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CÂTE-Y A CUYINTE
despre

VLA3)-VODĂ DRACUL

I
Perpeţiile nuvelei ce aveţi înnainte so 

petrece sub ' Iad Vodă supranumit Dracul. 
Acest Domnitor a fost fiul marelui Dom
nitor Mircca cel bătrân. A avut ca fraţi 
pe Mihail, care a urmat pe tron pe tatăl 
său, după ce cât-va timp a domnit împre
ună cu el ; pe Radu Prasnaglava sau ple
şuvul, pe Alexandru Aldea, a cărui exis
tenţă s’a descoperit de abia câţi-va ani şi 
pe Dan sau Dancilă. [Dintre aceşti cinci 
fii ai marelui Mircea, născuţii : unii din 
soţia sa legitimă, iar alţii din numeroasele 
ţiitorii ce a avut, patru au domnit pe rând, 
şi numai al cincilea Dăncilâ n’a domnit. 
Vlad Vodă Dracul a fost fiu nelegitim, dar
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a domnit în două rânduri : odată între anii 
1433-1439 şi altă dată între 1442-1447.

Vlad Dracu şi-a petrecut primii ani ai 
tinereţei sale la Adrianopole, ca zălog’ a 
credinţei tatălui său călre Turci, după cum 
era obiceiul pe atunci, ca fii să garanteze 
cu viaţa lor leálitatea şi buna credinţă a 
părinţilor lor, Domnitori în Valachia, către 
Sultan. Fiind acolo el s’a înrolat în armata 
turcească, a învăţat sciinţa armelor şi a 
stat acolo până la moartea tatălui său. De
venind liber, el s’a dus la Constantinopole, 
a intrat în armata bisantină şi în scurt timp 
a dovedit că, dintre toţi fraţii săi, el se
măna mai mult ca ceilalţi tatălui său, fie 
ca bravură, fie ca netemere de moarte, fie 
ca aptitudine militară.

După moartea fratelui său Mihail, ucis de 
Dăneşti, el a venit în ţară însoţit de oşti 
turceşti şi de năimiţi de toate naţiile, a in
trat în principat pe la Brăila, a înnaintat 
până la Buzău, dar după ce aflâ că Dan a 
fost învins de către boerii nemulţumiţi, duş
mani ai Dăneştilor, şi că ei au suit pe tron 
pe fratele său Radu Praşna-glava, l’a lăsat pe 
acela să domnească, şi el a trecut în Ardeal, 
unde a avut prilejul să facă cunoştinţă cu 
Ioan Corvin guvernatorul Transilvaniei şi co
mandantul suprem al armatei ungureşti de 
acolo şi să devie partizan devotat al Regelui 
Ungariei.
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Domnia lui Radu Prasna-glava n’a durat 
mult: abia de la 1424 până la 1427 ; ea n’a 
fost liniştită, ci în neîncetate certe şi ciocniri 
cu partizaitii Dâneştilor, care se luptau me
reu cu adversarii lor spre a repune pe 
Dan II-lea pe tron. Aceştia, după multe 
frământări şi lupte sângeroase, reuşiră în 
anul 1427 să alunge pe Radu Vodă de pe 
tron, să-l înlocuiască prin protejatul lor şi sâ-l 
siliascâ să treacă Dunărea şi să caute adăpos- 
tire în ţara turcească. Nici domnia aceluia 
ce l’a urmat ca domnitor, sub numele de 
Dan al II-lea, n’a avut lungă durată, căci 
inamicii lui, fiind ajutaţi de Turci, îl biru- 
iră, îi tăiară capul şi suiră pe tron pe 
Alexandru Aldea, fiul cel mai mic al lui 
Mircea cel mare.

Intr’acest timp Vlad îşi prepara terenul 
d’a deveni Domn, stând liniştit în Ardeal, 
cultivând amiciţia lui Ioan Corvin, făcând 
curte Regelui Ungariei Sigismund, care tot 
de o dată era şi împărat al Germaniei, şi 
într’acelaş timp întreţinând o corespondenţă 
foarte strânsă şi foarte amicală cu mai 
mulţi amici ai săi din Andrianopole, prin 
care solicita sprijinul şi protecţiunea Sul
tanului spre a dobândi tronul părintesc. 
Această corespondenţă durâ mult timp, dar 
nu dădu rezultatul dorit. Turcii de astă dată 
nu vrură să’i dea sprijinul cerut şi, dintr’a-
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ceasta causa, de atunci încoa, el deveni 
duşmanul cel mai neîmpăcat al Turcilor, şi 
se hotărî a se arunca cu trupul şi sufletul 
în braţele regelui Ungariei. Sub impresiunea 
dorului de răsbunare, el luă parte hotărâ
toare la lupta contra lui Dan, precum şi la 
perderea sa, dar, în loc d’a-i da lui tronul, 
Ion Corvin care era a tot puternic în Un
garia şi Transilvania, prefera pe fratele său 
mai mic, pe Alexandru Aldea, şi’i încredinţâ 
lui frânele Domniei. Această nedreptate a- 
mărî pe Vlad peste măsură de mult, şi îl 
făcu ca, în decurs de doi ani, să nutriere 
Ungaria şi Germania şi să alerge de la Buda 
la Pojon şLde acolo la Nuremberg, spre a 
cere de la împăratul dreptatea şi tronul 
părintesc; dar, după ce a bătut drumul în 
zadar multă vreme, s’a înturnat înnapoi, la 
Buzeu, şi-a strâns din nou o armată de 
mercenari şi a reînceput lupta pentru do
bândirea tronului contra propriului său frate.

II

In fine, după mai mulţi ani de lupte ne
norocoase, de alergături inutile şi de aş
teptare zadarnică, în anul 1433, el avu pri
lejul să dea ochi cu împăratul la Nuremberg, 
sâ’i expue doleanţele sale şi sa i ceară drep
tate. Sigismund înţelegând cu cine avea a
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face şi pricepând câ Vlad era un om am
biţios, impulsiv, brav până la temeritate şi 
înzestrat cu eminente talente militare, 
prin urmare foarte periculos, se hotărî ca 
deocamdată să-l înbuneze, făcându-1 cavaler 
ai ordinului „Dragonul sau „Balaorull\ cea 
mai înnultâ distincţiune dintr acea epocă, şi 
sâ'i promită sprijin şi proteeţiune spre a 
dobândi tronul. De la acest ordin al Dra- 
g'onului a provenit porecla de Dragul sau 
Dracul ce dobândi mai târziu Vlad Vodă.

împăratul se ţinu de cuvânt, îi puse la 
dispoziţie un număr de oşteni. Unguri, şi 
Vlad, în fruntea lor, se luptă doi ani d’a rân
dul cu oştile lui Alexandru Aldea, dar nu 
reuşi să biruiască pe fratele său mai mic, 
ci fu silit aă aştepte până ce Aldea muri 
la Târgovişte de moarte bună. Tocmai a- 
tunci dobândi el tronul şi de astă dată fără 
de luptă, fără multă bătaie de cap şi cu 
ajutorul unui mic număr de oşteni Un
guri ce’i puse la dispoziţie Corvin. In tim
pul luptelor ce susţinu contra fratelui său, 
el subscrise şi dădu în public mai multe hri- 
zoave şi cărţi ca Domn stâpânitor al Ungro- 
VI ihiei, deşi nu stăpânea altceva decât o 
parte din judeţul Buz^u, avu un divan al 
său propriu şi întreţinu o curte domnească.

Vlad dobândind tronul în anul 1433 cu 
ajutorul Ungurilor, a voit să se statornicească
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pe eltotcu ajutorul Ungurilor. Pentru 
duce la îndeplinire această dorinţă el pe de o 
partea încercat şi a reuşit să se împace cu 
boerii nemulţumiţi şi cu partizanii Dăneş- 
tilor ; pe de altă parte îşi dădu toate silin
ţele ca să îmbunătăţească starea armatei 
sale şi să mărească numărul luptătorilor, 
iar pe de alta înduplecă pe Corvin să che
me la sine pe cei trei fii ai lui Dan, adică 
pe Dan, Vlad şi Menzil de Argeş, singurii 
pretendenţi care ar fi putut să-i dispute 
tronul, dar care erau încă nişte copii, ca 
să fie crescuţi şi instruiţi în Cluj, ceia ce 
se aduse la îndeplinire cu .consimţământul 
unchilor lor Părvuleştii. După aceia, văzând 
că numărul oştenilor ce dobândise nu era în
destul de mare ca să se încumeteze să se mă
soare cu oştile turceşti care se apropiau de 
fruntariele sale, cu intenţia d’a-1 pedepsi că 
s’a suit pe tron cu ajutorul Ungurilor, in- 
tr’un timp în care Turcii erau în răsboiu 
cu Ungurii, Vlad s’a grăbit a scrie regelui 
Sigismund o epistolă, prin care’i cerea a- 
jutor în oşti şi bani ca să se poată men
ţine pe tron şi să învingă pe Turcii, care 
deja pătrunsese în Serbia, sub comanda lui 
Isaac bei, care deja biruise pe principele G. 
Brancovici şi luase cu asalt cetatea Kruşova.

împăratul îi trimese drept răspuns o e- 
pistolă cam acru dulce, prin care’i declara

a a-
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categoric că nu va putea să’i dea ajutorul 
cerut, nici nu putea să se strice cu Poarta, 
pentru că abia a încheiat şi subscris un nou 
tractat de armistiţiu cu Sultanul Amurat, 
pe termen de doi ani. Termenii acelei epis
tole era cât se poate de reci, de ceremo- 
nioşi şi plini de mustrări : i se impută că nu 
avea o conduită îndestul de amicală cu 
Ioan Corvin voevodul Transilvaniei, care 
era locotenentul său în întreaga Ungarie, 
şi i se făcea prin ea nisce mustrări cam 
supărătoare. Acest răspuns neaşteptat sur
prinse, amărî şi necăji pe Vlad Vodă atât 
de mult, în cât îl hotărî să săvârşească fapta 
cea mai îndrăsneaţă din câte se putea aş
tepta cineva de la un om pornit şi hotărît 
ca el.

III

Vlad Vodă, nesimţindu-se destul de tare 
ca să se măsoare cu Turcii, numai el cu 
oştile lui, cu toate că nu exista vre un alt 
pretendent în vârstă şi stare ca să-i dispute 
tronul, se hotărî să se ia bine cu Turcii, 
şi, mai nainte ca ei să ia o atitudine oare
care faţă de dânsu, profitând de armistb 
ţiul încheiat la Brusa în luna Noembre 1433 
\ntre Unguri şi Turci* s’a dqs la Brusa în
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vara anului 1434, în fruntea unei escorte 
numeroase de curteni, lăsând frânele gu
vernului în mâinele lui Mircea fiul său cel 
mai mare.

Sultanul Amurat fu foarte surprins de 
vizita ce primi, foarte mişcat de încrede
rea ce a avut în lealitatea sa acest vasal 
străin, care s’a suit pe tron cu ajutorul Un
gurilor, duşmanii cei mai de moarte al 
Turcilor, s’a minunat de îndrăzneala ce a 
avut d’a veni la el, tocmai în Asia, înso
ţit numai de 600 curteni, şi, spre a-şi ară
ta mulţumirea, l’a primit bine, i-a ascultat 
desvinovăţirile cu răbdare şi bună voinţă, 
şi i-a acceptat cu încredere jurământul de 
supunere şi fidelitate ce a depus în faţa 
sa, şi i-a dat învestitura prevăzută în ca- 
pitulaţiuni. I-a pretins numai împlinirea 
unei condiţiuni : aceea d’a coopera cu ar
mata sa într’o expediţiune \iitoare contra 
Ungurilor, servind Turcilor numai drept 
călăuza, • are >ă-i po\âţuiască a intra în Un
garia p'1 căile cel»" mai lesnicioase. Văzând 
că nu i se cerea şi sacriHci de sânge, ne
greşit Vlad, în starea sufletească în care se 
găsea faţă de Corvin, care începuse să 
crească pe copiii lui Dan ca pe nişte vii
tori pretendenţi de tron, şi faţă de Sigis
mund càre-1 mâhnise prin epistola ce-i tri- 
pieşese, se grăbi a priimi^şi a jura pre
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legea sa că va îndeplini punct cu punct 
şi cu bună credinţă această condiţiune, de 
îndată ce-i va ordona Sultanul.

Armistiţiul între Turci şi Unguri expiră 
în luna No>*mbre anul 1435, dar nici Un
gurii nici Turcii nu se hutărîră să reîncea- 
pă ostilităţile, pentru că Sultanul Amurat 
era încurcat în nişte râzboae sângeroase 
în Asia, iar regele împărat Sigismund era 
ocupat cu înăbuşirea răscoalei Românilor 
din Ardeal contra seniorilor lor Unguri ; pe 
urmă, după potolirea acelei răscoale în valuri 
de sânge, împăratul rege, care căzuse la pat 
greu bolnav, muri în ziua de 8 Decembre 
anul 1437, iar în ziua de 1 Ianuarie 1438 
se sui pe tron, numai ca rege al Ungari
ei, ginerele său, Principele Albert de A- 
uxtria. Tocmai în vara anului 1438 Sulta
nul scrise lui Vlad ca să se pregătească a 
se ţine de jurământul făcut, iar Vlad îi 
răspunse că era gata.

Turcii porniră spre Dunăre, mergând în 
fruntea lor însuşi Sultanul Amurat II. Vlad 
Vodă le eşi întru întâmpinare la Vârcio- 
rova, în fruntea întregei armate româneşti 
ce putuse aduna. Fiind-că venise prin Ser
bia, Turcii, după îndemnul lui Vlad care, 
fiindu-i milă de soarta ce aştepta pe po
porul său, în caz când Turcii ar trece pe 
teritoriul românesc, vru să cruţe pe Români
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de dezastrul jafurilor turceşti, înduplecă pe 
Sultan să treacă Dunărea pe laSemendria şi 
să intre în ţara ung*urească pe la Porţile de 
fier./Oştile ungureşti eşiră întru întâmpi
narea Turcilor, sub comanda clrar a lui 
Ion Corvin. Prima ciocnire avu loc în a- 
propiere de satul St. Imre, şi primele suc
cese le dobândiră Turcii ; dar, după ce în- 
căerarea fu generală, creştinii eşiră biru
itori şi Turcii fură puşi pe goană. La a- 
ceastă luptă Românii, conform convenţiu- 
nei încheiate la Brusa, nu luară parte: Vlad 
şi ai săi se mărginiră numai a. călăuzi pe 
Turci spre a trece Dunărea fără de pie
dici, a-i face să treacă peste munţi prin 
potecile cele mai lesnicioase, şi a aduce 
la îndeplinire această îndatorire în modul 
cel mai conştiincios şi spre cea mai mare 
mulţumire a Turcilor. In timpul răsboiului, 
Românii păstrară cea mai perfectă neu
tralitate, spre cea mai mare bucurie a lui 
Huniadé, care, dacă ar fi participat şi Ro
mânii n’ar fi putut învinge pe Turci cu a- 
tâta înlesnire, ci poate chiar ar fi fost bă
tut. Cu acea ocazie Vlad, deşi deja înce
puse a purta numele de Drac, dovedi tu
turor că nu era drac, că sângele nu s’a 
făcut apă, că fiul semăna cu tatăl şi că 
odrasla lui Mircea, spaima Turcilor şi pa
văza creştinilor nu putea iubi pe Turci în
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paguba creştinilor şi nici nu putea să scoată 
sabia din teacă spre a se lupta cu oşteni 
creştini alături de păgâni. Această atitu
dine îi făcu mult .bine ceva mai târziu.

Abia după ce Turcii învinşi întoarse spa
tele Ungurilor învingători şi începură să fu
gă, Vlad şi armata sa reintrară în rolurile 
lor, conduse pc Sultan şi armata sa spre 
Turnu Roşu şi îi înlesni mijloacele d’a tre
ce peste munţi şi d’a in'raîn Ţara Româ
nească pe potecele cele mai bune, mai 
drepte şi mai sigure faţă de orice surpriză 
neplăcută.

