --------------

VII.
Gin junger 'JWtfnd) im iUofter . . . .

W. Miiller.

Anton intrase cu capul plecat cu inima zdro
bită in monăstire. Ultima scenă ce să jucase acolo 
afară in lume din tragedia vieţei sale influenţă incă
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mult limp asupra spiritului söu şi asupra inimei 
sale. Părea că zguduirea grozavă Par fi preschim
bat, Par li prefăcut, in alt om. Vechia sa ineăpă- 
ţinare se prefăcuse in trist olă şi o nepăsare Iară 
semăn iî cuprinsese inima şi il implu călră tot ce-lö 
incongiura. Kl n’avea ochi pentru intîmplărilc la 
care asista, cu lole că se alia in mijlocul unei lumi 
cu totul streine.

Par incetul cu incelul il părăsi limpirea de 
care fusese lovit. Putin câte puţin i se redescep- 
taseră simţirile şi dorul ncîmpăcăt, focul nestins în
cepu a-lă arde la inimă. Pentru a năbuşi pojarul, 
care din nou îl ameninţa cu peire, începu a s6 
interesa de posiţiunea sa cea nouă.

îş aduse aminte, că era predestinat a deveni 
primul intre soţii set. deci pentru a ocupa la tim
pul seu acest post cu demnitate, încerca a sö orienta.

Atunci observa, că scaunul de egumen nu-i 
era asigurat tocmai atât de bine, precum crecjuse 
familia sa, căci printre călugări era unul, care în
demnat prin intârijierea ce pusese Anton de a veni 
la monăslire, urzise fel de fel de intrigï, Iote cu 
scopul de a-şî câştiga atât iubirea egumenului cât 
şi încrederea confraţilor sei.



17:i

Acésla observare avu o influinţă bună asupra 
lui Anton, oâl in privinţa slărei sale sufletesc!, căci 
îl făcu. a să gândi mai mult la 'şansele viitorului 
seu. şi a mai uita de durerea sa particulară.

Dar Anton, crescut in sëlbalacie, cu inima 
verde si cu spiritul nedisciplinal nu scia sô amble 
tiptil. Acolo unde alt călugăr ar fi lucrat pe sub 
-mână, cu zimbet dulce pe buze, el păşea pe faţă 
cu aer de mândrie.

Acesta purtare nu-i displăcea egumenului, ca
re-1 ti părtinea ca pe un nepot ce-i era, dar cu atât 
urni mult le displăcea acelora dintre călugări, care 
âmblau cu mîla ’n sên. si mai cu semă. capului 
lor, adică călugărului de care apucasem a vă spune, 
că tindea la scaunul egumenesc, actualului vicar, cu 
numele Sofronie.

Se încinse o luplă necurmată intre Anton şi 
Sofronie, purtată pană la un moment cu résultat 
nedecis. Anton era sprijinit de unchiul-seu, egume
nul, Sofronie inse de cea mai mare parte dintre 
confraţii săi.

Dar Sofronie sludiâud caracterul lui Anton să 
nutrea cu cele mai vie speranţe de isbâuda, care 
nici nu-lu înşelară, căci, inegriud la fie-care oca-
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sinne dală pe Anion dinaintea egumenului, isbuti 
in (ine a-lu scöle din graţia lui.

Anton fusese vénal or pasionat ca mirean. Seim. 
cu la început nu era dispus a se gândi la gùna 
animalelor, dar desceptàndu-së din letargia sa, 
si fiind utilat de Sofronie prin fel de fel «le unel- 
lirl ascunse, întreprinse o excursiune in contra 
unui bour care neliniscea împrejurimea monăslirei.

Călugării de mult lini)) rugaseră pe egumenul 
ca să le permilă de a vena acea féru. Kl iï oprise 
de la acesta sub pretext, că legile monăslirei ar (i 
in contra unei atari întreprinderi, dar el in adevăr 
voia să păstreze acel animal, care începuse deja a 
deveni pré rar, pentru vr’o ocasiune dată, buna oră 
pentru vr’o venă lore inlreprinsă de mai marii Icrei.

Anton călcă porunca egumenului şi ucise bo
urul. Sofronie îs ajunsese scopul, reslurnase po 
Anton din graţia unchiului său si-şî asigurase is- 
bîndă, aşa credea, cel puţin el.

Inse intru acesta din urmă se înşelase. El 
seose in adevër pe Anton din graţia unchiului sëu, 
şi incă prea îl seose. precum vom vedea numai de 
cât, dar isbînda sa era acum incă mai puţin pro
babila ca mai mainte, căci mulţi călugări părtineau
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pe Anlori pentru uciderea acestei 1ère si ar fi vôcjiit 
cu plăcere, decă s’ar fi tăinuit, acest fapt dinaintea 
egumenului séu decă acesta ar li trecut cu vederea 
nesupunerea lui Anton.

Sofrônie nu së lemn că tuş de puţin de acesta 
disposiliune a spiritelor si făcu deci o greşală, de
nunţând pe Anton pentru fapta.sa, căci astfel îs 
atrase disgraţia confraţilor sei.

Dar un folos lot avu el din acesta trădare, 
care grăbi decisiunea aspiraţiunelor sale. căci 
egumenul se iritase atât. de mult prin scirea despre căl
carea poruncei sale din partea nepotului sëu, încât 
fu lovit de dambla şi eădu la pat de unde nici nu 
së mai ridică.

Să înţelege că sub asemenea împrejurări nu 
sfătui pe călugării in privinţa alegerei la scaunul 
de egumen, adică nu lăsă cu limba de morte pe 
cine să alegă el de egumen, precum făcuseră mai 
toţi înaintea lui, încât era obiceiu consacrat, ca 
egumenul care murea, numea pe egumenul su- 
cesor.

Nefiind dar Anton numit, Sofronie avea Iotă 
speranţa de a ti ales. Aşa credea el, şi incă tare. 

Aşa va fi ore? Nu seim, care va rămânea
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’asupra dintre cei doi : Anion seu SolVonie. Arşiţa 
cjilei séu recela nopţi.

A.slăcjî avea sâ să decidă acésla!

■es<e-

vm
lluf îvicbcu i)at mttfy getrieben 
labili, n>o ici) gcnxiubert ană. 
Hoffmann von Fallersleben

Lin murmur de neplăcere percuseso .şirurile 
-călugărilor in momentul când Estery le adresase 
brusca provocare, ca se primescă in monăstire o 
garnisonă de resboinicî ; căci ei loţî, cu o mică ex- 
ccpliuue. vedeau in acéstâ inten ţiune a regelui o 
călcare a drepturilor monăstirei. . . .

Numai unul dintre toţi, vicarul Sofronie, Iu 
muiţămit de acéstâ solie. El indată se gândi a se 
folosi do acesta împrejurare extraordinară in inte
resul alegerei sale. Era convins, că Omeni regelui . 
îl vor sprijini. Lucru förte firesc, de Ore cc adver
sarul seu era şi adversarul regelui, adecă un mem
bru al familiei de Weissenfels, un rebel. Da, un
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rebel, cuci bine schi Sofronie. că Esl.ery numai pen
tru năbuşirea acestei familiei primise porunca île a 
se a.şeda prin aceste locurî. Nici una dintre tôle 
familiile din leră nu era atât de puternică, ca cea 
de YYeissenfels, si că prin urmare alia nu putea să să 
opună poruncilor regelui. Venirea lui Estery era 
«iar un noroc pentru .Sofronie, si el voia să sö 
l’olosescă de ea. Întrebarea era numai, cum?

După ce sfârşise Eslery şi după ce să potolise 
puţin iritaţiunea, Solronie luă''cuvântul şi dise:

„Sol al regelui, din imprcsiunea ce a produs 
solia la asupra adunărei nöstre, vei putea înţelege 
respunsul pe care Tai primi, décil ai voi sa-lă ceri 
in acest moment, acum îndată. — Noi incă n’a- 
vem nici un cap, prin urmare nu pute să trateze 
încă nimen cu line in numele monăstirei, căci ceia 
ce as vorbi acum ou tine, ar li vorbele unei sin
gure persoue. Nu sunt autorisât, a vorbi iu 
numele confraţilor mei. — Deci te rog, să vë re- 
trageţî, pănă së va sfârşi alegerea ; apoi atunci veţi 
putea afla răspunsul din gura egumenului nostru/

„Bine,* respunse Estery „vom ascepta pănă 
când veţi putea să vorbiţi cu toţii prin gura. egu
menului vostru. Cred că alegerea vôstru nu va fi

12
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îndelungă, de ôve-ce nu puteţi sla la îndoială pe 
cine să alegeţi. Ear lu — adause adresându-se 
cătră Sofronie. — să Iii eu minte după ee vei li 
ales, şi vei putea représenta pe confraţii tei, — 
căci sinii că l.u vei li alesul — să Iii cu minte, si 
să te supui poruncilor slâpinului nostru, căci ar li 
amar de voi. decă aţi îndrăzni să cîrtiţî ir» contra lor.€

Aceste cuvinte neasceptate conturbară pré mult 
pe Sofronie şi ii stricară cumpêlul. Nu scia ce res- 
puns să dea. Faţă de călugăriî adunaţi ar li Ire- 
buit să së arete modest, şi să decline de la sine 
onôrea ce i da Estery făr de vreme. Tâcênd insă, 
sar li supărat Estery. căci el ar li luat acesta 
drept o încercare de refus.

Toţi ochii erau tini iii asupra lui. după ce 
stirşise Estery provocarea sa.

El se simţi forte strimtoral
Présenta ömenilor regelui acum nu-i së mai 

părea nici decum lavorabilă,
Negăsind nici un cuvent de respnns. dede 

numai din cap.
Esten' părăsi cu suita sa biserica monăsliret.
Dabia eşiră si d’abia së închiseră uşile in urma
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lor, când éta eu së ridică o gulăgiă nespusă printre 
călugări.

Toll sbieruu, totï gesliculcau. Fie-eare voia 
se fiii ascultai, dur nici unul nu tu in stare a striga 
aUU de tare, pentru ca să i se aucjă vocea dintre 
cele laite.