Ioan Huniadé Corvin, beat fiind de fu
mul unei victorii atât de lesnicioasă şi de 
fireasca sa îngâmfare, se hotărî să urmă
rească pe Turci, spre a le cauza pierde
rile cele mai mari, şi chiar îi urmări şi le 
cauză multe pagube hârţuindu-le coada, 
până ce Turcii reuşiră a trece dincoa de 
hotar şi a intra în Ţara Românească. Cât 
fu pe teritoriul ardelenesc, Vlad nu inter
veni în conflictul Ungurilor cu Turcii, dar 
după ce văzu că Ungurii nu s’au mulţumit 
numai cu hărţuiala ce a urmat până la hotar, 
ci au îndrăsnit să calce teritoriul său, Vlad, 
de teamă ca nu ţara sa, scăpată de inva- 
ziunea Turcilor, să se vadă căzută în prada 
invaziei ungureşti, părăsi poziţia ce păs
trase până atunci, d’a merge în fruntea
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armatei turceşti ce se retrăgea în bună 
ordine, spre a-i servi drept povăţuitor, ci 
râmase în urma ei împreună cu întreag'a 
sa armată compusă din 6000 luptători aleşi 
şi odihniţi, şi strigă lui Corvin :

— Destul, pân’aci, mai departe nu mergeţi, 
că aveţi a face cu mine.

Ungurii nu înţelese de cuvânt ci merse 
mai înnainte, dar Românii care erau mai 
iuţi ca ei, şi care cunoşteau mai bine locu
rile, se repeziră asuprâ-le de pe toate coas
tele învecinate, cu repeziciunea fulgerului, 
răsbirâ pe Unguri şi-i sili să se retragă, după 
ce încercară oare-care perderi. Ioan Huni
adé Corvin, care cunoştea bine pe Vlad şi 
aptitudinele sale ostăşeşti, nu mai insistâ 
d'a urma pasul ce făcuse, ci dădu ordin la 
ai săi ca să nu mai înnainteze, ci să pără
sească Ţara Românească ca să se ducâne- 
supâraţi de duşmani să-şi serbeze triumful 
între zidurile cetâţei Sibiului.

Turcii, ne mai văzându-se urmăriţi de Un
guri, sub îndemnul fugosului lor Sultan, 
nu mai vrură să se scoboare din munţi 
spre vale, nici să mai dea ascultare sfatu
rilor înţelepte ale lui Vlad, ci se întoarse 
înapoi, luară din Streliaia berbecii şi ma- 
şinele de bombardare ce lăsase acolo când 
intrase în Ungaria, se duse* împreună cu ele 
de înconjurară Sibiul, şi fără să mai ştie de
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Români, începură bombardarea cetăţii. Tot 
într’acelaşi timp Sultanul dădu ordin oştilor 
sale neregulate ca să devasteze toate împre
jurimile şi să arză toate oraşele şi satele 
vecine, după ce le va prăda.Văzând că Si
biul résista, că zidurile sale erau prea tari 
şi că oştirea sa era prea puţin numeroasă 
ca să poată lua o cetate aşa de tare în 
scurta vreme de care dispunea, Am urat îşi 
împărţi armata în trei cete : o parte o lă
să în faţa Sibiului spre a opri pe asediaţi 
d’a eşi afară, o parte o porni spre Mediaşi, 
şi a treia parte o îndreptă spre Făgăraş, 
Ţara Bârsii şi Braşov ; toate aceste opera
ţiuni cu gândul să jefuiască şi să pus- 
tiască întreaga Transilvanie de la Cluj şi 
până în Secuime. Care nenumărate pline cu 
prăzi, turme şi cirezi mari de vite, strânse 
de pe câmpii, şi mii de robi : bărbaţi, femei 
şi copii, Saşi, Unguri, Români şi Săcui, fă
cură parte din prăzile făcute de Turci din 
Ţara Ardealului, în urma acelei expedi- 
ţiuni.

Din norocire pentru creştini, Braşovul era 
comandat de un om de valoare, de Desi- 
deriu de Lozonţ care, văzând primejdia, 
strânse miliţii numeroase din locuitorii cetă- 
ţei ce comanda şi de prin împrejurimi,se puse 
în fruntea lor, se împotrivi Turcilor, îi puse 
pe goană, le smulse din mâini prăzile, 4e-
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te drumul robilor şi alungâ pe năvălitori până 
la Turnu Roşu. Intr’acest timp de cruntă 
urmărire, el cauză fugarilor perderile cele 
mai mari. Intrarea în defileul munţilor prin 
care vâjie Oltul, fu pentru Turci foarte de
zastruoasă, pentru că Lozonţ îi urmări şi a- 
colo până aproape de Râmnic. Nu merse mai 
departe, căci Vlad Dracul care sta cu armata 
sa în defileurile Oltului,îl opri pe ioc şi’l sili 
să se înapoeze.

Cei ce apucase spre Megieşi fusese mai 
fericiţi ; ei jefuise şi pârjolise tot ce în
tâlnise în cale, fără de nici o piedică şi, 
ajungând la Sibiu, văzând că nu era chip 
să-l facă să capituleze, îl despresurară şi 
plecară, in frunte cu Sultanul, spre a se 
înturna în ţara lor. Ajungând la hotarul 
Ţărei Româneşti încărcaţi cu prăzi bog*ate, 
după ce Lozonţ se dusese de unde a ve
nit, Amurat găsi de cuviinţă să se arate 
mândru ca un victorios. Acolo ajungând, sul
tanul aflâ cele întâmplate coloanei ce por
nise în spre Ţara Bârsei, dar neputând 
să pedepsească acest afront cu oştile de 
care mai dispunea, lăsâ răsbunarea pentru 
altă dată şi se mulţumi a se reînturna la 
Adrianopole, numai cu prăzile şi robii ce 
putuse să strângă coloana despre Megiaşi..
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IV

Vlad Vodă Dracul nu luase parte la a- 
ceastă expediţiune, pe care n’o aprobase; 
din potrivă el rugase încă, mai nainte de 
reînturnarea sa, pe Sultanul Amurat ca, de 
astă dată se se reîntoarne de unde a venit 
şi să revie la anul cu oşti îndoit mai nu
meroase, dacă vrea să iasă triumfător, dar 
n’a fost ascultat. Văzând că sfaturile sale nu 
erau luate în seamă şi că Sultanul nu pu
nea nici un preţ, nici pe el nici pe oştile 
sale, Fa lăsat să facă ce a vrut, şi el s’a în- 
turnat la Târg*ovişte, spre a vedea de chi
verniseala Domniei sale, fără să fie împie
decat de Amurat.

Nici o dată turcii n’au admis că pot să fie şi 
ei învinşi, fără ca să încapă la mijloc vre-o 
trădare ; nu putea dar să facă excepţie la o 
astfel de credinţă tocmai Amurat, omul cel 
mai bănuitor. Cât fu pe drum, Sultanul nu fu 
muncit d’asemenea gânduri negre, ci tocmai 
după ce s’a întors la Andrianopole aproape 
ruşinat, atunci a început a se gândi la trăda
re şi s’a hotărât să afle cine era trădătorul,sau 
mai bine pe cine să facă ţapul expiator.

Marele vizir care, ca toţi demnitarii o- 
rientali, era o slugă plecată a stăpânului 
său, foarte dispus să comită chiar crime, 
spre a satisface çapriciele suveranului, spu-

2



18 N. D. Popescu

se sultanului că cauza nesucceselor sale a 
fost Vlad Dracul, care a conclus pe Turci 
în Ardeal, prin partea în care Ungurii erau 
mai bine întăriţi, că la războiu n’a făcut 
nimic alt de cât şi-a apărat oştile lui d’a fi 
atacate de Unguri şi, după ce o coloană 
turcă a pornit spre Braşiov, el a vestit pe 
Lozonţ ca să ia măsuri de apărare la timp. 
Auzind aceste învinuiri, Sultanul a fost co
prins de o furie nebună, şi, în aprinderea 
mâniei sale, fără să facă vrc-o cercetare 
spre a se convinge de adevăr, a trimis lui 
Vlad care se afla la Târgovişte, ordinul d’a 
veni fără zăbayă la Adrianopole.

Dracul, care se ştia cu cugetul curat, 
n’a intrat la nici o bănuială, a lăsat frânele 
guvernului în mâinile lui Mircea fiul său 
mai mare şi s’a grăbita se duce la Odruiu. 
Ajungând acolo n’a apucat să dea ochi cu 
Sultanul, ci imediat a fost ridicat pe sus 
de sbirii poliţiei, leg*at fedeleşiu, aruncat în- 
tr’o corabie, şi dus la Galipoli, unde a fost 
închis în chilia cea mai strâmtă şi cea mai 
umedă dintr’un turn al cetăţei, spre a pu
trezi acolo încărcat cu grele lanţuri. A- 
ceastă nedreptate îndemnă pe Vlad să 
jure ură de moarte contra Turcilor, o 
ură fără de ertare, dar ură chibzuită şi 
cumpănită spre a reuşi mai cu succes la 
înfrângerea Sultanului şi a tuturur Turcilor.
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Aflâudu-se acolo, el avu prilejul d’a con- 
rupe pe unul din ieniceri şi d’a-1 îndupleca 
să'i îngădue să scrie Sultanului o epistolă 
foarte ating'ătoare, prin care se jura că era 
nevinovat, că a păstrat credinţa nestrămu
tată faţă de suveranul său, că-i va păstra a- 
ceiaşi credinţă în toată viaţa sa, şi că, dacă 
a fost aşa de crud osândit, a fost numai vic
tima unui calomniator. Sultanul care era fu
rios ca ori-ce turc dar nu rău, i-a răspuns 
că-1 va ierta şi’i va reda tronul dacă’i va 
da ca răscumpărare o sumă însemnată de 
bani şi va da ordin la doi din fii săi ca să 
vie să se stabilească în Turcia, într’o cetate 
ce li se va desemna, ca zălog- pentru buna 
credinţă a sultanului. Vlad, neavând încotro, 
primi, scrise fiului său Mircea ca să adune toţi 
banii ce va g"ăsi în hasnaua sa particulară, să 
vânză toate sculele mai de preţ, să strâng-ă 
suma ficsată de Poartă ca rescumpărare şi s’o 
trimoatâ la Adrianopole împreună cu fraţii 
săi mai mici : Vlad şi Radu, băeţi între 20 
şi 1 7 ani, care să stea acolo ca zăloage la 
curtea sultanului Amurat.

Ordinul părintesc fu executat în tocmai 
şi Sultanul, după ce primi banii, trimise pe 
cei doi băeţi să stea liberi, însă în supra
vegherea de aproape, în oraşul Nimfeu în 
Asia, şi după aceea dădu ordin ca să dea 
drumul din închisoare lui Vlad Vodă şi 
sâ-i îng-ădue a se înturna în ţara sa.
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V

Captivitatea lui Vlad in Galipoli durase 
mai bine de un an, în care timp îndurase 
chinurile cele mai cumplite : frig*ul, foa
mea şi setea, într’acest timp el fusese pra
da groazei şi a spaimei, mereu cu moar
tea în sân şi petrecu nişte zile şi nopţi ce 
nu uitâ in toată viaţa sa. In timpul acestei 
captivităţi, Ion Huniadé Corvin nu stătuse 
cu mâinile în sân, ci se hotărîse să răsplă
tească ungureşte moderaţiunea cu care se 
purtase Vlad cu el în timpul invaziei tur
ceşti. Ca să aducă la îndeplinire acel act 
de recunoştinţă, se pusese în fruntea unei 
oşti ung*ureşli numeroase, luase cu sine pe 
Dan fiul mai mare al fostului domnitor Dan 
al 11-lea, care abia împlinise 20 de ani, tre
cuse împreună cu el în Ţara Românească, a- 
lungase de pe tron şi din ţară pe Mircea, 
care abia a reuşit să treacă dincolo de Dună
re şi instalase pe tron pe tânărul pretendent, 
sub numele de Dan al Iil-lea, fără să în
tâmpine vre-o împotrivire din partea .boe- 
rilor, care nici odată n’au fost slugi prea 
credincioase stăpânitorilor lor; apoi, după ce 
i-a lăsat un număr oare-care de oşti ungu
reşti, s’a înturnat în Ardeal. Aceasta s’a pe
trecut în anul 1439.
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Vlad, după ce a scăpat din închisoare, s’a 
dus să se înfăţişeze înaintea Sultanului spre 
a’i mulţumi, şi, ajungând la Adrianopole, a 
aflat despre alungarea fiului său şi despre de
tronarea lui. înfăţişându-se înaintea sultanu- 

' lui, el, după ce i-a făcut noi jurăminte de su
punere,* Ta rugat să’i dea oşti îndestulătoare 
cu care să alunge pe Unguri şi pe domni- 
şiorul lor şi să-şi reia tronul. Sultanul l’a în
demnat să aibă puţină răbdare, că intr’a- 
cele minute era ocupat cu preparativele u- 
uei noi încercări d’a lua Consantinopolul 
din mâinile Grecilor, }{ i-a promis că pes
te scurt timp va merge în persoană spre 
a’l restatornici pe tron, după ce va pedepsi 
pe Brancovici samojerdeţul Serbiei, că şi-ci 
dat mâna cu Corvin, a jurat credinţă Unguri
lor şi a scuturat suzeranitatea Turciei.

Amurat se ţinu de cuvânt chiar în toam
na anului 1439, pentru că expediţia contra 
Constantinopolului fusese amânată din cauză 
că preparativele ei nu fusese terminate la 
timp. Nu pleca el în frunte oştilor sale cum 
făgăduise, ci trimese în locu-i pe Isaac beg, 
generálisulul trupelor sale, care, intrând în 
Serbia, înconjură Semendriaşi o luâcu asalt, 
după o vie şi vitejească rezistenţă din par
tea lui Grigorie Brancovici, fiul mai mare 
al lui Samojerdeţului, care fugise din Un
garia mai nainte d’a intra Turcii în ţara
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sa. La această bătălie luâ parte şi Vlad 
împreună cu fiul său Mircea şi cu parti
zanii săi, vre-o 2000 la număr, care la che
marea sa, se adunase sub cutele steagului 
său şi să resboise alături de Turci. Cu acea 
ocazie Românii împreună cu voevodul lor 
făcură minuni de vitejie şi dătură la iveală 
multă destoinicie şi mare eroism.

Intr’acest timp sultanul Amurat înainta 
spre Bosnia în fruntea altei armate tur
ceşti, înconjură cetatea Novoberdo, sili pe 
Tvarco voevodul Bosniei ca să ridice tri
butul ce deja plătea Turciei, de la 20000 
la 25000 de galbeni pe fie-ce an, spre a 
evita dezastrele unui război neegal, şi după 
aceea se reîntoarse la Adrianopole. Turcii 
care operase în Serbia, după ce luase Se- 
mendria, subjugase Serbia, şi luase ca robi 
pe cei doi fii ai lui Brancovici, Grigore şi 
Georg'e, mai întâiu comiseră o crimă crudă 
şi inutilă : scoase ochii la cei doi fii de voe- 
vod, care erau aproape nişte copii, şi după 
ce’i expediară astfel schilodiţi la Constan- 
tinopole, trecură în Ţara Românească şi re
instalară pe tron pe Vlad Vodă, fără nici o 
împotrivire din partea boerilor, sau a lui Dan 
care fugise mai din vreme în Ardeal la Cor
vin, adică de îndată ce aflase că Turcii au luat 
Semendria. Pe urmă Isaac-beg se reîntoarse 
în Serbia, căci aflase că craiul Albert re-
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g’ele Ungariei, care de curând se alesese 
împărat al Germaniei, se prepara a năvăli 
în Serbia spre a relua Semendria. Albert 
făcu acea încercare, dar nu reuşi să aducă 
la îndeplinire planul său, pentru că Turcii 
erau multi, bravi şi bine disciplinaţi, pe 
când oştile sale erau puţine, nedisciplinate 
şi demoralizate de frica ce le inspira Turcii.