Asta duru câtva limp.
Numai SolVonie şi Anton sleteau de o lături, 

silindu-se fie-care pentru sine de a înţelege din 
vuetui difus dc care parte să pleca părerea. — 

Opiniunea generală părea a fi după disposiţi- 
unea momentană in lavôrea lui Anton, séu mai 
bine rjis in favor»ren opunerei la voinţa regelui; 
căci de-o cam dală, nu se discuta de cât acostă 
cesliune.

La cele din urmă. după ce se mai liniştiseră 
puţin spiritele. Sofronic se decise in fine a întreba 
decă adunarea ar li dispusă a-sö apuca de alegerea 
egumenului. El asceptase cu acéstâ întrebare mai 
mult timp, decât s’ur fi cuvenit, căci credea, că 
Anton va vorbi ceva, si ii va da ocasiune de a-lii 
da de gol in vv’o privinţă. Dar voclênd lăcerea 
cumplită a adversariului seu, n’avu in cătrău, şi puse 
întrebarea.

12*
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9 Trebuie să ne lămurim mai intâitt despre 
atidudinea nostră faţă cu solia regelui! I*e câtă 
vreme vor fi streini, pe câtă vreme vor li resboinicî 
in monăslirea nostră. nu vom putea alege'' — fu 
răspunsul mai mult răcnit de cât vorbii din partea 
călugărilor.

Şi Sofronie, in cugetul seu, găsi de cuviinţă,, 
ca să se amâne alegerea, el dară se învoi cu acésht 
părere; voi deci să încheia adunarea »până 
când* — fjise cl — >vor redobindi spiritele liniştea, 
necesară pentru acest act. şi pănă când să vor ii 
depărtat solii regelui, care de hună seină së vor 
duce peste curând.*

In acest moment Anton allâ de cuviinţă a sé 
folosi in line. de disposiţ.iunea favorabilă pentru 
dânsul şi clise :

3Iubiţilor fraţi! Fratele vicar, după cum ved 
na înţeles bine voinţa nostră. Voi doriţi să vă 
lămuriţi mai cu semă despre o hotărire (Orte ur
gentă. ca adică, să ne supunem la porunca, ce ne-a 
adus solul regesc, adică să primim cetele regelui in ! 
mijlocul monăstirei nöstre, care trebuie să liă lacă- 
şul liniscei şi al repausului?*

>Asa-i* aclamară călugării.
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»Şi fraleic nostru vicar,* continua Anton „a 
trecui, peste acesta întrebare, a (jis numai simplu 

omenii regelui se vor duce dc-aicl; dar n’a po
menit nimic despre rcspunsul, pe care-ltt vor duce 
ei cu sine. Au voia sa le respond a el.’ după ca
pul sëu?*

»Nid pe departe nu am avut acest gând,* îl 
întrerupse Sofronie, care simţea pré bine, ce pagubă 
i-ar putea aduce aceste cuvinte, »me supun lot 
de-a-una şi in Iotă vremea voinţei fraţilor mei! tot 
de-a-una, aiul acum, cât .şi atunci când aş avea 
norocul ele a fi ales de egumenul nostru.*

»Frate vioare, tu intr’una revii la alegerea 
egumenului* obiectă Anton, forte apropo.

„Fiă* se grăbi Sofronie de a respunde ,să vor
bim dar de solia regelui ! Care-ţl este părerea la in 
acesta trobă, frate Anion V' <Jise întors cătră acesta 
şi privindu-lft cu o expresiune de rentate.

»Farerea mea este. după cum cred, părerea 
tuturor mei confraţi!*

„Şi care ar fi acesta?* întrebă Sofronie cu o 
zimbire acră.

„De a protesta in contra voinţei regelui, care 
este nedrept», căci nu nepôte impune o a tare povară’ !*



182

vl>a, protestăm cu toţii* strigară călugărit. 
Sofronie resimţi lot mai tare pericolul. Pentru 

a se Ieri de primejdia, alerga la ameninţări.
,Cu ce fel de puteri voit! să susţineţi acostă 

resvrălire in contra voinţei regelui ? Cum, in ce mod 
11 veţi putea opri, déca să va decide a ne impune 
cu forţa, a ne lua monăslirea cu puterea armelor V* 
întrebă cu vocea laie.

Anton insă riscă acum lovitura decisivă. 
sNoi suntem,* dise el pronunţând cuvin

tele rar şi cu apăsare, „puşi sub ocrotirea casei 
de Weissenfels. Ei au dreptul de a dispune in 
monăslirea năşiră. Pe aceştia trebuie să-i întrebăm, 
decă să invoiesc cu porunca regelui. Vom face 
cred, ceia ce voi- decide ei.c

J)ar decă vor cere să ne opunem* întrebă
Sofronie,

,Dăcă vor cere acesta* respunse Anton, „a- 
luncl vor exprima dorinţa intimă a sufletului nostru, 
şi atunci ne vor da mijlôcele. pentru t;a să putem 
îndeplini dorinţa lor, care este şi a nostră.*

,Aşa-i, aşa-i* afirmară unii dintre călugări.
3 Dar atunci ne va veni şi mai mare rău asu

pra capetelor nôstre* insistă Sofronie.* şi alunei
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vom primi o garnison?!. Omenii celor de Weissenfels 
vor veni aici aducend resboiul şi omorul cu sine!* 

»Fiă, exclama Anton v voim să ţinem cu né- 
niAil şi cu sângele nostru.*

»Da, voim să ţinem cu sângele nostru* repe
tară călugării.

»Voit! dară, ca cavalerul de Weissenfels se 
decidă in acesta causa?*

»Da. voim!*
O ideiu i trăzni lui Solronie prin cap. Aceslă 

ideiâ il făcu de se mulţămi cu sil naţiunea ce luase 
lucrurile. Urmărind ideia sa, dise:

»Era de datoria mea. care sunt cel mai in 
verstă dintre voi, ca să ve arăt primejdia, de care 
suntem ameninţaţi. Numai acest motiv ma putui 
îndemna, ca se vă fac întrebările, ce v’am făcut şi 
prin care am riscat de a perde increderea vöstra 
de Ore ce puteaţi crede că aş prefera voinţa regelui 
iubirei ncmului nostru. Dar departe să liă acest 
gând de mine. Unanimitatea ce aţi demonstrat 
intru susţinerea demnilăţei nöstrc, intru alipirea 
vostră cătră sângele noslru im înalţă sufletul. Sunt 
pe deplin in voit cu părerea vöstra. Să incredem 
hotărirea cavalerului de Weissenfels. — Dar timpul

•f
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este scurt< umul el. » trebuie să ne grăbim de a 
ne pune in înţelegere ca cavalerul Cuno. Trebuie 
să trimitem curênd, chiar acum un sol la castelul 
negru. Dintre noi nu este nimen mai apt pentru 
acostă misiune de cal ţiul casei. Anton, fratele nostru.* 

Un simţimenl, neexplicabil cuprinse anima 
lui Anton la aurirea ultimelor cuvinte ale vicarului. 
Departe de a vedea in acesta propunere o cursă 
pentru densul, ceia ce era in adevăr. se gândi nu
mai la vederea locului seu natal şi acest gând ii 
furnică prin vine, căci revoca a lăţea şi ntătea su
venire şi redesceplă puterea unei inflninle pericu- 
lôse, acelei influinţe fermeca tore, care zăcea in 
privirea ochilor unei fiinţe pe care nu o putuse 
încă uita.

îl cuprinse ca o ameţelă. Dar acâsla dură 
numai scurt timp. Se reculese peste puţin şi dise :

>Primesc propunerea* <Jisc; el sşi toi odată 
ine însărcinez de a împărtăşi solului regal decisi- 
unéa nostra.*

Sofronie tresări. Jntenţiunea diri urmă a lui 
Anton nu era după placul său. căci motivul 
secret al propunereî sale nu era altul, de cât acela, 
ca să potă trata liber in absenţa lui Anton cu Estery,
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şi să pôta astfel sft-şT câştige sprijinul lui. Presen- 
tându-se Anton, ca împuternicitul monastirei, planul 
seu perdea mult din valôrea primitivă.

sCe decisiuue vei comunica solului regesc,* 
intrebâ el deci cu vocea apăsată. „Avem dreptul, ca 
să seim acesta.4

„Da, voim să seim ce vei spune solului,4 re
petară călugării.

„1 voi spune.4 4*se Anton, „că alegerea n’a 
avui loc şi că ea să va putea tine, numai după 
ce să va Pi îndeplinit o formalitate, de care am 
uitat pană acum, adică după ce vom fi întrebat pe 
patronul monastirei noslre, si anume pe cavalerul Cuno 
de votul sëu. Voi ruga pe capul soliei, ca să re- 
mână aici. pănă se va îndeplini acésla formalitate 
şi păna së va sëverşi alegerea. Prin acosta îl o- 
prim de a reveni cu o cotă mai mare de resboinici,. 
înainte de a ne fi înţeles cu ai noştri.4

Vc spusesem că lui Sofronie nu-i convenise 
inlenţiunea lui Anton de a vorbi cu Estery. Acum 
inse, aflând cuprinsul impărlăşirei lui, era pe deplin 
mulţămit, căci chiar decă ar fi vorbit, el cu solul, 
n’ar fi pulul aduce un folos atât de mare planului 
seu, ca vorbele lui Anton.

.33
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Sofronie aproba deci inlenţiunea lui Anton şi 
tôtü adunarea fu de o părere cu el.

Ani on insă sö duse la Eslery şi ii comunică 
decisiunea călugărilor, apoi se pregăti de a revedea 
castelul familiei sale. in care nu călcase din aceia. 
<}i memorabilă, de care ne aducem şi noi a minte, 
din cjiua când voise se răpescă pe Elisabeta,

Da, së stăpinise alai amar de vreme şi stase 
departe de Elisabeta. de aceia fiinţă, pe care o iubea 
cu tot focul inimei sale. — pe care o iubea încă 
şi acum, a cărei suvenir nu-lü putuse să-l A ştergă 
nici timpul, nici asprimea datoriilor sale călugăresc!.

Acésla o resimfi el cu îndoită putere, acum 
in momentul in care să pregătea de a si a eras 
ţaţă ’n faţă eu ea, care-i sfăpînea I6tă firea, şi 
tôtà inima. Da, acesta inimă care băl ea aşa de 
grozav încât ii subjuga mintea, in cât. ii nimicea 
pentru momente intregl Iotă funcţiunea. Acostă 
inimă, care in asemenea momente nu cunoscea 
milă nici cătră sine insuş nici cătră alţii, nu cu
noscea milă când vedea că bătăile sale nu-şl atlă 
resunetul dorit in acea allă inimă pentru care s£ 
sfirşea.

e*so-
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ftbgrttnbc fielen im (Semitic,. 
3>ic tiefer alti bic -Şottc jinb.

Platon.

Vë ducem erăş in castelul negru unde fusesem 
deja la incepul.nl acestei naraţiuni şi asistasem la 
recepţiunea solului regesc din partea cavalerului. 
Seim că Eslevv së dusese d’acolo indală la monăs- 
lire, seim dară că scenele petrecute iu capitolul 
precedent avuseră loc in acciaş (ji; cr ceia ce vë 
vom nara acum se petrece a doua rji.

In castel domnia întristare şi linisce. Bă tre
nul cavaler nu putuse duce cu tăriă grija şi alte
raţi unea, care iî venise pe cap, parte prin solia re
gelui, parte prin nesiguranţa alegerei de egumen 
in monăstirea de pe Timpa. Un. atac de nerve îl 
doborise jos. Zăcea fără semne de viaţă in patul 
•seu din sala cea mare. Capelanul castelului, un 
bătrân malufit, borborosea cu o voce năbuşită rugă
ciuni de morţi. Elisa beta stetea dinaintea trupului

-
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înţepenit, al bătrânului cavaler.- Lacrimă de lacrimă 
iî pica din ochii ei tulburaţi.

De-o dată se audi un vuet prin curte. Erăş 
se zlobozi puntea volantă şi erăş să aucji zîrgăilul 
lanţurilor, care ţinea podul suspendat, apoi resunară 
paşi prin coridor. De astă dală nu intră inse un 
strein prin sală; şi cel care intră nu fu primit de 
cavalerul cel trufaş. Era Anton in rasă de călugăr, 
care plecase incă de cu nöpte din monăstire şi 
ajunsese la ţinta sa la crepatul dilei si care apăru 
in uşa sălei acum. El fu primit de Elisabeta cu 
un torent nou de lacrimi. —

Da, să preparase la revederea ei. da. cred usc 
că ar fi aflat forţa pentru a o vedea in linisce şi 
totuş, când se pomeni dinaintea ei, când o v&ju 
preschimbată, eterisată prin durerea pentru lata, 
când i sô présenta apröpe cu aceiaş durere in faţa, 
cu care o lăsase când o părăsise lungită pe covo
rul de erbă verde, uită de löte. Uită de trecut, 
de present şi de viilor. Uită cât. de tare o mîhnise, 
uită că ea avea să devie peste curând soţia fratelui seu 
si iş aduse aminte, numai că fericirea sa zăcea in 
mânile ei. Sângele i să aprinse, îl luară ameţelT. 
-Nu mai vëdu rasa in care era îmbrăcat, nu mai
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vecju trupul înţepenii al părintelui seu, nu mai vëc}u 
pe preotul care să închina ! văcju numai pe ea. audi 
numai vocea ei, care i suna la urechi, ca cântecul 
ielelor.

* Aşa de curând ai aflat, Anton, despre neno
rocirea, care ne-a lovit?* dise ea plângând. „Ai 

v venit să-ţ! iai <Jiua bună de la tată, să-i die! ulti
mul adio?*

Anton audi glasul, sonul mult dorit, dar sen
sul cuvintelor nu-lö putea înţelege. Perdut in 
contemplaţiunea ei remase ca impetrit. Privirea sa 
se ţinti tară clintire asupra ei.

Ka să îngrozi de acâslă privire. 
jjElisabetă/ (Jise in fine sce caută acesta ex- 

presiune de durere pe faţa ta? Nu poţi s’o pără
sesc! nici o dată, şi nicăiurea? A renias acolo de 
când cu fuga nostră?*

J)umnedeule* şopti Elisabeta cu faţa palidă, 
>incă tot. tc mai gândesc! la acel ceas nefericit? Te 
gândesc! acum la acele momente, acum, când tată- 
tău trage să moră, când pôte a murit deja, te gân
desc! acolo din acest loc sfânt, d’aic! dinaintea patului 
său de morte?*

aA murit* (jise Anton aiurit, sa muriţj cu
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hUYI mai bine pentru el şi penlni mine. Nu sfi 
mai pole dar impotrivi fericirei mele! — Tu inse 
le vei fi făcut mai cu minte, vei fi recunoscut pană 
acum, că Hermann nu te vrea. — Ge-mî cănii 
acolea, măi bëtrênule,* — să intörse făr’ de veste 
şi fără nici un prilej dat inspre capelan care nu 
inceta.se incă cu dedai narea sa urită, — ,plécâ! a- 
fară cu line! nu me conturba in taina mea!* şi 
cu o lovitură puternică de picior, îl aruncă pe bietul 
cm hëtrèn pe uşă afară, încât so rostogoli cu vaete 
pe scară ’n jos.

Elisabeta se pitulase de g roză lingă pat la 
capătîul cavalerului lungii. Ea ridică manile .şi buzele 
ei së mişcară fără de a putea articula, vr’un cuvent.

Pe Anton îl apucase furia, acea furia care i 
răpea totă puterea de judecată, care-lfi abrutisa 
-şi-lu făcea mai reu de căt o fera sălbatică.

»Vină dragă, vină aid in braţele mele. Vină, 
au te temi de vestmântul meu? de drăgul teu voi 
imbrăca alte, voi imbrăca vestminte fruin6.se strălu
cite. Vină dară. *

Elisabeta tremura totă. Voia să strige, să ţipe. 
Vocea nu-i venia. Pe fruntea ei lucea picături de 
sudori reci.
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»Vôd. cia, vëd. că nu voiescï să me dragostescï 
de voia. dar nu voi suferi in tot de-a-una rëcéla 
la. Te voi incălrji eu, şi-lî voi răpi cu puterea, 
ceia ce nu voiescï să-mi dai de bună voia îc şi etă 
că intinse mâna, .ca să apuce pe Elisabeta, éfâ că 
sletea dinaintea ei şi voia să o ridice de la căpătlul 
patului mortuar, când — minune! —de o datăsë scula 
cavalerul, — pe care-lu creduseră toţi de mort, care 
însă fusese cuprins numai de o spasmă incleste- 
toră, — së sculă in pal, deschise ochii sei inholbaţî 
ridică braţele sale Iremnrănde .şi mişcând cu greu 
limba sa, care se lipise cu sânge închegat de ce
rul gureï, bîlbâi cu voce funebră :

„Fugi. piei, sacrilege, blăstămalule. afurisire
asupra ta !c

Efectul ce produseră asupra lui Anton, aceste
cuvinte împreună cu căutătura îngheţată a (atălui 
sëu. fu grozav. Së clătină pe piciörele sale, 
par că ar fi fost lovit de un trăznet, şi fără de a 
scote vrun son din sine. merse tremurând afa- 

Pe scară së lovi cu piciorul de capela
nul castelului, care incă nu së sculase din căde
rea sa, si care începu a së văita din nou la acestă 
atingere.

râ.
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După ce ajunse in curie, incălecă pe fugarul 
sëu şi csi in göml cumplită.

,M’a afurisit/ (Ji.se turbat in sine „m’a afuri
sii. pe patul seu de morte! A ridicat mana sa 
slăbă şi Iremurândă asupra mea. şi a pronun
ţat blăslemul cu limba sa uscată ! Mi-a afuri
sit sufletul ! Acest suflet nu va mai 'răi deci de 
acum înainte de cât pentru a să arăta demn de 
acăstă afuriseniă.

Da, voiesc să merit, pe deplin să merit ble
stemul teu!*

1 veni o ideiă 'diavolieă, prinse acesta ideiă. 
o drăgosli şi i să devotă cu totă puterea sufletului 
său viguros.

./frebuiă să liă a mea, d’asupra ruinelor cas
telului negru, a mea, d’asupra cadavrului acelui om 
bătrân, pe care l’am numit tată.“

Şi tot mai tare goni calul său. 
j,Ce mirare vă vor cuprinde, când veţi aiuji 

respunsul pe care vi-lii aduc vouă fraţilor călugări. 
Ha, ha, nvam abătui in partea regelui ! resboinicit 
regelui au să-mi indeplinăscă resbunarea mea, să-mi 
votrăscă ibovnica mea. —Hiu mărţogule! Ce? ţi 
s’au prefăcut picerele in plumb? Hiu mai de grabă
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së ajung eu soliï regelui, să le aduc darul, un dar 
bogat, întregul castel negru, cu tot ce-i ’n el, afară 
de Elisabeta, cu tot, cu bătrânul, cu comôra lui 
cu tot.*

De o dată la o cotitură a drumului, calul său 
së potigni şi së opri. Anton ridică ochi şi vëdu 
in depărtare de vr’o doui paşi pe Estery cu suita 
sa venind călări inspre el. Părea că infernul ar fi 
auijit dorinţele lui Anton şi s’ar fi grăbit a i trimite 
ajutorul dorit. . . .

Căci deu dâcă ar fi avut Anton timp, ca să 
së mai liniscescă, să i së mai recorescă săngele 
aprins prin scena petrecută dinaintea patulua mor
tuar al tatălui seu, totul s’ar fi sfârşit altfel.

Un destin fatal domnia inse d’asupra sa şi 
d’asupra apröpilor sei.

Şi Estery zărise pe Anton venind in fuga mare. 
Opri calul seu şi îl asceptâ. Suita sa înconjurară 
pe amândoi.

»Te-ai întors deja din castelul negru?* întrebă 
Estery pe Anton ,aşa curând? „Ce iute şi de grabă 
şi-a dat bătrânul cavaler votul seu, dar sein, că are 
obiceiul de a së decide curând* adaose cu un zim- 
bet sardonic, ,insë nu sein ce te pâte face, ca së

13
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mergi cu atâta grabă spre monăstire, ori nu poţi 
ascepla momentul pentru ca să te verjî egumen?* 

>Da m'am in tors şi aduc votul tatălui meu,c 
respunse Anton cu hohot inlernal, ,.şi incă ce vot! 
îm vijăiă urechile de acest vot. Aflaţi, că mă în
torc cu blăstemul tată-meu/

Bărbaţii îl priviră cu mirare.
,Da, m’a afurisit omul bătrân şi voiesc sa-mï 

resbun de blăstemul seu asupra lui şi asupra né- 
mului seu. Nu-i aşa că nu dispreţuiţi prada bogată, 
ce o puteţi avea in castelul negru. Haideţi după 
mine, ca să vă arët comôrelc lui Cuno, haideţi/ — 

Mirarea bărbaţilor, cari steteau împrejurul lui 
Anton, devenise tot mai mare. Cuvintele din urmă 
avură efectul unei scênleei aprindatöre asupra unei 
mine. Ochii lor începură se verse foc, isbucnise 
patima lor de prădare şi de jefuire. Toţi erau gata 
a urma provocărei lui Anton, numai unul nu, şi 
acest unul era capul lor, era Estery.