VI

Vlad reocupându-şi tronul, se hotărî a nu 
mai fi bun şi blând cu boerii săi, care jurase 
lui Dan credinţă şi supunere, cu aceeaşi înles
nire cu care jurase şi lui aceiaşi credinţă cu 
cinci ani mai inainte. Aşa dar, pe unii din ei, 
pe cei mai declaraţi, ca dăneşti, îi tăie, iar 
pe cei mai mulţi îi g-lobi cu sume însem
nate de bani. şi îi sperie pe toţi atât de 
rău în cât, chiar partizanii săi îi dădură 
numele de Dracul. Această măsură fu as
pră, dar avu darul să astâmpere pe boeri şi 
să-i silească să renunţe la eterna lor nesta
tornicie, astfel că putu domni liniştit în de
curs de doi ani.

Intr’acest timp împăratul rege Albert se 
îmbolnăvi de inimă rea că n’a putut relua 
Semendria, ci a fost învins de Turci, mu
ri şi tronul Ungariei căzu pradă. împere-?
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cherilor dintre partizanii copilului Ladislau 
fiul lui Albert, care s’a născut curând după 
moartea tatălui seu. Această împrejurare 
produse mari frământări în Ung*aria. In de
şert regina Elisabeta, prevăzând pericolul 
cc ar putea isbucni din cauza împerechere- 
lor a trei pretendenţi Ia coroana Ungariei, 
se grăbi a aduna o dietă la Buda, care la 
21 Iunie recunoscu pe Ladislau ca Rege al 
Ungariei, şi a’l încorona în ziua de 17 Iulie 
1440, pe când n’avea mai mult de şease 
luni, ţiindu-1 în braţe, dar de ceia ce i-a fost 
teamă n’a scăpat. De şi se grăbise a încoro
na pe copil ca rege, fiind incă în faşe, totuşi 
Vladislav al III-lea, reg*ele Poloniei,căruia Al
bert îi oferise coroana Ungariei mai nainte 
d’a muri la NesmiJ, la 28 Noembre, 1439 nu 
găsise de cuviinţă să renunţe la un drept 
ce i se dătuse de bună voe, ci se g'răbi a 
părăsi Cracovia şi a se duce în Ungaria, spre 
a lua în posesiune tronul ce i se oferise. 
Ca consecinţă a acestei procedări, u,rmâ o 
mulţime de împerecheri, care durară aproape 
patru ani şi în cele din urmă, după mai multe 
bătălii ce avură loc în decursul acelor pa
tru ani, Vladislav eşi învingător şi-şi luâ tro
nul în stăpânire. După aceia, în lipsa croanei 
Sf. Ştefan al Ungariei, ce se afla în posesiu
nea reginei Elisabeta muma lui Ladislau, el 
şe încoronâ cu coroana ce purta pe cap icoana
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Sf. Ştefan de la Prain, unde de ordinar se 
păstra coroana Ungariei ; în urina acestei în
coronări, avură loc, în cursul anului 1441 
mai multe încăerări între partizanii luiLa- 
dislau, ale căror oşti erau conduse de Ni- 
colae Gara, cel . mai fruntaş dintre mag'na- 
ţii Ungariei, iar acele ale lui Vladislav e- 
rau povăţuite chiar de Ioan Huniadé Cor
vin, care de curând fusese numit voevod 
al Transilvaniei, şi ban al Temişoarei. In 
cele din urmă victoria fu dobândită de 
Corvin, care sili pe Ladislau şi pe ai săi ca 
să se retrag'ă în Austria, să renunţe pentru 
moment la pretenţiile lor faţă de Ung-aria, 
şi să lase acest regat în stăpânireu lui Vla
dislav, care se instalâ ca suveran - definitiv 
în Buda.

Vlad Dracul care, de la închisoarea din 
Galipole se jurase a’şi răzbuna odată, când» 
va putea, contra Turcilor, făcu tot ce putu 
pentru ca să se împace cu Corvin, şi, după 
ce reuşi, trimese la Buda- o deputaţiune 
compusă din cei mai însemnaţi dintre bo- 
eri săi, cu însărcinare d’a reînoi vechile le
gături de vasalitate faţă de coroana Unga
riei, fără însă a rupe legăturile de vasali
tate faţă de Turcia, contra căreia nu se 
putea lupta cu restrânsele resurse de care 
dispunea. Vladislav primi bucuros aceasta 
propunere şi subscrise actul de alianţă ce
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se redactase într’acest sens. Corvin de şi 
se împăcase cu Vlad, dar nu privise cu ochi 
buni această apropiere de suveranul său, 
a rivalului său, a unicului om din epoca 
sa, care putea să se compare cu el în ca
lităţi războinice şi de om de stat, iar une
ori chiar să-l întreacă. împins de gelozia 
ce încolţise în sufletul său din cauza aces
tei rivalităţi, voevodul Transilvaniei sfătuise 
pe rege să nu primească propunerea lui 
Vlad, ci din contra să-l răstoarne de pe 
tron şi să pue în locu-i, în mod definitiv şi 
temeinic, pe Dan al III-lea, care deja dom
nise câteva luni. De astă dată Vladislav nu-i 
dădu ascultare, ci primi propunerea lui Vlad 
şi subscrise actul de alianţă. Nu i-a dat as
cultare pentru că el vrea pace în juru’i ca să 
aibă prilejul să se distingă personal pe câm
pul de resbel, smulgând din mâinile Turcilor 
Samendria şi partea Serbiei ocupată de oş- 
tile lui Isaac Beg, şi avea nevoe neapărată 
de neutralitatea lui Vlad Vodă care, dacăi-ar 
fi fost inimic, ar fi putut să introducă pe Turci 
prin ţara sa în inima Ardealului, care în tot
deauna a fost cheia Ungariei.

VII

Dorinţa lui Vladislav d’a se lupta cu 
Turcii fu satisfăcută cu prisos în primăvara
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anului 1442. Intr’acel an sultanul Amurat 
trimise spre Dunăre o armată de 120000 
oameni aleşi, sub comanda lui Mezet-beg\ 
şi vesti pe Vlad Vodă ca să’i preg'ătească 
grâne, vite, furagiu şi care pentru aprovi
zionarea atâtor oşteni şi transportul mate
rialului lor de război, şi să le prepare dru
mul cel mai scurt şi mai lesnicios spre a 
trece peste munţi în Transilvania. Vlad, 
neavând puterea d’a se opune, aduse la 
îndeplinire ordinul Sultanului, dar într’acc- 
laşi timp executa şi prescripţiunile actului 
de alianţă încheiat cu regele Ungariei, ves
tind, prin epistolă ce trimese la Belgrad, 
pe Corvin de pericolul ce-1 ameninţa.

Turcii veniră, traversară Valachia, trecu
ră peste munţi pe la Turnu-Roşiu, se a- 
propiară de Sibiu, dar, în loc d’a-l găsi des
chis şi nepregătit şi se întâlniră, tot în drep
tul satului Sent-lmre, cu George Lapeş ar- 
chiepiscopul catolic al Belgradului, in frun
tea unei armate formidabile, care-i opri pe 
loc. Lupta fu scurtă dar teribilă ; Turcii îu 
mai puţin de o oră înfrânse şi puse pe 
goană oştile arhiepiscopale, şi chiar ucise 
pe comandantul lor mitrofor ; dar a dat 
timp Sibienilor ca să se încue şi să se întă
rească în cetatea lor. Mezet-beg, după do
bândirea unei victorii atât de repezi, n’a 
zăbovit, ci s’a grăbit să culeagă roadele vie-
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toriéi, şi a înaintat soré Sibiu şi Ta încon
jurat cu oştile sale.

Intr’acest timp Corvin, în fruntea unei 
oştiri alese, ocupa o poziţiune favorabilei în 
preajma Meg'iaşului, cu intenţia d’a năvăli 
spre Turci în momentul în care ei ar ii fost 
ocupaţi cu resping-erea unei eşiri a Ung-u- 
rilor din cetate. Pe când se g-ăsea intr’acea 

. poziţie, Voevodul s’a pomenit cu un spion 
venit despre Sibiu, care i-a spus că Mezet 
beg- a luat dispoziţiuni ca, în momentul în- 
căerării celei mai furioase, să trimeată o 
trupă aleasă şi numeroasă de călăreţi, care 
să năvălească în trâmba de mag-naţi în 
care ar fâlfâi stindardul voevodului Transil
vaniei, şi să-şi expue toţi vieţile spre a u- 
cide pe toţi mag'naţii, iar mai ales se voe- 
vod. Auzind cele spuse de spion, Corvin 
înţelese că acel om era un trimis al lui 
Vlad Vodă, care continua d’a se ţine de 
angajament, pricepu că Mezet-beg' era dis
pus să facă cele mai mari sacrificii ca să 
scape turcimea de sabia sa scân'teetoare şi 
braţul şău nimicitor, şi numai de cât chemâ 
la sine pe toţi mag'naţii săi, le destăinui 
pericolul ce-i ameninţa şi-i întrebâ care din 
ei toţi ar fi fost dispus ca să-şi jertfească via
ţa în interesul patriei, şi să consimtă a schim
ba hainele cu el. Locotenentul său Simion 
de Kémény prinse bucuros să se sacrifice,
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spre a scăpa de moarte pe voevodul său, 
şi schimbă hainele cu Corvin.

După aceia oastea voevodului porni spre 
Sibiu, ajunse acolo, chiar in momentul în 
cari Turcii respingeau o năvălire a Sibie- 
nilor, şi căzu ca o bombă în spatele lor. 
învălmăşeala fu mare, lupta crâncenă şi vic
toria rămase mult timp îndoioasă. In aprin
derea luptei, o ceată numeroasă de spachii, 
călări pe cai iuţi arăpeşti, se despărţiră din 
rândurile Turcilor, se repeziră spre pâlcul 
de cavaleri Unguri, în mijlocul căruia fâl- 
fâia steagul voevodului, şi năvăliră ca o vi
jelie spre acea trâmbă de cavaleri, în fruntea 
căreia se vedea un cavaler îmbrăcat peste 
tot în fier şi cu vizieria coifului lăsată în jos 
peste figură, şi cum îl zăriră, se repeziră 
spre el* cu suliţele întinse, gata să moară 
pentru ca să-l omoare, pe el şi pe apără
torii săi.

Lupta fu crâncenă, Ungurii se apărară 
cu bărbăţie şi fără să se mişce din loc, şi 
muriră până la unul, apărând viaţa aceluia' 
ce purta semnele comandei supreme. Trei 
mii de bravi, floarea tineretului magnaţilor 
Unguri, muriră într’acea încăerare, şi îm
preună cu ei muri şi Kémény, dar Corvin 
scăpâ, căci el nu făcea parte dintr’acel mă- 
nunchiu de bravi; el deja reuşise să se stre
coare nebăgat de seamă şi să fugă dintre ei. 
Turcii de îndată, ce au văzut pe cavale-
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rul îmbrăcat în fier, mort, s’au gTăbit a-i 
tăia capul, a-1 înfige într’o suliţă, a-1 plimba 
printre rândurile oştenilor lor şi a vesti 
tuturor prin crainicii că un spaciiiu a ucis 
pe Huniadé Corvin, duşmanul de moarte 
al Turcilor şi braţul mâtuitor al Ungurilor.

Această veste înbărbătâ foarte mult pe 
ieniceri şi produse între Ung*uri o mare con- 
fusiune. Această învălmăşeală ajuta Turcilor 
ca să respingă prima ieşire a Sibienilor şi 
să’i silească a reintra între zidurile cetăţii, 
după ce au încercat o mare perderc. Cu 
toate acestea Sibienii nu s’au descurajat, ci 
peste scurt timp au făcut a a doua eşire 
cu trupe mai numeroase, care produse in 
zidul de Turci o mare spărtură. Pe când 
ienicerii se încercau a se reforma şi a re
para uluiala produsă între ei prinţi’acea 
spărtură, iată că se ivi la spatele lor o 
armată ung'urcască numeroasă ca nisipul 
mării şi impetuoasă ca o vijelie, care sbura 
în loc d’a merge, şi răsturna în cale-i tot 
ce întâlnça. In fruntea acestui torent de 
duşmani mergea însuşi cel obştit ca mort, 
însuşi Ioan Huniadé Corvin, în carne şi 
oase, care mergând culca la pământ cape
tele duşmanilor ce întâlnea, la dreapta şi la 
stânga sa, întocmai ca seeerâtorul ;. soicele 
de grâu. Această vedenie neaşteptată şi 
vestea că cel mort a înviat, produse în
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rânduri re păgânilor o uluială şi o ameste
cătură ce cu anovoe se poate descri.

Lntr’o clipă năvălitorii l'ură opriţi pe loc 
din fuga lor cotropitoare, şi Turcii, văzân- 
du-se între două focuri, sc sguduiră, schim
bară frontul, întoarse spatele Sibienilor şi 
din fugăritori deveniră fugăriţi. In deşert 
se încerca Mezet-beg ca să oprească pe 
Turci d’a fug'i, dar nu putu, ci fu luat de 
torrentul năbădăios al fug'arilor, târât îm
preună cu ei spre Turnul-Roşu şi gonit 
din urmă de Ung'urii biruitori.

Mai ’nainte d’a intra în creerii munţilor 
şi la adăpostul lor, Turcii fură ajunşi de 
Unguri şi siliţi să se bată cu ei sub pta- 
lele munţilor. Această bătălie le fu fatală; 
mai bine de zece mii de ieniceri găsiră 
moartea într’această luptă desastruasă, şi 
împreună cu ei muri însuşi Mezet-beg împre
ună cu fiul său care comanda escorta sa 
de spachii. In fine, în urma acestui răsboiu, 
Turcii ajunse la Turnu-Roşiu, intrară val 
vârtejiu în valea Oltului, fiind mereu urmă
riţi de Unguri. Ast-fel trecură ei peste gra
niţa Ţârei Româneşti şi merseră printr’acea 
vale primejdioasă şi plină de prăpăstii adânci, 
fugăriţi fiind de către nişte duşmani ne
miloşi, care mereu îi hărţuiau şi îi sileau să 
fugă, înebuniţi de groază, pe acolo pe unde 
omul umbla cu multă greutate şi cu mare
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bàg'are de seamă ferindu-se, ca să nu cadă 
în prăpăstii; prin urmare trebuia să mearg*ă 
cât se poate de încetinel. Acea urmărire 
neîndurătoare şi acea fugă nebună făcu pe 
Turci să mai piarzâ încă zece mii dintre 
ai lor.

Cât ţinuse toate luptele, Vlad Vodă stătuse 
la o parte, în fruntea vitejilor săi, fără a lua 
parte la încăerări, căci astfel g*lăsuia învoa- 
la ce încheiase ei cu Turcii şi cu Ungurii, 
şi adesea îşi muşcase mâinile cu necaz, că 
nu era mai tare, nu avea oşti mai multe 
şi nu dispunea de mijloace mai mari, casă 
poată să se amestece şi el în vârtejiul a- 
celor încăerări, ca să scoată la iveală vitejia 
românească, şi tot de odată să pedepsească,, 
prin puterea braţelor vitejilor săi, atât trufia 
lui Corvin, cât şi umilirea ce’l făcuse să su
fere sultanul Am urat. Intre doi duşmani de 
o potrivă de primejdioşi şi de o potrivă de 
urîţi, el fu silit să stea cu mâinele în sân, 
să-şi păstreze oştile odihnite pentru vre
muri mai bune şi să amâne pentru altă 
dată ziua de plată şi răsplată. Când însă 
Ungurii conduşi de Corvin se apropiară de 
graniţa ţârei sale şi vrură s’o calce, Viad 
împreună cu ai săi, care urmau pe Turcii 
fugari, tot precum glăsuia convenţia, se 
puse d’a curmezişiul drumului în dreptul 
Râmnicului, după ce lăsară pe Turci să trea-
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că, ocupară ambele laturi ale Oltului şi stri
gă căpeteniei năvălitoare să le oprească şi 
să nu meargă mai departe.

— Yezi-ţi de treabă şi lasă-ne iii pace să 
culegem roadele biruinţei, spre binele meu 
şi al legi ; respunse scurt şi apăsat Corvin. 
Du-te liniştit 1a Târ.govişte fără grije des
pre ce voiu face aici, căci eu voi vedea de 
al meu şi tu de ai tău. Dacă nu vrei să 
mă înţelegi, atunci las pe Turci să fugă în 
pace, sau, chiar să-ţi pustiiască ţara, şi tu 
vei avea de furcă cu mine.

Vlad îşi numără cu ochii oştile de care 
dispunea şi p’acele ce urmau pe Corvin 
şi, găsind că numărul duşmanilor era co
vârşitor, se dădu la o parte, lasă pe Un
guri să treacă înainte, şi el se duse la Târ- 
govişte, nu ca să se odihnească, ci ca să 
se prepare mai bine spre a face faţă ori
căror eventualităţi.

Turcii eşind la câmp deschis, mereu ur
măriţi de Unguri, au traversat Ţara Ro
mânească, fără a îndrăsni să se abată din 
cale spre a devasta împrejurimile după o- 
biceiul lor, şi se grăbiră a trece Dunărea 
pe la Nicopole, şi a merge mai departe 
îndreptându-se spre Andrianopole. Ungurii 
nu’i lăsară în pace nici după ce trecură 
Dunărea, ci ’i urmăriră o zi întreagă până 
ce ajunse la poalele Balcanilor. Abia acolo

3
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i-a lăsat să fugă nesupăraţi, că nu mai 
noşteau locurile. La întoarcerea lui, Corvin 
a suit valea Oltului până la Turnu-Roşu, 
fără ase abate din drum, şi a intrat în ţara 
sa spre a sărbători marea victorie ce a câş- 
tig’at şi a împărţi la cei ce s’a distins pră- 
zile şi trofeele ce a cules.

cu-

VIII

Până aci Vlad Vodă Domnul Ţârei Ro
mâneşti stătuse în cumpănă şi nu se pro
nunţase nici în favoarea Turcilor, nici în a 
Ungurilor, ci păstrase o neutralitate pruden
tă, ocrotitoare dar fără de glorie ; însă o a- 
semenea atitudine nu era patriotică nici po
trivită cu caracterul său arzător şi cu dorinţa 
d’a covârşi pe altul prin mari fapte de răz- 
boiu. Pentru firea lui cea ambiţioasă îi tre
buia câmpul cel vast şi plin de peripeţii 
accidentate al câmpurilor de bătălie, şi pen
tru satisfacerea amorului său propriu îi tre
buia neapărat să satisfacă, pe lângă ambi
ţiunea sa, şi interesul cel mare al patriei sale, 
şi folosul creştiuitâţei ce era mereu amenin
ţată în existenţa sa de îngâmfata semilună. 
Aceste consideraţiuni îl hotărî să înăbuşească 
pentru moment sentimentul de adversitate 
ce simţea pentru Corvin, şi să se alieze pe
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faţă cu el şi cu Ung-urii şi să se lupte fă- 
ţişiu, în fruntea oştenilor săi, împotriva Tur
cilor, alături de Unguri.

Un şir mare de bătălii, toate avantagioase 
pentru creştini şi desastruoase pentru Turci, 
fu consecinţa acestei schimbări la faţă a 
lui Vlad Vodă. Aceste bătăii avură loc la : 
Visag, unde Siach Abedin perdu mai mulţi 
oşteni de cât Mesid-bey la Turnu roşiu, 
adică mai bine de 90000 de morţi, 2000 
de prisonieri şi 200 stindarde, după care fu 
nevoit să se retragă peste Dunăre pe la 
Porţile de fier şi să intre în cetatea Semen- 
dria. După această bătălie urma compania 
sângeroasă din anul 14_ţ3, luarea Nisitilni 
de către creştini, după marea bătălie de pe 
malul râului Moscova, forţarea defileurilor 
de la Kruşovaţ şi Scrchioi din Balcani, lua
rea Sofiei, trecerea peste Balcani prin tre
cătoare Succi, cunoscută azi sub numele de 
pasul lui Traian, apoi prin aceia de laSlatiţa, 
intrarea creştinilor biruitori în Rumelia,urmă
rind mereu pe Turcii înfrânţi, şi în fine încon
jurarea Filipopolului, în ajunul Crăciunului pe 
o vreme de ninsoare cu viscol şi ger mare. In 
toate aceste bătălii Românii dovediră că erau 
mai bravi, mai ageri, mai iuţi şi mai răbdători 
de cât Ungurii, Săcuii, Saşii şi Serbii ce’i înso
ţeau şi că ei despreţuiau moartea mai cu 
bărbăţie de cât toţi vecinii lor.
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Vlad Vodă uu rămase prejosul oştenilor 
săi ; cl dovedi că era brav, întreprinzător, 
priceput şi foarte iscusit în arta războiului. 
Une ori a reuşit să întreacă în bravură şi 
pricepere pe însuşi Corvin şi adesea să’i dis
pute laurii victoriei, spre cea mai mare ciudă 
a îngâmfatului voevod.

Sultanul Amurat, într’acest timp se răs- 
boia cu nişte rebeli în Asia. Aflând perde- 
rea ce oştile sale au încercat în Europa, s’a 
grăbit a nimici pe unii, a se împăca cu alţii şi 
a lăsa lucrurile încurcate într’altă parte, şi a 
veni în grabă în Europa, spre a pune capăt 
înaintării creştinilor în inima Rumeliei.Nesim- 
ţindu-se în stare d’a continua lupta, el pro
puse creştinilor un armistiţiu de doi ani, şi 
craiul Vladislav, care merg-ea în fruntea ar
matelor creştine, avînd şi el cuvintele sale, 
primi propunerea şi încheia la 8 Iulie anu 1444 
tractatul de laSeghedin, pecetluit cu un bu
lin din sf. cumenecatură catalică şi întări^ 
prin strajnice jurăminte făcute cu mânele pe 
coran şi evanghelie. Printr’acel tractat Tur
cia acorda: 1)Deplină independenţă a Ser
biei şi deşertarea cetăţilor ei de oşti tur- 
c -*şti ; 2) Recunoaşterea lui George Bran- 
covici ca despot al Serbiei şi Herţegovinei *, 
3) Scoaterea Valahiei de sub suzeranita
tea Turciei şi trecea ei sub aceea a Ungă-. 
riei; 4) Acordarea unei indemnităţi de
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40000 g’albeni 111 favoarea creştinilor, şi 5) 
Liberarea din închisori a tuturor prisonie- 
riior de răsboiu, între care şi liberarea lui Gri- 
g*orie şi George fii Iui Brancovici, şi a lui Vlad 
şi Radu fii lui Vlad Vodă. Acest tractata 
fost semnat de Sultanul Amurat, de Reg'ele 
Ungariei Vfadislav, de fratele său Kasimir 
care-i ţinea locul de rege al Poloniei, de 
Vlad Dracul Domnul Ţârei Româneşti, 
şi de Georg'e Brancovici despotul Serbiei, 
ioan Corvin n’a vrut să'l subscrie, pre
textând că el era domnit de alţii iar 
nu Domnitor; n’a voit sâ-l subscrie nici 
cardinalul Iulian Cesarini reprezentantul 
Papei Eugeniu IV, pretextând că pecetlui
rea tractatului cu Sfânta hostie a Eucha- 
ristiei, cel mai sfânt dintre misterele creş
tine, ar fi constituind o profauaţiune ce el, 
ca preot, nu putea să recunoască prin sub
scrierea sa.

In urma încheierei acestui tractat, creş
tinii se retraseră din Rumelia şi Bulga
ria şi fie-care se duse la casa sa. 1

IX

Nu se uscase bine cerneala după trac
tatul de la Seghediu, şi abia sosise la Buda 
nuirahaşii (delegaţii), care dusese un exem-
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plar dintr’acel tractat ca să-l dea în pri
mirea Sultanului şi să primească In schimb 
alt exemplar subscris de Sultan, şi iată că 
sosi la Buda, Iulian cardinalul nunciul Papei 
Eugvniu al IV-lea, cardinalul Florentin Fran
cesco Condolini«*ri, marele amiral al flotei 
pontificale, precum şi trimisul împăratului 
Bizantin Ioan Paleolog*u, cu propuneri de 
a reîncepe noi ostilităţi contra Turcilor, la 
care vor coopera flotele şi trupele lor, şi 
la care se vor adăoga şi flotele Burgundiéi, 
Veneţiei şi Genoveî. Mai sosi şi un delegat al 
lui Skender-bey, Prinţul Albaniei, prin care 
promitea craiului Ungariei cooperarea sa şi 
a oştilor sale, în cazul în care regele Vla- 
dislav se va îndupleca să calce, tractatul 
încheiat cu Amurat, să profite de lipsa sa 
în Asia, şi să consimtă să distrugă cu de
săvârşire puterea Turcilor din Europa, pe 
caie’i va goni din Rumelia şi Macedonia 
dincolo de Bosfor.

Deocamdată craiul Vladislav stătu în 
cumpănă, fiaid împied*cat de jurămîntul ce 
depusese într’un mod atât de solemn,dar vice- 
legatul papal, Arhiepiscopul Gr-gorie Savory 
care résida în mod p* rm.ment la Buda, 
îl încred nţâ că cuvântul dat unui necredin
cios nu era obligator p nt u un creştin faţă 
de un păgâ", chiar d’ar fi fost întărit prin 
strajnic ju'âmânt, şi’i mai spuse că tracta
tul de armistiţiu încheiat de un principe
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strein cu suveranul Turciei nu era valabil, 
pentru ca nu fus- se Încheiat cu consimţă
mântul şi concursul Sf. Scaun şi a ce or- 
1 alte Puteri creştin**, şi pentru c’a fo^t pe
cetluit cu Sf. O'tie.

Această argumentare fu susţinută de can
celarul Ven- ţiei, d** doi căpitani de galere 
genoveze. de un căpitan din Burgundiéi şi 
de un alt căpitan veneţian, adunaţi într’nn 
consiliu extraord nar la Buda; ea fu combă
tută numai d«* Vlad Vodă Domnul Valacbiei, 
care asemeni fuses** iuv tat şi luase parte 
la acea consfătuire. El spuse adunărei limpe
de şicateg-ur c că un tractat, întărit printr’un 
jurământ depus pe sf. Evanghelie, era sfânt 
şi ne schimbat, pe cari ori-ce adevărat 
creştin şi era dator să-l respecte. Afară de 
aceasta, respectarea sa era impusă şi de 
consider.tţiuni de înaltă politică, ce nu era 
bine să fie trecute cu vederea. Puterile 
creştine, fiind hărţuite, de atâtea râsboae ce 
susţinuse în nenmărate rânduri cu păgânii, 
erau slabe, inferioare Turcilor şi în nepu
tinţă d’a-i înving«*, astfel că, chiar in inte
rnul lor, ele aveau nevoe de un armistiţiu 
de cel puţin zece am, în care timp creşti
nii să se întărească, să strângă oşti nume
roase şi după aceia să încerce curăţirea 
Europei de Turci cu mai mulţi sorţi de is- 
bândă.
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Vladislav, de şi era ud tânăr numai de 
20 de ani şi din fire cam neastâmpărat şi 
svăpăiat, totuşi fu mişcat de argumentele 
lui Vlad; ele îl puse pe gânduri şi avură 
darul să’l mişce şi să’l înduplece să adopte 
linia de conduită propusă de voevodul ro- 
mâD.Din nenorocire pentru creştinătate, Cor
vin, pe care invidia de care era muncit ori 
de câte ori vedea pe Dracula triumfând pe 
un tărâm oare-cari, de şi în sine fu de a- 
ceiaşi părere, dar ca să contrarieze pe Vlad, 
sciind că avea asupra lui Vladislav o în
râurire hotărâtoare, el care pân’atunci tă
cuse, aruncă întriun mod brusc şi pe neaş
teptate greaua sa spadă în cumpănă, trecu 
în partea călugărilor, sprijini propunerea 
cardinalilor şi a episcopilor, şi opiniunea sa 
avu precădere. Vlad dobândi numai o sin
gură satisfacţiune, aceia d’a amâna ruperea 
tractatului şi declararea răsboiului până 
după retragerea Turcilor din cetăţile şi te
ritoriul Serbiei.

După ce răsboiul fu adoptat, Vladislav 
s’a pus cu ardoare să’şi strângă şi să’şi într’ 
armeze oştile, dar nu reuşi să adune mai 
mult de 12000 luptători. Casimir reg*ele 
Poloniei îi trimise vr’o 5000 călăreţi, des
potul Serbiei strânse 4000 pedestraşi, Ioan 
Corvin întrarmâ 6000 ostaşi de toate ar
mele şi Germania, care nu vrea să reçu-
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noască ca rege legitim al Ungeriei pe Vla
dislav, ci încă sprijinea cu căldură drepturile 
copilului Ladislau, fiul răposatului rege Al
bert al II ce se născuse după moartea sa, se 
mărginise a trimite numai câte-va sute de 
călăreţi Brandeburgezi, de şi Vladislav în
cheiase cu regele Frideric şi alţi apărători 
ai drepturilor iui Ladislau, un armistiţiu de 
doi ani.') Vlad Dracul promise să aducă cu 
sine vre’o 4000 călăreţi, iar principele Schen- 
derbei se îndatorâ a veni, la locul hotărât 
pentru strângerea oştilor creştine, în frun
tea a 30000 de Albanezi. Toate aceste oşti 
însumau vr’o 60000 luptători, cari aveau să 
se răsboiască cu cel puţin 150000 de Turci 
oaste aleasă. Nepotrivirea între ţifre spera 
Vladislav s’o complecteze prin trupele ce 
vor aduce, îmbarcate într’însele, corabiele 
Bizantinilor, Papalilor Veneţienilor, Genove- 
zilor şi Burg’unzilor.

Locul ales pentru concentrarea trupelor 
de uscat fu cetatea Nicopoli din Bulgaria 
situată pe malul Dunărei, de unde apoi 
ele să plece pe uscat, îndreptându-se spre 
gurile marelui fluviu până la Brăila, şi de 
acolo pe apă, în corăbii genoyeze venite 
de la Chilia, Cetatea Albă şi Cafa, până la 
Varna, vechia Constanţie după unii, sau

1) Vezi Histoire de l'Empire d’Autriche par 
Ç, dc Coekelberge de Dutzelc. Vol.1V. Pag. 132,
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Odesia după alţii, din timpul Romanilor, 
situata pe malul Mârei Negre, unde, ajun
gând, sâ aştepte flotele creştine, ca împre
ună, unii pe uscat şi alţi pe apă. să por
nească spre Adrianopole ca să-l cucerească.

Concentrarea la Nicopoli a oştilor creş
tine se făcu fără ni« i o împiedecare din 
partea Turcilor, dar când ajunse şi văzu 
m cui număr al acelor oşti, adunat pe câm
pia din marginea cetăţii, Vlad Dracul, ţinu 
următoarea cuvântare, îutr’un consiliu de 
război re avu loc după concentrarea tutu
ror oştilor :

— Măria ta, craiule, şi voi toţi Prinţii 
creştini, aduceţi-vâ aminte de ceia ce a 
pâţ«t craiul Sigismund şi principii creştini 
tot aici în anul 1306, când n’au vrut să 
dea ascultare sfaturilor date de tatăl meu, 
şi păziţi-vă să nu păţiţi şi voi aceea ce au 
păţit ei. Mă rog mai ales de tine, craiule 
Vladislave, fereşte-te, că tu eşti mai în pri
mejdie. A venit aseară aici în cortul meu 
o strigoaică (vrăjitoare) bulgăroaică din sa
tul Şulton, care mi-a spus că, dacă vei în
cepe războiul ce pregăteşti, nu bine vei 
petrece, iar oştile creştine vor fi bătute de 
Ţurci“.