,Răbdare frate* (Jise el, ,incă n’a venit tim
pul. Porunca regelui ne legă ! cavalerii de Weissen- 
fels nu sunt incă rebelï, ér noi am primit putere 
numai in contra rebelilor/

»Nu sunt rebeli!* exlamă Anton, înfuriat de
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întârzierea ce punea Estery intru împlinirea dorin
ţei sale infernale. ,Déca eu, fiul lui Cuno de Wels- 
senfels declar aici, că tală-meu a provocat pe că
lugării să nu së supună poruncei regelui, ci să 
së impotrivescă cu armele in mână ostaşilor sëi, 
apoi atunci cine va mai îndrăzni a dice, că cava
lerul de Weissenfels nu este rebel ?*

»Declari tu acesta dinaintea nostră* intrebâ 
Estery cu solenitate.

,Da, declar, aicî şi pretutindeni* sbieră Anton. 
»Décâ tu, fiul lui Cuno, die! acésla, atunci 

nu mai avem nici o respundere. Implinéscâ-së dar 
sortea lor/ dise Estery, care şi el së profită bucu
ros de acest prilej.

»Hura, hura,» — strigară ostaşii »acum avem 
de lucru: Haideţi së plecăm!*

»încet, incet! încă nu vom merge la castelul 
negru, — së opuse Estery nerăbderei suitei sale. 
>Nu trebue să uităm de adevëralul scop al nostru, 
pentru ca să nu ne expunem nesocotiţi unei pri- 
mejdi. Şi aşa trebue së ocupăm monăstirea, deci 
să mergem mai intâiü la taberă şi së ne intörcem 
cu ostaşii luând drumul cătră Tîmpa prin castelul 
negru. Astfel nu ne va putea sfărâma Hermann,

13*
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:
i decă din intîmplare s’ar intôrce inlocmai pe când 

am fi in castel.4
Anton së cufundase in gândurile sale. Spi

ritul seu era aiurea. Când se puse céta in mişcare 
Eslery îl provoca pe Anton să mergă cu ei. căci 
nu prea i së incredea lui.

„Curênd, curènd, acum indatä* exclamă el, 
credènd că voi* apuca spre castelul negru, „să nu 
ne prindă Hermann pe acolea !4 ....

■

------

X.

3Bic inaudjcr gtcicf>r bcr tobten 
S)ic toarnenb mir entgegenftam.

Julius Hammer.

Cum să făcuse de părăsise Esterv monăsti- 
rea şi së intălnise cu Anton tocmai in acel mo
ment nefast.

Noi seim că Anton rugase pe solii regelui, 
ca së asceple in monăstire pană ce së va intôrce 
el cu votul cavalerului, cum dar i’am aflat acum 
pe cale?

*

iîî
S<: \
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Ètfi ce së petrecuse in monästire.
Estery înţelesese din respunsul, ce-i adusese 

Anton, indată intenţiunea călugărilor, adică de a-lü 
ţine cu ai sëi in morăstire, până së vor înţelege 
cu cei de la castelul negru, ca să-i potă, la cas 
ţine prinşi acolo. El deci hotărî indată a pleca 
de-a colo fără cea mai mică întârziere. dar nu 
dede acesta a sa intenţiune pe faţă, pentru ca să 
nu alarmeze făr de vreme pe călugării şi să-î aţiţe, 
căci aceştia, şi fără ajutorul resboinicilor din cas
telul negru ar fi putut să-i oprescă acolo.

Së arătă deci in voit. cu decisiunea călugărilor, 
dar in sine căuta prilej, cum së scape mai lesne 
şi mai curând din ghiarele lor, şi să repare greşala, 
ce vë(Ju acum, că comisese el, dându-se făr de 
vreme pe faţă.

Estery recunoscu că nu pôte pleca séra, re- 
inase decî peste nöpte in monăstire.

Acéstâ nöpte o petrecuse Sofronie in mare 
nelinisce şi in multă plănuire. El simţise din miş
cările ostaşilor, că voiesc să plece cât mai curênd, 
decï së sculà des de diminâţă şi së puse la pîndă.

Recunoscând că Estery së prepară in adevër 
a părăsi monăstirea cu ai sëi, nu scia, să le dea

j
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mâna de ajutor la acésla séu să-i lase së facă fără 
ajutorul sëu şi să së profite apoi de altă ocasiune, 
mai bună pôte, pentru a-şi cîştiga simpatia lor, 
căci pe acésta îş bazase speranţele sale de a in- 
vinge pe Anton şi a deveni egumenul monăstirei.

,Ce-i in mână nu-i minciună* îs clise el in fine. 
Acum pot să le vin in ajutor, cine scie, décâ mai 
tànjiu voi fi in stare a o face.*

Së duse deci cu paşi de vulpe să-i vorbéscà 
lui Estery, pe care-lü găsi tocmai gata, de a-şî în
căleca calul.

Dar nici cei lalţi călugări nu scăpară prin ve
dere, că Estery voiesce să së ducă. Ei îş impăr- 
tăşiră pe tăcute unii altora observaţiunea lor şi së 

. adunaseră in taină la o sfătuire. Sofronie fu ex
clus de la acéstâ adunare, căci purtarea lui le păruse 
suspectă. Ba el fu chiar supraveghiat, pe ascuns 
după propunerea unui călugăr cu numele Bonifaciu, 
care să insărcinâ el insuş cu acésta. El îl urmări 
deci pretutindeni, şi vëdênd că së aproprie de Estery 
së puse şi el la pândă, ca së au(iă ce va vorbi cu el.

»Voiţi, după cum vëd, să părăsiţi monăslirea?* 
(jiise Sofronie cătră Estery, „ aşa dară nu veţi ascepta 
ca să vedeţi resultatul alegerei nöstre: Bine şi fa-
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ceţî căci Anton să va intörce de bună semă cu o 
cétà de resboinicî de la castelul negru, s’apoi nu 
sciu ce s’ar alege de voi.*

Estery creduse, că nu va fi observat de nimen, 
şi că plecând des de dimineţă va putea forsa porta 
monăslirei, cu atât mai lesne, de ore ce luase töte 
măsurile pentru a surprinde pe portar.

Vedènd acum pe Sofronie, să speria., ér cu
vintele lui, cu totă afabilitatea lor, nu-lü linişciră 
căci să temea de o cursă.

>îţ mulţămesc,* clise el cu tôla acésta, ,şi 
nu voi uita la. ocasiune de serviciul teu.*

La aceste cuvinte făcu un semn. şi Sofronie 
fu luat indală la mijloc de ostaşii regelui.

El observa acésta manevră cu un zimbet rece 
şi cjise : Te indoiesci de sinceritatea mea, şi nu mă 
mir. O voi dovedi insă indată prin fapte, căci 
n’avem timp să facem vorbă multă.*

Aici să aucji un răcnet grozav.
Eşise din peptul lui Bonifaciu, care voia să 

alarmecje pe confraţii săi.
Era insă prea târcjiu, căcî Estery şi cu ai săi, 

conduşi in fuga mare de Sofronie ajunseră la pörtä,
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pe care o deschise Sofronie in grabă cu insaşî 
mâna sa, căci portarul nu cutezase a i sô opune.

Céta regéscà o porni in jos, fără de a li ur
mărită de nimen, căci in câmp deschis călugării nu 
se puteau mesura cu ei.

, Aduceţi-vé a minte de jertfa ce v’am adus, 
decă la inlorcevea vostră me veţi mai găsi intre cei 
vii* le strigă Sofronie la despărţire ....

Călugări erau revoltaţi de purtarea lui So
fronie. In prima lor furiă, voiră să-liî spêndure, dar 
Bonifaciu i opri, dicêndu-le, să asceple până i sô 
va face judecata.

îl aruncară deci in una din inchisorile cele 
mai afunde, er pe Bonifaciu îl trimiseră la caste
lul negru, pentru a rechiăma pe Anton, pe care-lö 
aleseră cu unanimitate de egumen. Bonifaciu merse 
decî pentru a implini acéstà misiune şi pentru a 
cere tot o dată ajutor in contra ostaşilor regescî, 
de la cavalerul Cuno.

Pe acelaş timp dară, pe când Anton, orbit 
de furiile resbunărei, se incercă a aduce prăpastia asu
pra castelului părinţilor sei, şi asupra locuitorilor din 
acel castel, pe când arunca de la sine intregul sôu 
trecut, ironia sôrlei schimbase împrejurările din

::
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monăstire. din a doua sa patrie, unde petrecuse 
in pace şi in linisce şi unde ar fi trebuit şă-şî gă- 
sescă viitorul sëu, şi aceste împrejurări deveniseră 
favorabile pentru el, o golă baljocură!

Sofronie ajunsese in una din temniţele mo- 
năsl.ireî, dar acesta nu-lfi mîhni, căci din intimplare 
cunoscea o eşire secretă din acestă inchisôre. Mo- 
năslirea fiind clădită pe un vârf de munte, avea 
multe suterane naturale, formate prin cavaţiunî ale 
solului, dar cele mai multe din aceste suterane, 
avea şi câte o resuflătore, secretă, cunoscută numai 
de fruntaşii monăstireî. Sofronie dar ar li putut scăpa 
in ver ce moment din inchisôre, dâcă ar fi voit; 
însë nu voia, së simţea mai bine acolo

Am (Jis, că Sofronie së simţea mai bine, care 
însă nu este tot. una cu bine. Së simţea mai bine 
sub pământ de cât pe pământ, un semn destul de 
caracteristic pentru disposiţiunea sa morală.