Ac ste cuvinte sunt reproduse după Bon- 
finius şi sînt repetate 
şefiimbări şi de Króm mer, Spondau, Dug-

cu oare care mici
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loSiPalatie, Petru de Re va, Cali mach, Ioachim 
Kureus, Haloocondyla, Forcsti şi Hanmer.

Auzind aceste cuvinte, rostite cu mult foc 
şi mare sinceritate, craiul fu foarte înduio
şat, speriat şi p’aproape gata să cedeze ; 
chiar s’ar fi înduplecat să amâne începerea 
ostilităţii pentru vremuri mai priincioase 
dacă n’ar fi intervenit Corvin, Acest voe- 
vod, îndemnat fiind de ura de moarte ce 
simţea pentru Vlad Vodă, din cauza maréi 
umbre ce acela îi fâcea, şi de aţâţările car
dinalului Iulian, care cu această ocazie fu ge
niul pierzător al armatelor creştine, sări din 
locul ce ocupa şi si ngâ tremurând de mânie:

— Nu-i da ascultare, mărite craiu, nu te 
lua după vorbele amăgitoare ale acestui om, 
strălucite principe, şi fereşte te de dânsul, că 
este vândut intereselor lui Amurat, pe care’l 
slujeşte în taină, stând lângă voi şi dân- 
du-vă nişte poveţe folositoare păgânilor. 
Iar tu vânzătorule de creştini, care vorbeşti 
ast-fel pentru a descuragea armiile creştine, 
şi a abate primejdia ce este să cază asu
pra stăpânirei turceşti în Europa, spune-mi 
câţi dinari ţi-au numărat păgânii, spre a 
grăi ast fel cum grăeşti ? spune-mi cu câţi 
bani ai fost plătit pentru a te pune d’a 
curmezişul în drumul apărătorilor crucii, şi 
d’a-i împiedica să dobândească desăvârşita 
biruinţă asupra creştinilor ?
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Auzind aceste cuvinte insultătoare, şi a- 
cuzaţiunea de trădare ce-i arunca duşma
nul său în faţă, Vlacl scoase un răgnet de 
turbare şi, de faţă cu toţi Principii, scoase 
din teacă paloşul său cel îngrozitor, şi se 
repezi ca o fiară spre Corvin ca să-l spin
tece. In aprinderea furiei, el ridică paloşul 
d’asupra capului duşmanului său cu iuţeala 
fulgerului şi se repezi spre el ca să-l spintece, 
dar din norocire pentru Corvin, mai nainte 
ca Vlad să-şi ajungă rivalul, toţi Principii se 
repeziră între ei, opriră în loc pe Dracula, se 
siliră să’l liniştească şi’l rugară să amâne 
până după terminarea răsboiului lichidarea 
ne înţelegerilor personale dintre ei.

— Fie, răspunse Vlad, facă-se voia voas
tră, dar să ştiţi că eu alături de acest om 
nu mă voiu mai bate, mai cu seamă că nu 
vreau să calc jurământul ce am făcut pe 
sf. Evangelie. Eu mă duc de unde am ve
nit, şi, ca să vă dovedesc că nu sínt un 
vânzător, o să plec singur, neînsoţit de ni
meni, şi o să las în locu-mi odorul cel mai 
scump ce am pe lume, pe fiul meu cel 
mai mare, pe copilul meu cel mai iubit, 
pe Mircea toiagul bătrâneţilor mele şi ur
maşul meu după moartea mea, care face 
cât şi mine şl la care ţiu ca lumina ochi
lor. El vă va însoţi împreună cu cei 4000
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călăraşi aleşi ce m’au însoţit, şi cu boerii 
mei cei mai fruntaşi. l)

In deşert se încercară regele şi Prim 
I cipii ca să’i abată de la hotărârea luată de 
Dracula, căci nu fu chip ca să’l înduplece 
să renunţe la ea. Vlad îşi îmbrăţişe flăcăul, 
şi sărutându-1, îi spuse la ureche că, după 
ce va da dovezi de destoinicia vitejiei ro- 

I mâneşti şi va vedea că Turcii dovedesc ar
mia ungurească, el să se retragă din luptă, 
să părăsească câmpul de războiu, să se re- 

Í întoarcă în ţara sa şi să’şi cruţe mica sa 
armată, pentru a ii gata de luptă când primej
dia va ameninţa moşia strămoşească. După a- 
ceia îşi luâ rămas bun de la Craiul Vladislav şi 
de la toţi Principii, întoarse cu dispreţ spa
tele lui Corvin, îmbrăţişe pe toţi sfetnicii 
săi, cei mai viteji şi mai buni povăţuitori 
ca aveau să însoţească pe fiul său, şi după 
aceia trecu dincoa de Dunăre, însoţit numai 
de boerii cei mai bătrâni, veni la Târgovişte, 
şi de îndată ce ajunse, ca cum ar fi pre
văzut evenimentele ce aveau să se întâm
ple peste scurt timp, se puse cu ardoare 
ca să adune oşti cât a putut mai multe, 
cu care să împiedice pe Unguri d’a mai 
devasta, la întoarcere, ca în trecut, Ţara 
Românească, precum şi pe Turci d’a se

1) Ibidem. Pag. 147.
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încerca să resbune necredinţa sa şi par
ticiparea la răsboaiele la care Românii luase- 
parte contra’ lor.

X

Intr’acest timp sultanul Am urat sta re^ 
tras la^Magnesia din Asia, spre a se o- 
dihni, şi lăsase frânele împărăţiei în mânele 
fiului său Mahomed. Aflând că creştinii şi-au 
călcat jurământul şi au început a înna- 
inta spre Varna, ca de acolo să pornească 
spre Andrianopole, aflând că oştile lui Vla- 
dislav au ars toate corăbiele turceşti câte 
au găsit pe Dunăre şi pe mare şi că erau 
hotărâţi să înnainteze prin Mesembriu spre 
Galipole, n’a mai perdut vremea în zadar, 
ci a trecut în Europa, în fruntea unei oşti 
numeroase pe la Galipole, a reluat în mână 
frânele guvernului, a pornit în fugă spre 
Varna şi a ajuns acolo mai nainte d’a sosi 
flotele adunate la Constantinopole, şi mai 
de o dată cu Vladislav.

Vâzându-se faţă în faţa inamicului şi nu- 
mărându-i forţele pe care le găsi mai mult 
ca îndoit de cât ale sale, Craiul Vladislav, 
care nu era înzestrat cu talentele necesare 
înaltutui post ce ocupa, nici cu răbdarea 
şi cumpănirea dictată de împrejurări, în 
loc d’a evita ciocnirea cu inamicii mai na-



I
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iute d’a sosi flota aliaţilor ce ascepta, cu 
care ar fi putut să cumpănească superio
ritatea inamicilor, sau a se întări In pozi- 
jiunea ce ocupase, pentru a micşiora avan- 
:agelc. ce da numărul Turcilor, se grăbi a 
precipita evenimentele şi a da fără de nici 
o întârziere semnalul de războiu. Acest e- 
veniment se petrecu în dimineaţa zilei de 
Sf. Martin, adică ii Noembre anul 1444, 
pe un timp geros şi uscat. •

Prevederea lui Vlad Dracula v. v. se în
deplini întocmai; acea zi memorabilă, a că
rei amintiri c viuă până în ziua de azi în 
inimile Ungurilor, fu fatală creştinilor şi stră
lucitoare pentru Turci. Românii începurăa- 
tacul intrând cei d’intâi în focul luptei; ei 
atacară aripa stângă a Turcilor, ocoliră po- 
ziţiunea inamicilor şi repurtară succese peste 
succese ; ei înfrânse aripa duşmană şi după 
ce puse pe goană pe Turci intrară în tabăra 
lor se repeziră spre bagag'ele şi corturile lor, 
răsbiră până la cortul sultanului şi fu cât 
p’aci să-l prindă şi să-l ucigă. Ar fi isbutit 
de sigur, dacă n’ar fi intervenit Oaragea ber^ 
lebegul Anadoliei. Deja Sultanul coprins de 
Spaimă comandase retragerea, când Caragea, 
cu ex punerea vieţii sale, scăpâ pe suveranul 
său de ruşine ; el puse mâna pe frânele calului 
său, îl întoarse din fugă, scăpâ pe A murat 
de primejdie şi’l sili să meargă înainte spre
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centrul armatei creştine. Ainurat se su
puse şi porni intru întâmpinarea bravului 
dar imprudentului Vladislav, care cu cei 
500 Polonezi ai lui vrea să execute nimicirea 
armatei turceşti. Intr’acest timp Românii, ne 
fiind supăraţi de nimeni, prădară tabăra tur
cească şi după aceia, ne voind să dea as
cultare ordinului d’a repeta atacul, ce-i dă
duse Corvin, a cărui autoritate şi supre
maţie nu vrură să recunoască, se întoarse 
în tabăra lor încărcaţi de spolii bogate.

De o dată cu ei începură atacul şi Ar
deleni sub comanda chiar a lui Huniadé 
Corvin, dar, de şi în fruntea ei mergea cel 
mâi mare şi cel mai îngâmfat erou al Un
gurilor, ei nu culese lauri victoriei, cum cu- 
lesese micii şi puţin pretenţioşii Români, 
ci fură învinşi, respinşi şi siliţi să fugă ru
şinaţi. Imediat interveni şi centru comandat 
de însuşi neastâmpăratul Rege Vladislav, dar 
aci nesuccesul se transformă în desastruc; reş- 
tini fură înfrânţi, alungaţi, urmăriţi şi măce
lăriţi fără îndurare. Însuşi craiul Vladislav 
fu ucis, de către bătrânul Hamza Hogea O- 
chir ; şi împreună cu el periră mai toţi mag
naţii Unguri, un mare număr de palatini 
polonezi, precum şi toţi cardinalii, arhiepis- .

!) Vezi Histoire de Vempire d’Autriche par 
Charles de Coeckelberghc de Duztele Vol. IV 
Pag. 149,
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copii şi episcopii catolici câţi luase parte 
la acest crunt răsboiu, precum şi aproape 
mai toată călărimea şi pedestrimea ungu
rească, ardelenească, leachă, prusieană, litua- 
nă şi germană, care luase parte la luptă, 
împreună cu ei fu rănit de moarte şi cardi
nalul Iulian, care fu găsit a doua zi expi
rând într’un şianţ cu pântecele spintecat.

Sultanul Amurat după dobândirea unei 
victorii atât de strălucită, atât de neaştep
tată şi atât de repede, dădu ordin să în- 
fîg'ă, într’o suliţă capul sângerând al nefe
ricitului reg*e Vladislav, iar într’alte trac
tatul pecetluit cu sf. Ostie şi călcat în pi
cioare de creştini, şi pe amândouă aceste 
lugubre trofee să le plimbe pe câmpul de 
răsboiu, şi să pue pe crainici să strige cu 
voci puternice :

— Aşea pier toţi aceia care nesocotesc 
voinţa lui D-zeu, calc în picioare jurămân
tul ce au făcut în numele său, şi prin bârfeli 
şi intrigă strică pacea pecetluită cu însuşi 
trupul şi sâng'ele Mântuitorului.

Două din trei părţi din luptătorii creş
tini adică de la 9 la 10 zece mii: soldaţi, 
căpitani, nobili şi. palătini rămase pe câm
pul de răsboiu fără de viaţă alături de Re
gele Vladislav, în seara zilei sf. Martin, şi 
a doua zi abea patru mii de Ung'uri din 
16000 putură să scape de masacrul şi să

4
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se retragă spre Duoăre fără a mai fi ur
măriţi de Turci, căci şi Am urat perduse 
30000 de luptători.

Românii, de îndată ce'şi făcuse datoria 
de aliaţi începând atacul şi punând pe 
goană pe Turci, văzând că Ungurii n’au pro- 
profitatde îuvâlmăşiala ce au produs ei, spre 
a ataca de o dată cu dânşi centrul armatei 
Turceşti, ci au lăsat să treacă ne utilizat mo
mentul uluielei produsă de ei, Românii, au 
făcut aceia ce au făcut şi Albanezii ce atacase 
pe Turci de o dâtâ cu dânşii, s’au retras 
din luptă, au luat cu ei bogatele prăzi ce au 
făcut în tabăra turcească, şi au reintrat în 
tabăra lor, pe care o întărise de cu scara 
cum putuse mai bine. Acelaşi lucru făcură 
şi Ardelenii după ce’şi terminase atacul lor, 
fără însă a culege ca Românii laurii victoriei 
precum şi prăzi bogate. Se retrase şi ei îu 
tabăra lor şi se întăriră şi dânşii în ea, lăsând 
pe Vladislav şi pe ai săi să se descurce de 
Amurat şi de mulţimea covârşitoare a oştilor 
lui, cum o şti mai bine, fără să’i mai vie în 
ajutor. Pe semne aşea se obişnuiau războa- 
ele pe vremile de atunci când se războiau 
la un loc mai mulţi aliaţ'. De îndată ce vă
zură că Ungurii au fost învăluiţi dc Turci 
şi cumpăna războiului s’a aplecat de partea 
lui Amurat, Românii, Albanezii, Ardelenii şi 
p|iiar Sârbii, n’au mai sărit în ajutorul U11-
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gurilor, Prusienilor, Lituanilor şi Francezilor 
care se găseau în mare primejdie, ci s'au 
gândit fie-care la soarta sa-, a cărei primej
duire nu ar fi putut să îmbunătăţească p’a 
aliaţilor lor, cărora nu le-ar fi adus nici un 
folos apreciabil, prin opunerea lor, ci şi-au 
părăsit taberile şi fie-care a plecat cu gră
bire spre ţara sa, ca nu Turcii, după ce vor 
nimici pe Unguri, să tabere şi pe ei spre 
a-i nimici.

Mircea, urmând poveţei ce i-a dat tatăl 
său, şi-a ridicat tot bagagiul ce avea, ime
diat ce a văzut pe Unguri şovăind, şi mai 
nainte d'a însera, a pcrnit spre Dunăre, în 
fruntea oştilor sale, fără ca Turcii să le o- 
pue vre-o pedicâ, şi a petrecut noaptea la 
câte-va stadii depărtare de mare şi de câm
pul de resboiu. A doua zi Mircea a început 
să taie Bulgaria drept d’a curmezişul şi să 
meargă fără preget până ce s’a înoptat. 
intr’acea seară, el s’a oprit ca să petreacă 
noaptea, nu departe de câmpul din faţa ce
tăţii Şumla, şi a treia zi sosi în marginea 
Dunării în dreptul Rusciucului şi luă măsuri 
d'a trece dincoa de marele fluviu împreună 
cu cei 4000 viteji ai săi, din care prea pu
ţini rămăsese morţi pe câmpul de război. Pe 
când Românii căutau caice cu care să treacă 
apa, iată că soseşte şi Corvin cu Ardelenii 
săi, care, fiind foarte mult împuţinaţi prin
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pierderile ce încercase la Varna şi foarte 
obosiţi, se purtară faţă de Români cu mai 
puţină îngâmfare şi le arătară mai multă 
omenie, ca ori când un Ungur se găseşte 
la ananghie.

Mircea, ca ori ce Român, bucuros la 
oaspeţi, pofti pe Corvin la Târgovişte, ca 
să stea la curtea tatălui său câte-va zile 
spre a se odihni împreună cu oştile sale, 
şi Corvin fu nevoit să primească, că era 
-zdrobit de oboseală, iar oştile sale într’o 
stare de plâns.
J Aflând Vlad Dracula v. v. că duşmanul 
său de moarte se apropia de capitala sa 
zdrobit şi obosit, ca un oaspete iar nu ca 
un duşman, invitat fiind de fiul său, uitâ pe 
dată toate relele ce-i făcuse acel duşman 
învins şi umilit, îşi aduse aminte numai că 
el era oaspetele fiului său, şi se grăbi a-i 
eşi întru întâmpinare până la Gâeşti, în 
fruntea unei escorte numeroase, şi după 
ce se întâlniră, se sărutară, se gratulară şi 

. se ospătară frumos, plecară împreună spre 
Târgovişte în fruntea oştilor lor, veseli şi 
voioşi ca nişte buni amici.