Încercase mari nenorociri in machinaţiunele 
sale, părea că era redus la imposibilitate de a-şl 
mai ajunge vr’o dală scopul sëu. El insë nu dis
perase.

»De bună seină îl vor fi provocat pe Anton 
de egumen,* ehibzuia el, „dar încă n’au pus mâna
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pe frênele slăpînireî, căci nu s’a putut intörce încă 
in monăştire, şi cine scie déca së va mai intörce 
vr’o dată, căci multe i së pot intîmpla pe drum. 
De Tar prinde solii regelui! — Dar décâ s’a intors 
deja?* acest gând îl cuprinse ca un fior, şi nu-i 
mai dede pace. Riscă chiar viéfa sa pentru a së 
linisci in acésta privinţă. Eşi pe furiş din inchisö- 
re, şi spionă împrejur. Së convinse că Anton nu 
së întorsese incă, şi reintră erăş sub pământ. Aicî 
îş urmă planurile sale.

»Decă nu së va mai intörce nici odată, séu 
décâ vor veni ostaşii regelui înaintea lui, atunci 
a-şî fi eu d’asupra. — »Corrige re tor tun am* 
exclamă el de-o-dată, ,da, voi corege sörLea ! * »Cor 
rigere fortunam, corrigere fortunam,* repetă el ne
încetat. Nu mai putea scăpa de acestă vorbă, nu 
së mai putea gândi la alt. nimic, de şi së trudea, 
ca së afle modul, cum së corégà sortea.

Nu-lü mai suferi sub păment, eşi la lumină, 
ér lumina i era incă şi mai nesuferibilă, së băgă 
deci erăş sub păment.

Când veni sera, totuş së simţi mai bine in 
aerul liber, së simţi mai bine afară, căcî d’acolo 
putea pîndi venirea lui Anton şi a lui Bonifaciu,
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a cărui misiune i era cunoscut, de ôre-ce së însăr
cinase cu ea, încă faţă cu el.

Acum stelea deci la pândă şi de câte orî i 
së părea că vede pe cineva venind înspre monăs- 
tire, trăsărea in sine şi punea mâna pe pumnalul 
sëu, pe care, după vechiul seu obiceiu îl purta as
cuns sub rasa sa.

Degetele sale tremurênde stringeau neîncetat 
mânerul pumnalului.

Şi el deci ajunsese in planurile sale la ultima 
raţiune — la omor şi nimicire,

Pe Sofronie îl îmboldea rîvna dominaţiuneî tot 
atât de tare, precum îmboldise pe Anton dorul res- 
bunărei.

Sortea înarmase aici pumnul unui nelegiuit, 
intru pedépsa fiului sacrilegiu. Braţul pedepsitor ste- 
tea deja ridicat, ascepla jertfa sa.

Implini-së va sacrilegiul? Urmata pedépsa?
Sofronie stelea mereu la pândă. Nôptea era 

intunecösä, putuse deci avansa până dinaintea porţi, 
unde së pitulase dinaintea unei stânci inalte.

Sofronie ascepta, ascepta mereu.
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Rudolf Gottschall.

,Şi diceţî, că erî, îndată după ce a intrai aicî, 
s’a şi întors, şi că bătrenul cavaler este bolnav de 
morte! er Anton nu a mai venit la monăstire! 
Domne Dumnezeule, ce-a mai fi asta?!*

Elisabeta cătră care erau adresate aceste cu
vinte privea lipsită de simţiri in gol. 
un respuns părintelui Bonifaciu, care venise in cas
telul negru, precum seim, pentru a lua d’acolo pe 
Anton şi ajutor de resboinicl de la cavalerul Cuno.

Bietul Bonilaciu era cu totul deconcetrat, nu 
scia ce së facă, să mai stea, să së intorcă, să mai 
întrebe, séu să tacă.

Dar in adevër totul së împreunase pentru a-i 
ameţii minţile.

Când la sosirea sa in castel, intrase in odaia 
cavalerului, îl găsise pe acesta lungit pe patul sëu. 
Bătrenul capelan al castelului stetea ca un neputin
cios reZimat de o mesă şi îl privi cu ochii inholbaţL

Nu dede nici
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l vorbise cavalerului, acesta întorsese ochii sëi stîlpiţî 
spre el, dar buzele sale pălite nu fuseră in stare 
de a arlicola vr’un cuvent şi din peptul sëu hor- 
căitor eşiră numai nisce sughiţăturî inspaimèntâtôre. 
Fugi speriat şi dede de damicela castelului.

Elisebëta voi să intre cu el in odaia cavale
rului dar Bonilaciu era aşa de îngrozit încât nu voia cu 
nici un preţ. Elisabeta îl conduse deci in odaia ei, 
unde aflase din gura darnicele! nisce lucruri, Cart 
i! încurcaseră minţile şi mai tare.

Elisabeta voi acum să së ducă 0răş la pa tu 
tatălui ei murind. In acel moment së au<ji de-o 
dată un vuet neobiclnuit prin curte.

Bonilaciu intinse urcchia, ér Elisabela tresări 
ca din un vis înspăimântător şi privi in jurul ei.

Vuetul de prin afară deveni tot mai mare.
Mai intâiu fusese zîrgăilul lanţurilor de pe po

dul mobil, care tulburase cu sunetul sëu pătrunzător 
liniscea castelului. Apoi urmase un durduit, ca de 
la nisce cai, car! trec in trapët mare peste un pod. 
Acum insë së audea vaete şi ţipete şi sbierete intru 
ajutor. Lovituri puternice cătră uşi închise resu- 
nau împrejur si erau succedate de trozuele şi pîrăiturî 
produse prin crăpare de lemnărie şi sfărâmare de petre.
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Bonifaciu sguduit de grôza, nu scia, decă va 
fi ajuns judecata de apoi in castel, séu decă sufletul 
cavalerului murind părăsea cu acest sgompt înfri
coşat trupul sëu, séu decă in fine călcase o celă 
de fere sălbatice aceste locuri.

Elisabela era mai reculesă. Părea, că ar fi 
asceplat necontenit, aceia ce să intîmpla acum, căci 
primul cuvent ce adresă cătră servitorul care intră 
acum in odaia ei, jumătate mort de spaimă fu :

,Nu-i aşa că-î Anton? A venit cu duşmanii 
casei nöslre, pentru a-.şT domoli furia, a venit să 
mă ducă. Dar viiă nu mă va avea,* adause in 
fine, trăgend din senul ei un pumnal.

»Da, este coconaşul Anton. El a adus pe 
jăfuitoril ! * să vaelă servitorul ,.şi eu, nefericitul, de 
mine ara fost acela, care li-am dat intrare. Puteam 
eu insă să mă tem câtuş de puţin de coconaşul 
nostru, puteam să sciu, că va opri lanţurile, ca să 
nu mai fiu in stare să trag podul, când vădkii nă
vălirea duşmanului?*

»Sfîrşeşte cu vaerăturile tale,* să resti Elisa- 
beta cătră el, »du-te fugi, vedï de-ţî scapă pielea 
décâ nu-ţi-o poţi rescumpăra cu vieţă unora din 
aceste fiére. D-ta Bonifacie,* să inlorse ea- acum
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cătră acesta, „du-te şi vedî ce să petrece afară 
ş’apoi vino de-mî spune. Eu sunt. pregătită la tote.* 

Servitorul şi Bonifaciu eşiseră.
După pré puţine momente audi Elisabeta vo

cea lui Bonifaciu sbierănd de frica morţi, apoi i së 
părea că aude, cum trage cineva să moră, şi ames
tecat. cu aceste sonurî vocea lui Anton, dar nu putu 
să int.elégâ ce dice acestă voce.

Apoi să făcu tăcere pentru câteva momente. 
Acum së apropiară paşi grabnici de uşa ei, 

acésta së deschise şi pe pragul ei së arëtâ Anton, 
galben ca mörlea. Pe braţe ţinea o rasă plină de 
sânge. Se apropriâ cu paşi sfiicioşî.

» înapoi ucigaşule, inapoi. Mirésa lui Hermann 
de Weissenfels este in stare, ca să së ferèscâ de 
un laş ca tine — strigă Elisabeta cu o emoţiune 
sacră, ridicând pumnalul.

aEu, ucigaş, eu? Nu-sü/ respunse Anton cu 
vocea stinsă, >dar laş! da, sunt un laş, da, mai 
numit cu numele meu cel adevărat. Sunt un pol
tron! laş pe care un singur cuvênt eşit din gura 
unui bëtrên prăpădit, l’a desbrăcat de tötä demni
tatea sa de bărbat, care, pentru a scăpa de gröza, 
in care-lü băgase blăstemul bătrânului, së imbătâ,

!
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cu gânduri de resbunare, — un laş, care, trezin- 
du-se din gröza blăstemului, lotuş së mai adepâ 
cu resbunarea, scudându-së cu aceia, că jură
mântul făcut, fiâ chiar şi pentru săvîrşirea unui 
sacrilegiu, nu së pöte călca, şi că sacrilegiul trebue 
să fia sëvêrçit, — un laş care acum stă tremurênd 
dinaintea unei fete, şi care in acest moment mai 
pöte avea nemernicia de a acusa in sine pe acéslà 
fată de fără de legile sale.*

Observând Anton acum pumnalul in mânile
• Elisabetei dise :

,Dă, stràpunge-më şi sfirşesce-mî acestă vi- 
eţă miserabilă ! *

Aşa precum îţi perijï cumpëtul dând de un 
•obiect uşor, acolo unde te gătiseşi de a ridica o 
sarcină grea, aşa îş perdu şi Elisabeta cumpëtul la 
acéstâ straniă purtare a lui Anton.

Ea së asceptase de a-lü vedea pe Anton cu 
fata înfuriată, şi élà-lü acum covărşit de pocăinţă.

Elisabeta sorbi o gură de aer, aşa precum fac 
nceia care simţesc că së ’nécâ din lipsă de aer şi 
stete câteva minute fără mişcare.