Pe drum, Corvin, îndemnat fiind de fi
rea lui cea pornită şi pătimaşe, începu , să 
facă lui Vlad imputări amare pentru ab
ţinerea sa, să-i atribue lui dezastrul ce a 
încercat creştinătatea şi să rostească chiar 
cuvântul de trădător al cauzei creştine. Vlad,
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cât fu pe drum răbdâ şi răspunse prin glume 
nesupărătoare la aceste grave şi insultătoare 
acuzaţiuni, dar de îndată ce se văzu între zi
durile ce înconjura Târgoviştea şi văzu şi 
pe Corvin împreună cu oştile sale in in
teriorul cetăţii, întoarse foaia, şi numai de 
cât, la un singur semn făcut de el, lucru
rile se schimbară ca prin farmec, porţile 
cetăţii fură închise şi încuiate la spatele 
lor, podurile fură ridicate, armata lui Cor
vin fu înconjurată de un număr conside
rabil de Români şi desarmată, iar marele 
Huniadé, în loc d’a fi găzduit în cămările 
palatului domnesc, fu aruncat în cea mai 
întunecoasă, mai umedă şi mai bine zăbră- 
litâ închisoare din beciurile acelui palat Í 
după aceia fu băgat în butuc, încărcat cu 
lanţuri g*rele, şi încuiat cu zece lacăte puse 
la porţi groase de stejar căptuşite cu table 
de fier, cu toată protestarea, opunerea, vo
ciferarea, ameninţarea şi svârcolirile nepu
tincioase ale Voevodului Transilvaniei. A 
doua zi armata sa, care în ajun fusese de
sarmată şi ruşinată, fu pornită sub bună es
cortă spre Râul Vadului, spre a fi trecută 
dincolo de hotarul Ţârei Româneşti.

XI

Corvin stătu mai multe luni în închisoa
rea lui Dracula pentru că, de şi era foarte
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bog*at, nu vru să plătească o sută de mii 
de galbeni venetici ce-i pretindea Vlad ca 
despăgubire pentru jafurile ce au suferit 
bieţii ţărani Români din partea oştilor lui ar
deleneşti care le-au pricinuit multe rele în 
mergerea lor spre Varna,şi suferi închisoarea 
şi lanţurile scrîşnind din dinţi şi promiţînd ini
micului său o groaznică izbândire. Viaţa ce a 
trăit el în închisoarea din Târgovişte fu foar
te amarnică dar înzecit mai amarnic îşi 
plăti Huniadé mai târziu umilinţa ce încer
case. După moartea craiului Vladislav, în 
timpul captivităţii sale Ungurii, căzând 
în fine la învoială, alesese ca crai al lor pe 
fiul fostului craiu Albert, sub titlul de Ladi- 
slau al Vllea, şi fiind-câ acel rege nou era 
încă un copil mic, numiră pe Ioan Huniadé 
Corvin, voevodul Transilvaniei ca regent al 
regatului Ungariei şj tutore al copilului mi
nor. Curînd după aceia Palatinul Laurenţiu 
de Hedervara, Preşedintele dietei adunate 
la Buda, scrise lui Vlad Vodă o epistolă po
runcitoare, prin care-i ordona să dea drumul 
viitorului regent.

, De îndată ce primi această epistolă, prin 
care i se făcea cunoscut suirea efectivă 
pe tronul regatului Ungariei a duşmanului 
său de moarte, Vlad Dracula înţelese în
dată că sè găsea în mare primejdie, şi, ne- 
gâsmd alt mijloc mai bun, că de la Turci
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nu putea să aştepte vre-un sprijin, în ur
ma tuturor neajunsurilor ce le făcuse, se 
hotărî să se ia bine tot pe lângă Corvin, 
şi numai de cât se grăbi a-1 scoate din 
închisoarea în care încă se g’ăsea, apoi a-1 
îmbrăca în haine domneşti şi pe urmă a-1 a- 
duce înaintea sa. Ordinul său fu executat pe 
dată, spre cea mai mare mirare a lui Cor
vin, care nu aflase încă nimic despre marea 
onoare ce-i făcuse Ungurii.

— 'iartâ-mă frate, că greşit am fost când 
m’am purtat cu tine ca cu un neprieten, zise 
VI.id de îndată ce văzu pe Ioan înaintea sa 
după ce şi-l sârutâ pe amândoi obrajii.Te rog 
iariâmă şi dâ uitării, ca un bun creştin ce 
eşti toate strâmbătăţile ce ţi-am făcut, în a- 
prinderea mâniei, şi jură-mi dragoste fră
ţească până la moarte, cum îţi jur şi eu 
intr-acest minut.

Corvin jurâ şi-l sărutâ şi el, dar numai 
din buze, căci din inimă îi jurâ grabnică 
răzbunare şi cea mai groaznică peire. După 
aceia stâtură împreună la o masâ domnească 
împreună cu cei doi fii mai mari ai lui 
Dracu : Mircea şi Vlad, toţi boerii fruntaşi 
precum şi Vlădica Macarie Mitropolitul Un- 
gro-Vlahiei. După masă Vodă, oaspetele său 
şi boerii încălecară cu toţii pe cai domneşti, 
formând o escortă strălucită, eşiră din l’âr- 
govişte cu alaiu. apucară calea spre Câineni,
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Românii petrecură pe Corvin până la Tur- 
mi-Roşu şi după aceia îl lăsară să plece 
spre Sibiu, în paza escortei sale de mag
naţi, pe care o ţinuse pe bere şi mâncare, 
în tot timpul captivităţei voevodului lor, şi 
Vlad Vodă împreună cu ai săi se întoarse, 
la Tărgovişte.

XII

Răzbunarea n’a venit imediat după ce 
Huniadé a sosit la Buda, că treburile re
gatului şi punerea lor în bună orânduială 
i-a hrăplt un timp îndestul de îndelungat; 
pe lângă aceasta a mai fost împiedecat şi 
de un obstacol independinte de voinţa sa. 
Flota burg'undă, care promisese concurs 
craiului Vladislav, a fost următoare făg'ă- 
duelei dată, dar, din căuza a o mulţime de 
împrejurări, a fost silită să întârzie trece
rea sa prin Bosfor şi să sosească la Varna 
peste câteva săptămâni după război şi peste 
câteva zile de la plecarea lui Amurat de 
acolo. Cu forţele de care dispunea, căci nu 
era însoţit nici de flota papală, nici de cea 
veneţiană, nici de cea g*enoveză, şi nici de 
cea bizantină, câte propusese cooperare dar 
nu se ţinuse de cuvint, nesimţindu-se destul 
de puternic ca, cu forţele de care dispunea, 
să debarce ca să urmărească pe Amurat în,



Câte-va cuvinte despre Víad-Vocía Dracul '*

retragerea sa spre Adrianopole, mai cu 
seamă că într’acest timp bătea un vânt 
puternic, văzând şi apropierea iernei, Că
pitanul burg'und Vaiwrin, acel ce comanda 
flota franceză, s’a îndreptat spre gurile Du
nărei, ca să nu se întoarcă fără de nici o 
ispravă, şi a înaintat până la Brăila.

Acolo i-a eşit înainte tînărul Mircea fiul 
mai mare al lui Vlad Vodă, care fusese tră- 
mis acolo de tatăl său spre a-i eşi întru în-* 
tâmpinare şi care-i făcu o primire dintre 
cele mai măreţe. După ce stătu acolo câte
va zile spre a'şi odihni oştile, căpitanul fran
cez începu să sue cursul Dunărei pe apă, 
condus fiind de Mircea care luâ loc pe vasul 
amiral, precum şi de mica lui armată ce 
mergea pe uscat pe malul fluviului, şi începu 
a bombarda, a bate şi a incendia toate ce
tăţile turceşti după malul stâng «al Dunărei 
câte întâlniră în cale. La acest război care 
pusese tot fluviul în flăcări, luâ mai târziu 
parte atât Dracu Vodă cât şi Ioan Corvin. 
Ast-fel mergând, flota franceză nimici Silis- 
tra, Rusciucul, Giurgiu, Turnu şi Nicopoli, 
şi repurtâ victorii numeroase. Nefiind de ni
meni împiedecaţi, căci Turcii pe malul Du
nărei n’aveau oşti îndestulătoare ca să le o- 
pue o rezistenţă serioasă, Burgunzii nu se 
grăbiră, petrecură pe Dunăre toată iarna 
anului 1444, întregul an 1445 precum şi pri-
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màvara anului 1446, şi închee pacea cu Tur
cii abia dupâ ce trecu primăvara anului 1446; 
abia atunci, adică în luna August din 1446 
se reîntoarse în ţara lor. In coudiţide de 
pace încheiate cu Turcii, căpitanul Vno»rin 
avii grije să prevadă şi clausa ca Ungaria, 
Ardealul, Ţara Românească, şi în special 
Vlad Vodă să se bucure de beneficiele acelui 
tractat.

XIII

Pace se făcuse între învinşi şi învingă
tori, între creştini şi păgâni, între duşma
nii politici de azi şi cei de mâine, dar în
tre Unguri şi Români, între Corvin şiDra- 
c.ula pace n’a putut să se întemeeze, căci 
bună armonie nu poate să existe între câine 
şi pisică, între foc şi apă, între întunerec 
şi lumină. Imediat ce s’au potolit încurcă
turile de afară, Corvin şi-a adus aminte de 
jurământul de răzbunare ce făcuse şi s’a 
hotărît sâ-1 aducă la îndeplinire.

Pentru a schimba în realitate acel jură
mânt el a chemat lângă sine pe eternul 
pretendent al trouului Valachiei, pe Dan- 
ciu sau Danciucul, fiul fostului voevodDan 
a! III-lea, care era aproape un băeţandru,
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1 a pus să-i jure credinţă şi supunere, l-a 
învestit cu puterea de domnitor şi cu ste
mele domneşti, apoi i-a încredinţat oşti 
numeroase ardeleneşti şi l-a trimis sâ-şi re
ocupe tronul. Vlad fiind vestit din vreme, 
se grăbi a-şi strânge mica dar brava sa 
armată şi a cere concursul boerilor.

Pân’atunci boerii i se arătase credin
cioşi; de astă dată îi spuse lămurit că s’au 
săturat d’atâtea războaie şi că preferau a 
trăi în bună pace sul) oblăduirea voevo- 
dului trimis de Corvin, de cât d’a-1 mai 
avea pe el ca Domn. Vlad, neputându-se 
bizui numai în mica sa oaste care*i rămă
sese credincioasă, îşi alese din ea o mică 
escortă, plecă din Târg-ovişte împreună cu 
toţi fii săi şi urmat de acea escortă trecu 
drumul pe la Rusciuc şi se duse drept la 
Adrianopole, unde ajungând, se puse din 
nou sub protecţia sultanului Am urat, căruia 
îi ceru ajutor spre a recăpăta tronul. Toate 
acestea se pctrecură în vara anului 1446.

Abia se instalase pe tronul Ţârei Ro
mâneşti noul Domnitor cu titlu de Dan al 
IV-lea v. v. Iară nici o împotrivire din 
partea boerilor. şi iată că in luna Mai anul 
1447, Vlad Dracul intrâ în ţara sa, în frun
tea unei puternice armate de călăreţi turci, 
care g'oni pe Dan după tron, îl scoase din
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Târg*ovişte şi-l alunga până in Ardeal, unde 
• intrând începu să prade Transilvania fără 

nici o cruţare. După ce ’şi potoli setea sa 
de răsbunare, în pag'uba unor fiinţe nevi
novate, Vlad se întoarse pe dată cu prăzi 
bogate şi 4000 de robi, lăsând pe Danciul 
să fug'ă în voe spre Cluj. Prăzile făcute fură 
luate de turci care, plecară pe dată şi le 
duse în ţara lor.

Domnia lui Danciucu durase numai câte-va 
luni, dar nici a lui Vlad nu avu lungă du
rată, pentru că Turcii, de îndată ce-1 rein
stalară pe tron, fiind grăbiţi d’a se înturna 
de unde au venit, îl lăsară în voia soartei sale 
şi al capriciului schimbător al boerilor lui, 
şi plecară spre patria lor, fără a ţine seamă 
de rugăciunele şi de promisiunele lui Dracula.

XIV

De îndată ce plecară Turcii, Ioan Corvin, 
care tocmai terminase înăbuşirea unei răs
coale a Croaţilor, strânse o armată puternică, 
se puse în fruntea ei, lua cu ei şi pe Danciu- 
cul, şi pe la finele lui August, porni spre Tur- 
nu-Roşiu, intră ca o vijelie în Ţara Româ
nească şi pe dată începu să prade pe bieţii 
creştini nevinovaţi fără de milă şi să pustiască
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tot ce întâlni în cale, întocmai ca un Turc pă
gân. Aflând această ştire tristă, la care însă se 
aştepta, Ylad nu pierdu vremea în deşert, 
strânse în grabă mica sa armată şi o în
tări cum putu mai bine. După aceia făcu 
un apel călduros la patriotismul boerilor 
săi şi-i ruga fierbinte ca să-i dea ajutor 
spre a scăpa patria de invazia ungurească, 
dar boierii nu vrură să-i dea ascultare ; ei 
spuse că erau slugi plecate ale voevodului 
Dan şi ai craiului Ioan, şi că numai lor ei 
se vor supune.

Simţind că era pierdut, că veleatul său 
a trecut şi că cu mâna de oameni ce-i ră
măsese credincioşi nu ar putea să dove
dească numeroasa oştire uug'urească, Vlad 
renunţă d’a mai jertfi nişte fiinţe nevinovate, 
expuindu-le la o moarte sigură, se hotărî să 
apuce din nou calea pribegiei, lăsa pe fiul. 
său Vlad în Târgovişte, că el sta bine cu 
Corvin şi Ungurii, şi se grăbi să plece din 
Târgovişte, însoţit numai de 'fiul său Mircea 
şi de o escortă puţin numeroasă. Ast-fel porni 
fără de zăbavă spre miază-zi, pe calea cea 
mai scurtă, cu intenţia d’a ajunge mai curând 
la Dunăre ca, sosind acolo, să tracă repede 
dincolo de ea şi să se ducă la Adrianopole, 
ca să se stabilească acolo, sau să se reîn
toarcă cu oşti turceşti numeroase, care să-l
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reinstaleze pe tron şi să-l păzească până ce 
se va întări bine.

De astă dată norocul nu vru să-i fie tot atât 
de favorabil ca în trecut. Corvin, îndemnat 
fiind de ură şi de poftă de răzbunare, merse 
mai iute de,cât s’a aşteptat Vlad^şi Ta a- 
juns din urmă, mai nainte d’a apuca riva
lul său să se pue la adăpostul furioasei 
sale prigoniri.

Unii istorici spun că l’au ajuns la Târ- 
govişte, unde Tar fi taiat, pe el şi pe fiul 
său Mircea, fără să apuce să ia vre-o mă
sură de apărare ; alţii spun că el apucase 

.să iasă din capitala sa, să ajungă până la 
Târşor, cetate întărită din judeţul Prahova, 
ce era la o palmă de loc de Târgovişte, şi să 
se pue la adăpostul zidurilor sale împreună 
cu mica sa armată, şi că acolo Ungurii l’ar 
fi învins şi Tar fi trecut sub sabie împreună 
cu fiul său şi cu toţi apărătorii lui. Cu to
tul contrariu acestei afirmări, nepotul său 
Vlad Vintilă, cunoscut sub numele de Vlă- 
duţă, în hrisovul din leatul 7042, adică a- 
nul 1524 Aprilie 3, spune lămurit că Vlad 
marele voevod cel bătrân, strămoşul său, 
a fost ajuns de moarte, nu spune de ce 
moarte, în satul Bălteni din judeţul Ilfov, 
care astăzi face parte din comuna Cocio
cul, adică în drumul cel mai direct de la 
Târgovişte spre Giurgiu.
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Ori de ce moarte o fi murit, bună sau 
năpraznică, mai probabil rea de cât bună, 
căci nu întrebuinţau bătrânii cuvântul a 
fost ajuns de moarte, de cât atunci când 
era vorba de o moarte neaşteptată, nă* 
praznică, violentă, fapt ,sigur e că Vlad 
Vodă Dracul a murit împreună cu fiul 
său Mircea, în anul 1747, căci cei-l’alţi fii 
ai lui, Vlad Ţepeş, Radu cel Ffumos, şi 
Vlad Călugărul, au domnit : primul între 
anii 1456 şi 1462 în primul rând, şi în 1476 
în al doilea ; cel d’al doilea intre 1462 şi 
1471 ş cel d’al treilea între 1481 şi 1494, 
pe când Mircea fiul cel mai mare şi mai 
iubit al lui Dracula n’a domnit nici odată.

Un letopisit sârbesc spune cum că Mircea 
ar fi fost ucis de pretendentul Vladislav 
încă din anul 1442 adică înainte de bătă
lia de la Varna, atunci când i-a luat tronul 
din mână; însă istoricul expediţiunei căpi
tanului Vaiwrîn, care vorbeşte pe larg des
pre el şi despre serviciile ce’i a adus, spul
beră aserţiunea eronată a cronicarului Sîrb.

In locul celui ucis, Ioan Corvin a pus pe 
tron nu pe Dânciucul fiul lui Dan al IlI-lea, 
care nu se ştie ce s’a făcut, poate că a fost 
ucis de Dracul în fugârirea sa prin Ardeal, 
ci pe fratele său Vladislav al IlI-lea care a 
domnit între anul 1447 şi 1456. Iată în re-
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zumat istoricul domniei lui Vlad Dracul v.v. 
sub domnia cáruia se desfăşoară peripe
ţiile nuvelei ce urmează : Fala de la Cozia.

Bucureşti, anul 1909 Noembre 4.

X. Ï). Popescn



FÄTÄ DE JJA COZIÄ

I
Hramul coborâre! Sf. Duh

Sărbătoare mare era în valea Oltului; 
munţii şi plaiurile din vecinătatea Co- 
ziei răsunau de sunetele buciumurilor 
şi de sgomote produse de voci de oa
meni şi ninchezături de cai.

P’acolo pe unde de ordinar se pre- 
umblau in linişte, sub umbra întunecoasă 
a colnicelor virgine, turme de cerbi, du 
căprioare, mistreţi şi urşi, de odată oa
menii de toate condiţiile, sexurile şi e- 
tăţile, alergară năvală şi îmbulzindu-se, 
unii pe drumul cel mare care brăzda 
marginea Oltului, alţii pe potecile cari 
se scoborau în variate şerpuituri din 
înălţimea culmelor de munţi şi văi, şi 
alţii pe marginile părăurilor ce se văr- 
sau în Olt.

Toate aceste fiinţe omeneşti, atât cei 
cari suiau lina pantă despre Râmnic,

5
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precum şi cei cari pogorau plaiurile Mue 
reaschi, Frăsineiului, Turnului, Stăni 
şoarei, Lotrului, Râu-Vadului şi chiar 
cei ce veneau de peste graniţă clin Ar
deal, trecând pe sub posomorâta um
bră a Turnului Roşu, unul din ruinele 
monumentale lăsate pe pământul româ
nesc de către glorioşii noştri străbuni, 
spre a însemna calea Divului Traian ; toţi 
se îndreptau spre sfânta şi magnifica mo- 
nastire a Coziei, care altă dată se numise 
Nucetul, şi care fusese clădită nu de mult 
de către marele Mircea, supranumit cel 
bătrân.

Astea se petreceau în zorile zilei de 
1 Iunie, anul mântuirei 1436, pe când 
domnea pe tronul ţării Vlad Dracula Vo- 
evod, al doilea fiu al marelui Mircea.

Multe lucruri se petrecuse în ţară de 
la moartea Marelui Domn, multe rele o 
bântuise şi mult sânge se vărsase. După 
repausarea lui Mircea Vodă, boerii ţârii 
alesese de moştean al tronului pe cel mai 
iubit din fii săi legitimi pe Mihail, singu
rul fiu legitim al eroului de la Rovine, dar 
după uciderea acestuia, o scurtă domnie 
a lui Dan al IlI-lea, o alta şi mai scurtă 
a lui Radu Prasna-glava, precum şi a- 
mărâta şi şiovoitoarea domnie a lui A- 
lexandru Aldea, în fine căpătâ tronul
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părintesc cel mai viteaz dintre fii neligi- 
timi ai lui Mircea Vodă, adică Dragu, 
pe care poporul, pentru isteţimea minţei 
lui şi tăria caracterului său, îl porecli 
Dr acu.

Abia se sui acesta pe tron, abia în 
cepu a lua măsuri pentru ca tara să 
nu piarză gloria şi mărirea câştigată de 
tatăl său, şi îndată eşi din senin la i- 
veală, întocmai ca buruienile rele din- 
tr’un pământ cultivat, o mulţime de 
competitori de domnie. Toţi fraţii lui 
nelegitimi şi toţi verii lui d?a doua şi 
d?a treia mână voiră să dobândească 
acest măr de discordie ce se numeşte pu
terea, şi toţi se într’armară, întrarmând 
şi pe străini, şi năvăliră ca nişte lupi flă
mânzi spre sânul sărmanei patrii. Nici 
unul nu se gândi la astă mumă mult 
încercată, nici unul nu-i cruţă suferin
ţele cruntului război civil şi nici unul 
nu-şi sacrifică pentru binele comun, pro- 
priele sale pretenţiuni.

Dintr’astă leotă de fiare sălbatice, doi 
erau mai colţaţi ca toţi : Dan, nepotul 
ultimului Dan-Vodă şi Vlad sau Vladi- 
slav al treilea, fiul acestuia. Droaie de 
compeţitori, măsurând puterea acestor 
doi adversari, cari năvăliau în ţară în
soţiţi de armii streine, adică cel dintâi 
de Turci şi cel din urma de Unguri, cu
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aceia a legitimului Domnitor, şi găsind-o 
pe cea din urmă covîrşitoare, amânară 
pentru moment ambiţiunile lor personale, 
spre a le reapuca când vor găsi timp cu 
prilegiu, şi de o cam dată se mulţumiră 
numai a se alia pe sub mână : unii cu 
unul din compeţitori, şi alţii cu cel-l’alt, 
şi cu toţii îşi trimise părtaşii ca să năvă
lească spre domnul cel legal ales de ţară 
şi instalat pe tron, conform tuturor uzuri
lor, ca apoi, după răsturnare, să-şi dea la i- 
vială intimile lor gândiri, ascunsele lor 
pretenţiuni ; adică să se bată între dânşii 
ca orbeţii spre a pune mâna pe osul 
puterii. Dracu însă nu era un om care să 
se sperie de una, de două ; el era brav 
ca tatăl său, temerariu tot ca tatăl său 
şi sprijinit de toată partea cea sănătoa
să a ţării, adică de ostăşime şi popor, 
înfrunta ori ce primejdie, devenea fără 
de teamă.

El se puse în fruntea vitejilor lui, se 
repezi spre Râmnicu-Sărat, unde tăbă- 
râse cohortele lui Dan, şi, după mai 
multe isbiri repezi şi cumplite, le risipi 
ca pleava bătută de vânt ; după aceia 
se Invârteji spre Olt, scoase pe Vlad 
din Râmnicu-Vâlcii şi-l închise în Co- 
zia, îl scoase şi de acolo şi-i asvârli 
sfârâmăturile armiei dincolo de Carpaţi, 
iar pe el îl făcu praf şi fărâme.
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După ce repurta astă îndoită victorie, 
temându-se de mânia Sultanului Amu- 
rat, care pe atunci sprijinea pe Dăneşti, 
trecu în Ungaria, şi de acolo în Germania, 
se întîlni laGratz cu împăratul Sigismund, 
lega cu el învoieli de pace şi alianţă, şi 
apoi se întoarse in ţară ca să se îngri
jească de fericirea poporului, căruia res- 
boaele civile ii cauzase nişte rele nepo
vestite

Trecând graniţa, vru să se abată pe la 
Cozia ca să asiste la hramul sfintei Mo- 
nastiri, şi să sărute mormântul părinte
lui său. Iată pentru ce alerga atâta lume 
dis-de-dimineaţăla Monastirea Cozia, în 
ziua de 1 Iunie anul mântuirei 1436.

Vederea suveranului cu dor de ţară 
cauzează totdeauna bucurie şi mulţu
mire în inima poporului român.

Când soarele sălta în spaţiu şi inau- 
rea vârfurile brazilor de d'asupra cul
melor înverzite, întocmai ca o ghiulea 
de aur înfierbântată, şi risipea ceaţa ce 
plana d’asupra suprafeţii Oltului şi' a 
sghiaburilor vecine, de odată, ca prin 
minune, ecoul munţilor repetă prin mii 
de vibrări nişte vesele fanfare militare, 
şi îndată se zări venind despre partea 
Ardealului şi înaintând spre Cozia,' un 
strălucitor cortegiu de tot ce avea Ro-
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mânia pe la acea epocă mai brav, mai 
mândru şi mai meritos între militârime.

Vestmintele lor de aur, oţel, mătăsuri 
şi catifele de mii de forme şi colori, 
coifurile lor de oţel, in luciul cărora se răs- 
fângea cu veselie născândele raze solare ; 
penele lor cu care se juca adierile ze
firului, spre a da variatelor lor culori 
un farmec mai mult, şi în fine caii lor, 
cei mai frumoşi, mai falnici şi mai plini 
de foc dintre vestiţii cai ai României, 
care pe atunci erau căutaţi de toată E- 
uropa, toate aceste mândreţi adunate la 
un loc contribuiau a transforma fiinţele 
omeneşti care compunea acest impozant 
cortegiu in nişte fiinţe supra-naturale şi 
a-i face să treacă in ochii mulţimei ui
mită drept o oştime de locuitori ce
reşti.

In fruntea acestui cortegiu călărea un 
om înalt la statură, chipeşiu la faţă, cu 
părul cărunţit, cu barba mare şi argin
tată, dar pl»n de virtute şi fălnicie, şi cu 
uitătura tot aşa de vie şi pătrunzătoa
re ca cum ar fi fost în floarea vârstei. 
Toată mulţimea cum zări chipul lui, 
care era leit chipul lui Mircea-Vodă de 
fericită memorie, recunoscură în el pe 
Vlad Vodă Dragul, sau Dracul, pe dom
nul lor cel prea iubit de ei şi prea urît
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de intriganţii boeri şi înlr’o voce stri
gară :

— Să trăiască Măria sa !
La spatele lui Vodă călărea patru voi

nici, unul mai falnic şi mai arătos ca al
tul'şi câte patru plini de juneţe şi de să
nătate ; după ei călăreau două-sute şi 
mai bine de căpitani, floarea ostăşi- 
mei române, având în fruntea lor pe 
Voicu Vornicul, pe Tudor Nanul, pe 
Stanciul fratele lui Mirea, pe Nan Pascu 
şi Stanciu Honoiu, pe Dumitru Spătaru, 
pe Cioiu marele Vistier, pe Seme Stol
nicul, pe Micle Paharnicul, pe Badea 
Comisul, pe Tudor Postelnicul şi pe 
Ştefan logofătul.

Cei patru tineri, cari urmau imediat du
pă Vodă, erau fraţi dar nu se asemănau 
întru nimic unul cu altul. Cel mai mare, 
care avea ca la 25 de ani, avea figura 
tatălui său, nalt, svclt, chipeşiu şi bine 
legat ; el se numea Mircea. Cel d’al doi
lea care avea vr’o 23 de ani avea o fi
gură ordinară şi posomorâtă ; era fălcos, 
cu căutătura aspră şi sălbatică, cu buza 
lată şi sarcastică şi cu înfăţişarea în
drăzneaţă şi baljăcoritoare. Acesta se 
numea Vlad şi domni ce-va in urma ta
tălui său sub numele de Vlad Ţepeş. Cel 
d’al treilea era ca de vre-o 21 de ani; 
el era aşca de frumos, aşea de delicat
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şi aşea de drăgălaş, în cât dacă buzele 
sale n’ar fi fost umbrite de un pufuşor 
negru şi lucios, fie cine far fi luat drept 
o fiinţă femeiască îmbrăcată în vestminte 
bărbăteşti. Numele acestui bărbat cu chip 
de copilă fu trecut în şirul Domnilor ro
mâni, sub tilul de Radu al treilea cel 
frumos. Cel d’al patrulea era mai un co
pil, n’avea mai mult de 19 ani şi era dă
ruit de o frumuseţe bărbătească ; el se
măna mai mult de cât ceilalţi cu tată-său.

Era ’nalt ca un brad, subţirel ca un 
paltin, mlădios ca o trestie şi sprinten 
ca o căprioară. Buza ’i era rumenă ca 
jeratecul, ochii negri ca mura, părul ca 
pana corbului şi pe obrajii lui, pe care 
abia ici şi colea se ivea câte un fulgu
leţ de păr negru, se îngânau roselile 
cu crinii, întrecând în rumenea obrajii 
lui de fată mare.

Toţi caii jucau şi nechezau sub călă
reţii lor, dar calul lui întrecea pe toţi ; 
nu mai sta locului; aci se ridica în pi
cioarele din napoi, aci se lăsa numai 
în picioarele de dinainte, aci păşea cu 
mândrie, îngâmfat de omul ce purta pe 
spate, şi aci vrea s’o rupă d’a fuga pe 
acele plaiuri înverzite ce vedea înainte, 
îşi găsise însă omul; numai cu o înstru- 
nare de zăbală i se domolia ardoarea
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şi erea nevoit să’şi păzească rândul 
blând şi umilit.

Acest tânăr se numia tot Vlad, dar tatăl 
său în zicea Vintilă.

Ajungând în dreptul bisericii, corte
giul se opri, toţi descălecară, dătură caii 
în mâinele slugilor ce’i urmau de de
parte şi intrară după Vodă în biserică, 
în sunetul clopotelor cari umpleau aerul 
de sunete impunătoare.

Daniil episcopul Râmnicului şi Maca- 
rie egumenul Coziei, însoţiţi de nenu
măraţi arhimandriţi, egumeni, starăţi, 
preoţi, diaconi şi călugări, îi primi în 
amvonul bisericii.

Cât ţinu sânta slujbă, mulţimea cea 
după dinafară, care la trecerea lui Vodă 
se pricipitase în cale-i făcând mare 
zgomot, se grămădi in jurul bisericei 
şi chiar al mănăstire], şi păstra aceiaşi 
tăcere religioasă ca cum ar fi lost chiar 
în faţa sfântului altar. Tot-d'a-una Ro
mânul 'şi-a respectat şi iubit religiunea 
strămoşilor săi.

După terminarea sfintei leturghii,Vodă, 
clerul şi cei mai maturi din curtenii săi, 
se suiră în casele ogumenicesci ca să 
facă închinăciunile obişnuite şi să se 
odihnească, iar juneţea eşi din monaş- 
tire şi se amestecă cu poporul,
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II
Bâlciul

Din veacuri uitate până in zilele noas
tre, a rămas obiceiul, mai ales pe la 
munte, ca la fie-ce hram de monastire, 
locuitorii din împrejurimi să se adune 
la o laltă şi se formeze un fel de bâlciu, 
în care să se vânză felurite mărfuri, vite 
şi substanţe alimentare, sub umbrare de 
foi şi verdeaţă, şi după aceia să pe
treacă în jocuri şi veselii până în
noptat.