Rasa plină de sânge pe care o ţinea Anton 
pe braţele sale i revocă simţirele. Oise in grabă:



209

,Pici că nu escï ucigaş şi éta vestmântul sân
gerat al ucisului in braţele laie!*

^Acestă rasă,* respunse Anton, „este a că
lugărului, care eşi acum delà line. Zace ucis afară 
dinaintea uşei tale, dar firul vieţei sale n’a fost tă
iat de mâna mea. Când veni eu, era deja prea 
târdiu pentru a opri faptul nefericit. Zăcea deja 
in sângele sëu. Eu insă am îndrăznit a intra la 
tine, pentru a te scăpa folosindu-më de mortea 
sa. — ^lisabeto.* continuă el cu mai multă căl
dură in vocea sa, „Elisabeto, ml-am impus o po
căinţă teribilă. Voiesc să te păstrez pe line, să-ţî 
păstrez vieţa, săţî păzesc nevinovăţia pentru rivalul 
meu, pentru Hermann! Voi abdice pentru tot-de-a 
una la posesiunea ta şi am venit ca să te duc cu 
mine, să te ţiu in braţele mele, să te feresc de töte • 
şi de toţi in folosul altuia. Te voi scăpa din acest 
loc plin de primejdiă pentru tine, şi te voi duce 
intr’un asii, pe care-lû voi respecta mai mult de 
cât viaţa mea, mai mult de cât fericirea mea viitôre.* 

Afară vuetul devenea tot mai mare. Urlete, 
strigăte, vaete şi ţipete împleau aerul imprejur.

*Ia rasa asta, inveleste-te in ea şi vină cu 
mine,* — së rugă Anton cu insistinţă.

14
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„Piei Irădălorule, nu le apropia de mine,* së 
feri Elisabeta de Anton, care së incerca ai pune 
rasa pe umeri.

„Nesocolito de ce te temi* insistă Anton aţi- 
ţat de opunerea ei. „Tine-ţî pumnalul şi foloses- 
ce-te de el, ori când vei vrea, line-lü, décâ nu te 
incredi in mine.

Elisabeta încă tot së ferea.
Acum o apucă Anton cu braţ viguros şi du- 

cêndu-o la feréslra i strigă:
„Privesce afară, şi vedî ce te asceptă.*
Trebue că fusese un ce gröznic, ce vëduse 

Elisabeta in curtea castelului, căcî dupa ce arun
case o privire prin feréstrâ, së retrase d’acolo, par’că 
ar li fost inţ.epală de o viperă

Acum nu së mai opuse lui Anton.
El o imbrăcâ in rasă, o luă de mână şi o 

conduse aşa in rasă cum era, pe căi ascunse afară 
din castel.

In fuga ei audi gemetul muritorilor, vaetul 
femeilor, chiuiturile ostaşilor bestiali, care îl chi- 
nuiră pe cavalerul, ce trăgea să mörä, până când 
li spusese locul, unde ascunsese comorile sale, unde 
aflară multă scumpete de pietre, aur şi mărgăritar^
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şi cari strigau acum de bucurie, şi urlau ca së a- 
copere răcnetele cavalerului, pe care-lö lovea acum 
cu bu/.duganiî lor până ce muri....

OSS-

ZU.

2Bic fiele« Scib, n>ie fiele ïraucr 
SnnerŞatb jener engeu SRauer.

Franz Dingelstedt.

Anton favorisai de amurgul (Jilei, căci înce
puse deja a însera, ridicase pe Elisabeta pe calul 
iui Bonifaciu celui ucis şi încălicftnd şi el pe calul 
seu apucase drumul spre monăstire.

Mult timp încă auriră îndărătul lor sgoraotul 
din castel şi vedură din timp in timp câte o limbă 
de foc. care së trăgea de la incendiul din castel, 
roşind cerul întunecat.

Anton avea de gând së ducă pe Elisabeta 
pe o cale suterană, pe care o cunoscea numai el, 
in monăstire, şi a o ţinea in o cavaţiune, care era 
tocmai de desuptul chiliei sale, pănă ce së vor alege 
lucrurile mai departe.

14*
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încercase mai de multe orï de a vorbi cu: 
Elisabeta despre planurile sale, pentru cel mai de 
apröpe viitor şi de a scote din ea un semn de 
interes, inse in zadar. Ea remase mută şi rece. 
Tôle vorbele sale, töte rugămentele sale mergeau 
in veni.

In dar i depinse, cât de sigură va fi ascunsă, 
in boltita de sub păment, in dar i spuse, despre 
speranţa sa, că monăstirea se va putea ţine in 
contra ostaşilor regesc! sub conducerea sa, până 
când va sosi Hermann in ajutorul lor.

Ea nu respundea nimic.
Nici acum nu arăta nici un semn de interes, 

când începură a urca Timpa, cu töte că Anton îş- 
da töte silinţele şi era forte ingrijat de comoditatea ei.

Dar nici chiar când sosiră in fine in boltitura
sulerană nu vorbi nimic; şi incă nu vorbi nimic 
când voi së părăsescă Anton suteranul şi së adresă că- 
tră dônsa recomandându-i răbdare, pană ce së va in- 
törce cu merinde. Ea remase cufundată in o apa- 
tiă desăvirşilă, din care nu së desceplâ nici chiar 
atunci, când eşi Anton pe uşă şi o închise pe din 
afară.

El voise mai intài së ésâ prin chilia sa, in care
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putea eşi urcând o scară şi deschicjend o uşă se
cretă care era potrivită cu atâta măiestrie in cât. 
nu se deosebea de podinile chiliei sale. Avusese 
intenţiunea së mérga in refectoriul raonăslirei şi să 
ia de-acolo d’ale mâncărei, dai- după puţină chib
zuială recunoscu, că totuş ar risca prea mult. El 
voia së păstreze cel mai profund secret despre pre
zenţa Elisabetei. Décâ Par li vëfjut cineva eşind din 
chilia sa. fără să-lă ti vecjut. intrând in monăstire 
pe pôrta ei, s’ai- fi putut descoperi prea lesne taina 
sa. Hotări deci a nu cruţa micul ocol, a eşi pe 
uşa secretă şi a intra apoi prin portă.

Anton plecase deci pe aceiaş cale pe care 
venise şi lăsase pe Elisabela singură........

Sofronie să pusese la pândă dinaintea porţi 
şi să pitulase in umbra unei stânci gigantice. El 
stelea acolo apröpe de la apusul sorelui şi acum era 
cloşca cu pui pe ceriö, aşa dară së apropia dioa. 
Ascepta mereu, şi tot ascepta. cu pumnalul in mână.

0 dată i së păruse că vede doue chipuri de 
călăreţi, venind spre monăstire, însë së inşelase de 
bună semă, iş dicea el, căci de atunce ar fi trebuit 
së soséscâ.

De-o dată iş aduse a minte de intrările se-
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crete ale monăstirei şi ii veni îngrozitorul gând, că 
Anton va fi intrat deja in monăstire, cu Bonifaciu, 
căci al doilea călăreţ, pe care îl vecju.se, trebue să 
fi fost el.

,La dracu* borborosî el in sine, ,doar nu mi-o 
fi scăpat din mâni ! Elă s’apropie cjiua şi decă-oi 
mai sta p’aci, me vede cineva şi sunt perdut. Tre
buie să me intorc in temniţa mea.*

Cu aceste cuvinte apucă spre intrarea secretă,
care ducea la inchisörea sa.........

In acest moment aucji paşii unui cal, venind 
insă, nu din partea spre castelul negru, ci din dosul 
monăstirei. Să retrase, ca să nu fiă vëdut de 
acela care venea. Scöse din nou pumnalul pentru 
orï ce cas.

Acum vedu, pe călăteţ şi recunoscu că este
Anton.

El së intorcea cu merindele şi venea spre portă.
Décà ar fi putut sä-lü vedă pe Sofronie, s’ar 

fi speriat de expresiunea fisonomiei sale, şi s’ar fi 
putut feri de el, căci una că era mai viguros şi 
altă că stetea pe cal.

Anton inse era preocupat de alte gânduri. 
Suvenirul sacrilegiului sëu i mustra cugetul şi grija
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pentru scăparea Elisabetei i apăsa inima. Chiar 
décâ s’ar fi temut de vro primejdia, in disposiţiunea 
actuală a spiritului sëu nu s’ar fi ocupat de ea, 
decum să se fi ferit acum de un lucru, care nicî 
prin gând nu-i trecea.

Dar pôte că ar primi cu bucurie lovitura de 
morte, căci seim, că o ceruse de la Elisabela in 
castelul negru, numai cu vr’o câteva ore mai nainte!

Nici de cum ! In acest moment ar fi fost 
gata a-şî apera viaţa sa cu töte puterile sale fisice 
si intelectuale, căci acum acéstâ viaţă avea un scop, 
un scop sacru ! Chiar de ar fi sciut că i s’ar èrta în
fricoşatul păcat, ce comise in contra părintelui sëu 
prin mörtea sa, n’ar fi voit să môrâ. Ce ar fi fă
cut Elisabela, décâ nu s’ar mai fi putut intôrce in 
suteran? Ar fi trebuit să péra de fôme, şi desele.

Anton insë precum seim nu së gândea la 
môrle si nu së ferea de ea. Dar chiar decă s’ar 
fi ferit, ar fi fost prea târejiu, căci Sofronie së a- 
runcâ cu o săritură grozavă pe el, şi apucândul 
de piept i înfipse pumnalul până la mânier in inimă !

îl nimerise bine şi incă prea bine.
.Elisabeto* strigă Anton şi pica de pe cal.
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Sofronie insë së duse fuga şi së ascunse in
inchisorea sa sub pâmênt.........

Sôrele încă nu trecuse peste coma Timpii, 
când sosi Estery cu ostaşii sei in monăstire şi o 
ocupa, fără versare de sânge, de ôre-ce călugării, 
nepreparaţî cum erau şi lipsiţi de conducători, nu 
së putură opune lor.

Estery incluse pe toţi călugări pentru a fi si
gur de ei.

La acéstâ ocasiune fu descoperit Sofronie in 
inchisôre din care î: liberă ostaşii, după porunca 
lui Estery, care se simţea îndatorat cătră el şi care 
i promise a-lü recompensa de indurările lui.

Călugărul şiret să arëta plin de gratitudine 
cătră pretinşii eliberatori sëi.

Dar Elisabeta? Pe ea n’o găsise nimen, de 
ea nu scia nimen. Boltitura suterană nu era cu
noscută de nimen, căci chiar Anton o descoperise 
numai din intîmplare.
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î;at geflammt bic gange 9facŞt.

Robert Müller.
In castelul negru nu să stinsese incă pe de

plin jăraticul incendiului aţiţat de manile sacrilege, 
locuitorii castelului gemeau incă, ér cadavrele mor
ţilor jăceau jur împrejur prin curte tot pe acele lo
curi unde fuseseră doborîte de arma ucigaşă, când 
së intôrse Hermann de la expediţiunea pe care 
seim că o întreprinsese in contra unui nobil maghiar.

Intrând in castelul părinţilor sëi si vëdènd 
înfricoşata devastare şi măcelul înfiorător, severşit 
de duşmani, ér mai de parte găsind pe bëtrênul 
sëu tală culcat mort in sângele sëu şi in fine cău
tând pe Elisabela prin töte părţile si neputând a 
o găsi: fu cuprins de o mâniă sacră.

Së jură că nu va ingropa cadavrele ucişilor, 
că nu va înmormânta remăşiţele pământesc! ale 
talà-sëu, pană ce nu va fi rësbunat fără de legile 
făcute, pănă ce nu va fi pedepsit cu asprime pe 
ucigaşi şi pănă ce nu va fi găsit pe scumpa sa 
mi ré să vilă séu mörtä.
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Adună la moment töte cetele sale, şi le spuse 
intenţiunea sa.

Toţi ostaşii erau gala a-şî versa ultima pi
cătură de sânge pentru resbunarea căpitanului lor.

Plecară deci pe urma ucigaşilor.
Spre mirarea lor vedură, că apucaseră drumul 

spre monăst.irea de pe Tîmpa.
Herman së informă despre pulerea vrăşma

şului, după ce aflase că s’ar fi in tării in monăstire.
Vë4ênd că cetele regesc! nu erau mai multe 

de cât ale sale, ba pôle ceva mai puţine îş făcu . 
planul de asediu.

Cu partea cea mai mare a resboinicilor sei 
voia să opereze din faţă, ér ou o parte mai mică 
insë mai alesă voia să mergă el insuş, şi së apuce 
monăslirea din dos.

Acest plan fu executat indală.
Partea cea mai mare a ostaşilor lui Hermann,, 

merse sub conducerea unui locţitor al sëu să ase- 
dieze monăstirea din faţă, el insë së duse cu cei 
l’alţî şi incepu së urce dealul, despre partea care 
este spre oraşul de astăijî.

Ostaşi! regesc! încă nie! nu apucaseră bine să 
sfîrşăscă cu închiderea călugărilor, când etă că fură
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alarmaţi din porunca lui Estery şi dirigea ţi de acesta- 
spre apărarea castelului in contra rebelilor.

Să încinse o luptă crâncenă dinaintea murilor 
monăstirei. Ostaşii lui Herman, care cunoscea bine* 
locurile să profitaseră de căile ferite şi inaintaseră până 
dinaintea zidurilor. Devastarea fără sémanü in care ve- 
dură castelul negru le incăinise inima, se luptară deci 
cu curagiu! desperaţiunei şi înaintau destul de bine. 
cu tölä posiţiunea lor desavantagiösä.

Pe aceste timpuri usul armelor de foc nu era- 
incă introdus, ba incă nicî nu să inventase. Acăstă 
împrejurare era mai avantagiosă pentru asaltălori 
de cât pentru apărători, de ore-ce acest! din urmă 
nu să putuseră prevede cu nisip, oleiu fierbinte, 
bolovani şi cele laite mijlöce de apărare de prin 
acele timpuri.

Ostaşi! castelului negru găuriseră deja in mai 
multe locurî zidul. Estery era silit a stringe luptă
tori! tot mai mult imprejurul acestor! rupturi din zid. 
Astfel lăsase celelalte părţ! ale monăstirei, mai 
cu sămă insă partea din dos, cea despre vêrful Tîm- 
peî, fără apărător!.

Aie! dec! domnea cea mai deplină linisce.
Opintirile cele din urmă ale apărătorilor fură
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însoţite de succes bun, căci ei putuseră se opună 
forte pröspete atacurilor celor de la castelul negru, 
pe când aceştia pierdeau din ce in ce mai mult 
din puterile lor.

In scurt se vădură respinşi de la löte surpă- 
turile de zid.

Ei lotus nu disperară incă, cu atât mai puţin 
fiind-că asceplau din moment in moment ajutorul 
lui Hermann, şi credeau din minut in minut că-lu 
vor vedea apucând din dos pe ostaşii regelui. —

Insă toluş nu se bizuiră numai pe acesta, 
căci pe când astupau apărătorii după putinţă gău
rile din zid, asaltatorii lucrau cu grabă la o capră 
mare de asalt. —*

Acum së gătise şi tuna cu lovituri sdravene in 
contra portei, care trebuia să se sfăreme, acum acum.

Apărătorii se adunară imprejurul int rarei ame
ninţate, pentru a inlocui lemnul sfărâmat, cu pep- 
turile lor viteze. —

Etăcă acum incepurăa trozni birnele cele grôse.
Vecjênd Estery acésta, së decise la un fapt. extrem. 

Puse de trase iverile porţii, gata de a esi cu ai săi 
şi a isgoni pe asallătoriî care rămaseră deja puţini 
la numër. —
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Unde era Hermann?
Unde zăbovea?
Décà va mai inlàrdia puţin, alunei va fi intra 

adevër prea tàrcjiu.
In minutul cel mai critic, in momentul când 

cetele lui Estery incepură se ésà prin portă se in- 
tîmplă un ce neasceptat. —

--------

XIV.

2) cr iun’rc 3rcUlp«lf ift scrfluiiflcn,.
3) u tyctft beii gricbcn bir errungen.

Heinrich Zelle.

Dabia părăsise Hermann bolta sul.erană când 
së repedi Elisabeta asupra uşei incercănd de a o 
deschide.

— Me duc, fug, departe de acest miserabil, 
më duc de aş sei, că trebuie să stau intr’o pus
tietate, de aş sei că ajung de-a-dreptul in gurile 
fiérelor.

Sgudui de uşă, in dar; era pré bine inchisă, 
n’o putea s’o deschidă. Apoi îş adusese aminte, 
că i spusese Anton de o eşire in chilia lui; scara.

I

I
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rezimată de păreţi, ducea de bună sémâ la aceia 
-eşire. în adevăr să vedea o uşă d’asupra scăreî. 
Să urcă pe spiţele ei, si puse urechia la uşă, pentru 
a să orienta, dăcă nu-i vr’un sgomot in chilia lui 
Anton, şi dăcă pole să intre fără frică in ea.

„ Ascultă. Linisce cumplită. Acum indrăzni a 
face o incercare pentru a ridica uşa. Încercare 
zadarnică, trudă deşartă! uşa nu să mişca.

firăş să pogorî jos şi incercâ ărăş la uşa de 
jos, apoi să urcă ărăş in sus, şi din nou in jos, 
cu pripă, cu groză, neincelat mai de multe orî una 
după alta. Era o muncă chinuită la care îş puse 
ultimele forţe ale corpului ei, o muncă care prin 
neisbinda ei, i secă puterile sufletesc!.

Tot mai pripită mergea de la o uşă la altă, 
ca un biet canariu, care voiesce să scape din co- 
libiă şi sboră de pe o spiţă pe alta, aşa urca şi 
densa spiţele scărei in sus şi in jos.

Numai de n’ar veni acum, cugetă ea ascul
tând cu frică, dăcă nu s’aude paşii lui.

Puterile începură a o părăsi. Nu mai putea 
•să urce scara. Acum să trudea numai cu uşa de jos.

,Ètâ-lü, vine/ cugetă cu grözä.



223

Trecură mai multe momente, pôle öre. De-o 
dată fu cuprinsă de altă groză.

>Dar décà nu va mai veni nici de cum?* a- 
céslà ideiă i trecu prin minte şi o împlu de fiori 
reci. sdéca ar trebui să mor aici de fôme!.

Natura incepu a-şî cere dreptul sëu. I era 
fôme Elisabetei şi sete.

Şi acéstà föme şi acéstà sete o preschimbară

I

cu totul.
Acum i era mai tare groză de întârzierea lui 

Anton de cât cum i fusese de intôrcerea lui.
Sufletul omenesc este prea tare legat de ma

terie, astfel in căt acéstà materie va învinge tot 
de-a-una tăria sufletului.

Da, sunt momente in care puterea inspiraţi- 
unei ne face ca să uităm de totă slăbiciunea tru- 
péscà, in care ne supunem cu plăcere unei dureri 
pentru a arëta mărimea nostră sufletescă.

Istoria acelui Roman a lui Muciu Scaevola, 
care îş pîrjoli braţul pe jăratic pentru a dovedi 
virtutea sa, este un exemplu strălucit despre acéstâ.

Dar fapte de-astea së săvîrşesc numai in acele 
momente, in care s’a concentrat töte puterile sufle
tesc!. Avênd insë materia timp, ca să-şi reclame
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drepturile sale, atunci së arată preste curênd pre- 
domnirea ei. Spiritul resimte puterea ei şi së stinge 
in acelaş grad in care së slăbesce corpul şi punên- 
du-së la cele din urmă numai la serviciul lui.

Şi Elisabeta iş perdu ulii mile ei puteri. Pică 
la păment. O greutate de plump i së pusese pe 
nervele ei. Euzele i së uscară cu toiul. Căfju in 
o slare de nesimţire. In o stare care nu era nici 
treziă, nici ametélâ, nici somn. Ochii i së inchiseră 
fără voia ei.

Spiritul ei vedea necurmat grözele suferite,, 
aucjia intr’una glasurile de vaet şi de desperare.

Apoi începu să resufle eraş mai regulat.
In inchisörea ei domnea întunecime şi o li- 

nisce cumplită.
Nöptea inaintase tare.
începu să visede. I së făcu, că participă erăş. 

la aceia scegă, in care së arëtase Anton dinaintea 
ei in castelul negru. Erăş i oferi Anton peptul sëu 
ca ţintă pentru pumnalul ei, şi de astă-dată, Eli- 
sabela in visul ei nu së retrase ci înfipse oţelul 
ucigător adânc in peptul ticălosului, sângele roşu 
ţisni din acel pepl tocmai in ochii ei şi i luă ve
derile.
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Së descepl.à eu un ţîpet. O ratjiă palidă de 
söre, care së furişa prin o crepătură căcjuse pe 
ochii ei. şi produse vedania din vis.

îs aduse aminte, că trebuie să fugă din acel 
loc. dar tot odată îş aduse aminte de încercările 
ei zadarnice, ce făcuse deja pentru a scăpa. Dis
perarea i reveni. Căută imprejur, ca după un aju
tor. Ochi ei së opriră de crepătură prin care o 
isbise radia sorelui. Acostă crepătură era îngustă, 
lotus i veni ideia de a incerea, doar decă ar putea 
eşi prin ea: dar era sus, şi era de o lăture, nu 
in partea unde stetea scara. Totuş, ureându-së pe 
scară şi trecând de pe ea pe nisce bîrne, care 
păreau zidite in părete, credea că i ar fi cu putinţă, 
ca să ajungă până la acel isvor de lumină.

Radia de speranţă care ini rase cu radia de 
söre in inima ei i dete pu 1er! nôuë. —

Încercă de a executa intenţiunea ei. Urcă 
scara până la punctul cerut, aicî stete puţin pentru 
a resufla, şi a së reculege, ca să aibă puteri pentru 
trecerea ei de pe scară pe bîrnă. Acum incercâ, 
şi étâ că i succese, trecuse de pe scară pe una 
din bîrnele de jos. Acest succes o reînsufleţi din 
nou, së apucă de altă bîrnă, şi voi să-şî ridice corpul

15
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la înălţimea crepălurei, când, in urma opintirei sale, 
se puse bîrna in mişcare. Acesta vibraţiune ne- 
asceptată o intîorâ pe Elisabeta, îş perdu cumpătul. 
Remase vr’o câteva minute atârnată in aer. Dege
tele ei slabe nu putură ţine mult timp povara cor
pului ei: se deslipiră de la bîrna pe care le strinseră. 
Elisabeta cădu la pământ unde remase leşinată. — 

Astfel stete nu seim cât.
Din afară pătrunse de o dată valuri de vuet. 
Noi seim, că ele vineau din sgomolul asaltului în

treprins de omenii lui Hermann in contra monăstireî 
O pocnitură mai aspră, care resunase in apro

prierea boitei suterane in care zăcea Elisabeta, o 
desceptâ din lesinï. Së ridică şi asculta. Era in 
totă firea ei, nu së vălămase nici de cum prin 
căderea de pe bîrnă.

Elisabeta ascultă împrejur, ridicând ochii, la 
acea bîrnă de pe care căduse, vëdu cu mirare, şi cu 
bucurie nespusă, că acele bîrne, despre care creduse> 
că ar fi didil.e in păreţi, formau o uşă, ce së 
deschisese prin căderea ei.

Acesta descoperire era să-i ia erăş Iote pute
rile, căci şi bucuria, nu numai .grôza. amêndouë 
sunt in stare de a slăbi pe om.
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Dar bucuria pentru a fi covîrşitore trebuiă 
să ne aducă făr de veste im plinirea desăvârşită a 
dorinţelor nöstre, o simplă prevedere a acestei îm
pliniri, ne pöte răpi puterile pentru un moment, 
dar nu ne pöte seca isvorul vie tei, tot precum un 
fulger depărtat ne pöte lua vederile insë nu ne pöte 
doborî la pământ, ca trăznetul care ne lovesce.

Elisabeta prevëtjuse numai posibilitatea de scă
pare, i së arătase o uşă deschisă, insë ea nu scia 
încă, unde o va conduce aceslă uşă, şi zorul de a 
së lămuri despre acesta i redete puterile.

Fu erăs in stare de a urca scara. înainta 
din spiţă in spiţă, incet cu greu şi cu dese intre- 
ruperl. Când se oprea pentru a lua resuflare mai 
adâncă spre uşurarea peptului ei, care së sbătea 
de ténia şi de bucurie, când stetea pe o spiţă, pentru 
a sâ orienta, a vedea cum së facă, ca să ajungă 
sigur la intrarea pe care o ferise acea uşă misteriôsà. 
In fine ajunse de-a-dreptul pragului uşeî şi recule- 
gàndu-së töte puterile sări de pe scară pe acel prag 
mult dorit.

!

Elisabeta së găsi intr’un spaţiu neluminat, 
dinaintea ochilor ei së desfăta un intunerec cumplit. 
Ce era să facă. Să së inlörcä? Nu, căci acolo

15*
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jos nu o ascepta de cât palm did uri mărginite, 
aici insă se intindea dinaintea ei necunoscutul, deci 
se hotărî a scruta acest necunoscut, până la sfirşi- 
rea puterilor ei ; pôte că tot va isbuti in fine a eşi 
Ia vr’un sftrşit bun. Merse d’a ôrba înainte. Merse 
pas de pas, cu frică şi cu sfială. Mult timp nu 
dete de nici o pîedecă, d’aci conchise că a apucat 
pe un drum suteran. Acéstà ideiă o însufleţi erăş. 
Merse mereu inainte, merse, merse.

Aerul din suteranul ingust deveni tot mai gros 
încât resuflarea i se făcea tot mai grea. Să opri, 
gata de a să intörce, dar disperarea i dete puteri 
supraumane, îs reluă ărăş mersul,

Trecuse peste o jumătate de oră de când să 
tîrea ea astfel prin intunerec, când incepu a resimţi 
o fresceţă de aer, şi a întrevedea in depărtare o 
slabă licurire. Resuflâ cu voluptate aerul prospăt, 
şi reluând acum nisce paşi mai ageri inaintâ mai iute.

în fine ajunse la capătul suteranuluî, era o 
pesceră mică, impresorată la intrarea ei de tufiş 
stufos. —

Dar mai departe ca pănă aici nu să putu tîrî. 
cădu pe genunchi, şi rugăciunea ce trimise acum 
cătră a Totpotintele pentru a-i mulţămi, să puse
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ca un balsam pe sufletul ei şi i aduse liniscea de 
care fusese lipsită atâta timp. Adormi lin. —

Dar nici acest, somn nu dura mult. Strigăte 
împrejurul ei o desceptară, erau omeniî lui Hermann, 
care, după cum seim, conduşi chiar de el, veniau 
din partea acésta a délului, pentru a năvăli din 
dos asupra monftstirei.

Elisabeta tresări din somn, şi audind vuetnl 
apropriàndu-së lot mai tare de refugiul ei, nu scia 
ce së facă, së remână in pescere, la vederea celor 
din afară, séu să së retragă, să së ascuncjă in pa- 
sagiul suteran.

încă nu së putuse decide când étâ că së întunecă 
intrarea pescerei. Trebue că ajunse vr’un om acolo.

O voce cunoscută, o voce dulce resună şi o 
implu de fiori de bucurie.

Acéstâ voce era a lui Hermann, a mirelui ei, 
care întreba:

,Cine-i aici?* ....
Permiteţi-ne ca să nu vë mai descrim scena 

care urmă după acésta.
Erlaţi-ne décâ nu suntem in stare a vë spune 

bucuria lui Hermann, când vëdu că călugărul pre
tins era logodnica sa iubită.

S

I
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Ce fel de călugăr?
Pardon, am uitai să vë spun că unii din ostaşii 

lui Hermann o vë(Juse pe Elisabela in peştere, pe 
când durmea, şi îl vestise pe Hermann, că ar fi 
găsit un călugăr culcat in peştere. Decă ve veţi 
reaminti, că Elisabela fusese imbrăcată de Anton, 
când o luase din castelul negru, in rasa lui Boni- 
faciu atuncî veţi sei, de ce o luară ômeniï lui Her
mann drept un călugăr. —

Acum ne mai remàne a explica acésta mi
nunată întâlnire. Minunată cât in privinţa împre
jurărilor, dar cu tötä naturală cât in privinţa loca- 
lităţei, căci pasagiul suteran conducea din monastire 
drept in pescerea de sub vêrful Tîmpei, care, adică 
pescere există încă până in dioa de astăzi, şi care 
de-atunci së numesce: ,pescerea călugăriţei.* . . . •

»La ce te gândesci* inirebâ cineva din socie
tatea cu care intreprinsesem excursiunea pe vêrful 
Tîmpei, după cum v’am spus la începutul acestei 
naraţiuni, şi cu care ne oprisem pe coma délului pentru 
a resufla.

»Ean am făcut o istoriă, pentru a mi explica 
numirea pescerei de sub Tîmpa.*
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VA pescereï călugăriţei?*
»Da.*
»Ei bine.*
»Ei bine, decă voiţi, vë voi spune povestea 

mea, indată ce ne vom fi poposit in valea cetăţeî.* 
Toţi fură invoiţi.

*

Së inţelege că naraţiunea mea së sfirşi cu 
învingerea ostaşilor regesc! prin omeni! lui Herman 
cari inaintaseră prin pasagiul şuierau şi e.şiră pe uşa 
din chilia lui Anton drept in monăstire; së sfirşi 
prin pedépsa lui Sofronie, care fu ucis in luptă, şi 
in fine prin nunta lui Herman cu Elisabeta care 
mai trăiră mulţi an! in pace şi in sănătate, şi car! 
vor mai trăi sper, in suvenirul acelora car! a cetit 
acestă naraţiune.

Eu însë nu m! pot lua dioa buna de la iubiţi! 
mei cetitor! şi de la amabilele mele cetilöre, fără 
de a ie recomanda cu tot a dinsul, ca, or! când vor 
avea ocasiune de a së sui pe vêrful Têmpei, să së 
foloséscà de bună sema de ea, së arunce o pri
vire împrejurul lor şi së spună apoi. décâ merită 
acel oraş, care së întinde măreţ la pölele acestui 
munte versurile, ce am făcut:

.
I\
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La Braşov.
Eşti ca un legăn primenii 

Oraş in cave m’am născut, 
La line eras am venii,

Să te revăd, să te salut.

Braşovul meu, tu cuib de flori 
Oraş iubiţ, oraş măreţ,

Eu te salut de mii de ori 
Un obosit, un trist drumeţ.

Eu îţ. salut frumosul brîu 
De dealuri verdi şi ridetorî, 

Cu dragoste de fiu revin 
La murii tei protegătorî!

Chiar mucecjiţî şi ruinaţi 
0 murii mei, eu vé iubesc, 

Căci cu credinţă ’nconjuraţî 
Tot, ce in lume mai doresc!