Aceste bâlciuri pe atunci îşi aveau ros
tul lor, căci oameni într’acele timpuri 
trăiau răspândiţi prin escavaţiunile mun
ţilor, se adunau la o laliă foarterar, 
din causa terrierei de invaziuni păgâne 
şi a lipsei' de comunicaţie, şi numai 
religiunea, sfântă şi iubita lor maică, 
pe care după sfânta lor moşie părin
tească o iubiau mai mult ca viaţa şi si
guranţa lor, numai atunci când religiu
nea, zic, prin glasul clopotelor, ii chiamâ 
la sântele rugăciuni, numai atunci uitau 
şi ei frica şi osteneala, greutatea dru
mului, şi temerea de primejdii, şi por
neau din negrele văgăuni cu neveste,
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copii şi bătrânii lor, carii aveau boi, in car, 
cari aveau cai călări şi cari nu aveau nici 
o vită in bătătură, puneau mâna pe toiag 
şi mergeau poşte întregi pe jos, astfel că 
de cu seară se strângeau in gloate in 
preajma sfântului locaşiu.

Atunci târgoveţii megiaşi,profitau de o- 
caziune şi transportau pe vatra monasti- 
rei feluritele mărfuri ce erau trebuincioase 
ţăranilor, căci ţăranii erau cei mai nepre
getaţi vizitatori ai sfintelor locaşuri, întin
deau pe iarbă verde cutii cu cercei, şi
ruri de mărgele, panglicc arătoase, căl- 
ţuni cnsuţi cu arniciu şi fir, mărame sub
ţirele, bete strălucitoare, bumbac şi tort 
pentru ţesut, arniciu pentru cusut, ciarăşi 
lumânări pentru biserici, turte şi covrigi 
unşi cu miere pentru copii, ţuică şi rachiu 
de prune, băuturi răcoritoare, pâne dos
pită şi ne dospită, carne triptă şi fel de 
fel de lucruri plăcute simplului şi candi
dului locuitor al satelor.

Vânzătorii cari îşi laudau marfa în gura 
marc, zicătorii din alăută şi fluere, ca
raghioşii şi comedianţii, tinerii cari cântau 
din buciume, şi lumea toată care petre
cea chiuind şi veselindu-se pe sub um
brare, formau un sgomot asurzitor care, 
cu toate astea, nu era lipsit de farmec, 
poetic nefiind monoton.
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Lumea care umbla de-colo până colo, 
magaziile de mărunţişuri, întinse pe 
iarbă sub umbrare de verdeaţă, fetele 
şi nevestele cari se îmbulzeau în jurul 
lor, toate in cele mai frumoase haine 
de sărbătoare, mulţimea ce se grămădea : 
unii ca să cumpere, alţii numai ca să’şi 
sature o neînvinsă poftă de curozitate, 
soldaţii cari însoţise cortegiul domnesc 
şi se plimbau pretutindeni, ţăranii cari 
jucau sub umbrare, şi bateau voios cu 
opinca generosul pământ al patriei lor, 
ale căror braţe îl făcea să lie mănos 
şi roditor, şi târgoveţii cari se uitau cu 
lăcomie la tot ce vedeau înainle-Ie, tot 
acest amestec da acestui tablou plin de 
varietate o înfăţişare din cele mai pi- 
torcsci.

Căpitanii intrând în bâlciu îl colindară 
de la un capăt la altul, se minunară de 
admirabila frumuseţe a ţărancelor ro
mâne, îşi aruncară ochii spre obiectele 
de vânzare şi în line se adunară în ju
rul unei hore mare de flăcăi şi fete şi 
se pironiră acolo.

Aveau de ce se pironi acolo junii noştrii 
răsboinici, căci încântător era spectacolul 
ce se desfăşura înaintc-le 1 Inchipuiţi-vă 
o pajişte verde, care era mărginită des
pre răsărit cu apele Oltului, ce erau um-
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brité de nişte înălţimi acoperite cu păduri, 
despre apus de nişte stânci gigantice, 
parte presărate cu buchete de verdeaţă 
şi pane numai stană de piatră, despre 
miază-noapte de un şir nesfârşit de culmi 
şi jchiaburi de munte, sub crestele că
rora se odihnea Cozia. şi spre miază-zi 
de negurile văilor, în fundul cărora se 
zărea ca un muşuroi Râmânicul. Pe acea 
pajişte întinsă, ţinându-se de mâini spre 
a forma o imensă roată, junii înalţi ca 
brazii, voinici ca leii 'şT frumoşi ca o 
senină dimineaţă de Maiu, şi lângă dânşii 
nişte fete şi neveste fragede ca bobo
cul de roşă, mândre ca o grădină în
florită şi strălucinde de albeţe şi de cu
răţenie ca nişte cuibuleţe de lebădă, ju
cau voioşi antica şi frumoasa horă ro
mânească. Pretutindeni un amestec de 
variate frumuseţi fisice, de mustăcioare 
mijinde şi de coame iluturânde ; une
le negre, altele castanii şl altele bă- 
lăioare, ondulând alături cu abundenta 
cosiţă fcmeiască care şi-a furat nuan
ţa sa : ori din raza soarelui, ori din 
coama roibului, sau din pana corbului ; 
toate acestea amestecate cu nenumă
rate culori vii şi frumos împestriţate ale 
hainelor, toate aste frumuseţi şi toate 
aste nuanţe mişcându-se cu cochetărie
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şi eleganţă; aci într’o parte, aci într’alta, 
după cadenţa ce Ie indica un iluer şi 
o lăută, care se preumblau de colo până 
colo în mijlocul horii. După ce veţi 
combina toate aste variaţiuni adunate 
la un loc, vă puteţi face o vagă idee 
despre frumuseţea unei hori româneşti 
şi mai ales a aceleia ce era privită de 
atâţia feciori de boeri. Tinerii oşteni se 
uitau cu plăcere la junii ţărani ce băteau 
cu voioşie iarba de sub piciorele lor, dar 
mai mult şi mai cu tragere de inimă se ui
tau la fetiţele ce săltau cu veselie alături 
de voinicii cei prinşi în horă.

Toate fetele şi nevestele erau mân
dre şi vrenice de văzut, căci, din mila 
sfântului, Dumnezeu a fost darnic cu 
fiicele României, când a lăsat frumu
seţea omenească pe acest pământ; una 
însă le întrecea pe toate ; ea strălucea 
între ele întocmai ca luna în mijlocul ste
lelor. Era naltă şi subţire ; talia ’i era deli
cată, dar bine desvoltată, trăsurile ’i e- 
rau d’o regularitate perfectă, buzele’i 
subţirele d’o rumneală bujorie ; ochii ei 
negri ca abanosul erau profunzi, scân
teietori şi plini de dulceaţă ; pârul său ne
gru şi bogat strălucitor avea reflectele je- 
ului ; gâtul, pieptul, în fine tot corpul e- 
rau aşa de bine tăiate şi aşa de perfect
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armonisate intre dânscle, în cât ar fi fost 
in stare să umple de gelozie o jupâncasă 
nobilă şi frumoasă, ba chiar ar ii fost în 
stare să înflăcăreze inşpiraţiunea unui 
pictor sau sculptor, care deja a creat mai 
multe capete-d’opcră. Ceea ce insă avea 
mai presus de toate şi o făcea să fie dis
tinsă dintr’o mie de frumuseţi, era un aer 
de candoare, de bunătate divină, de dul
ceaţă îngerească, un fel de atracţiune 
invincibilă, care o făcea să fie iubită chiar 
de către o rivală in frumuseţe. Acel vino 
în coane explicabil, a cărei reproducţiune 
ar fi putut să pue în încurcătură chiar 
pe pictorul cel mai celebru, atrase spre 
dânsa privirile tuturor, dar mai cu seamă 
p’acelea ale unui june boer, cel mai fru
mos şi cel mai june dintre toţi.

Ea nu băgă in seamă nici pe acesta 
şi nici pe toţi cei-lalţi cari o măncau cu 
ochii, ci jucă lângă flăcău ce o ţinea de 
mână, până se sparse hora, iar după horă 
dete o palmă peste mâna unui june ţă
ran care îndrăsnise s’o ia de bărbie, mai 
aplică încă şi un pumn zdravăn şi răsu
nător în spinarea altuia care voise să o 
sărute, întocmai cum fac şi azi fetele cele 
vârtoase de la ţară, când vreau să scape 
de libertăţile ce-şi permit unii tineri mai 
îndrăsneţi,
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După ce scapă de ei, fata cea fru
moasă se amestecă în mulţime, şi intră 
sub un umbrar unde o aştepta pe o la
viţă o femee bătrână, şi începu să mă
nânce cu poftă din o felie de brânză şi 
o bucată de pâine ce scosese bătrâna 
din o măhramă de pânză. Mânca fata 
cu pofiă din felia de brânză, ca la o 
masă domnească, şi înghiţea din când 
în când dintr’o ulcea plină cu apă, fără 
să bage de seamă ca la o distanţă de 
câţi-va pasi stau grupaţi feciorii de bo- 
eri şi o priveau cu lăcomie.

Văzând tinerii noştri că toată lumea 
s’a retras, cum că toţi au intrat pe sub 
umbrare ca să mănânce, şi numai ei au 
rămas pironiţi in mijlocul pajiştei, înţe
lese că a sosit timpul să se retragă şi 
ei, şi o luară rară spre Monastire, unde 
’i chema cu o voce cam nerăbdătoare 
o foame justificată după un ajun de 
două-spre-zece ore.

Toţi plecară să mănânce, unul însă 
rămase şi intrâ şi el printre ţărani în 
umbrarul din faţa fetei celei frumoase ; 
acela era boerul cel mai tânăr. Cum in- 
trâ ceru şi el ceva de mâncare, se a- 
şezâ pe o laviţă ast-fel ca să privească 
mai bine obiectul predelicţiunei sale, şi 
îmbucă şi el câte ceva ca să nu’l bage
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lumea în seamă, dar ce mânca? Nici el 
nu ştia.După mâncare urmâ un repaos de 
câte-va ore până ce se potoli arşiţa 
soarelui, şi după amiazi iarăşi hora şi 
danţ. Cred că este de prisos a spune că 
junele nostru s’a grăbit să lie cel d’intâi 
care se aşeză in primele rânduri ale 
spectatorilor.

Seara jocul şi veselia fură mai ani
mate şi mai sgomotoase ca dimineaţa ; 
vinul circulă printre oaspeţi mai în ,a- 
bundentă, capetele s’au încălzit mai mult 
şi îndrăsneaia fu mai mare.

Feciorii de boeri şi chiar bocrii adă
paţi de gustosul suc al vilei eşit din 
pivniţele Monastirei, cam dăduse uitărei 
distanta ce’i despărţea de popor, se a- 
mestecase cu prostimea şi chiar se prin
sese in horă lângă ei. Ce nu face vinul 
şi ochii de femee frumoasă ?

Junele necunoscut nu cutesâ să imite 
pe camarazii săi, dar se apropie de cât 
se poate mai mult pe horă, in partea 
unde danta fata cea frumoasă, şi când- 
dânsa se desprindea din horă şi se a- 
şeza pe iarbă lângă surate, se apropia 
şi mai mult de ea ca să nu’i piarză o 
notă din sunetul vocii sale cei dulci şi 
argintie, sau o singură respirare din 
pieptul său cel palpitând,



Fata de la Cozi a 83

Tocmai noaptea târziu se sparse hora 
\ şi se împrăştie lumea spre a se duce fie

care înlr’ale sale, satui de mâncare, bău
tură, joc şi praf: înainte însă d’a se 
înopta, fata cea frumoasă se desprinse 
din horă, se duse iute sub un copac, 
luâ de mână pe bătrâna care şedea pe 
iarbă aşteptând’o, o ridica binişor în sus 
de subţiori, şi plecară împreună spre par
tea cea din valea Monastirei unde era, cum 
e şi azi satul Călimăneşli. Junele cum o 
văzu că pleacă, se luâ după dânsa şi în
cepu s’o urmărească, mergând ici colea 
în depărtare ca d’o aruncătură de săgeată 
în urma sa.

Pat e lără să se uite înapoi, merse pe 
drumul cel marc alături de bătrână, 
spuind, râzând, sbeg*uindu-se şi descri
ind cu plăcere nedescrisă mulţumirea 
ce gustase în acea zi ; după aceea, a- 
jungând în dreptul unui pârâu ce se 
vărsa în Olt, lăsa drumul cel mare, a- 
pucâ o potecă ce se făcea la dreapta 
pe marginea pârâului, sui cu iuţeală o 
coastă cam povârnită şi repede, ajutâ 
în mai multe rânduri pe bătrâna se mama 
ca să se urce şi ea pe coastă, şi după 
o oră şi mai bine de mers, intrară într'o 
livezioară de pruni, apoi într’o curte şi 
pe urmă într'o căsuţă d’o aparenţă foarte
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sărăcuţă, unde şi dispărură, ca împreună 
cu bătrăna.

— Iată ce locuinţă ticăloasă adăpos- 
şeşte atâtea comori de Dumuseţi ! mur
mură junele care o urmărise, oprindu- 
se in pragul porţii.

După ce stătu cât-va timp contem
plând acest smerit locaş, el se întoarse 
spre Cozia tăcut şi gânditor.

III
Fontâna Căciulatei

Inlr’una din serile ce urmă după serba
rea mai sus descrisă, pe când soarele a- 
puind după coastele munţilor colora frun
zele arborilor şi vârfurile stâncilor cu 
o strălucitoare nuanţă de carmin ames- 

' tecat cu aur, o jună fetică cobora po
teca de pe marginea unui râuleţ, în fie
care mână cu câte o doniţă albă şi cu
rată, şi mergând umplea aerul de sune
tele unui cântec melodios.

Astă fetiţă era simplu îmbrăcată ; ta
lia sa era acoperită numai c’o cămaşe 
de pânză supţire cusută cu arniciu roşiu 
şi albastru ; de la coapse în jos n’avea
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alt vestmânt de cât o zevelcă roşie şi 
o pesdelcă neagra, amândouă împestri
ţate cu flori de deosebite culori, aleasă 
cu mult gust şi măestrie la ţesut ; pi
cioarele ii erau goale, capul asemenea, 
la gât nu avea altă găteală de cât un 
şir de mărgele proaste şi pe spate se 

'baianţau incoa şi încolo două coade 
negre, lucioase, lungi şi bogate; însă cu 
toată această simplitate, ori ce altă fru
museţe orăşenească, gătită cu cele mai 
mândre şi mai bogate vestminte, nu se 
putea compara cu admirabila frumuseţe 
cu care dotase natura pe astă ţărăncuţă.

Dacă te-ai ii uitat mai cu atenţie la 
ca ai ii recunoscut că era tot fetiţa care 
cu câte-va zile mai nain te atrăsese pri
virea tuturor boerilor şi fusese urmă
rită de cel mai june şi mai frumos 
dintre ei.

îndată ce juna fată scobori în dru
mul mare şi apucă calea spre Monas- 
tire, iată că se ivi la câte-va zecimi de 
paşi un ţărănaş june şi frumos, care 
se pitula şi se furişa pe după crânguri 
şi bolovani ca să nu fie zărit.

Fetiţa merse cât-va d’a lungul drumu
lui mare, dar mai apoi cobori pe o po
tecuţă clina ce duce spre marginea Ol
tului, se apropie de o fântână care rer
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varsa din coasta malului o apă limpede 
şi gustoasă, îşi umplu doniţele cântând 
şi apoi se întoarse tot cântând spre a 
se duce acasă.

Merse ea o parte din drum veselă şi 
fără grije, dar pe lajumătatea potecii se o- 
pri in cale, căci văzu înainte-i o matahală 
neagră. In acel moment soarele dispă
ruse dincolo de coamele munţilor şi in- 
tunerecul începuse a lua locul luminei. 
Fata de-o-cam-dată se în horă fără de voe, 
dar, după ce se apropie, matahala, şi re
cunoscu într’ănsa pe un om şi mai ales 
un ţăran tânăr şi frumuşel, care n’avea 
nici de loc aerul d'a hrăni asupra-i gân
duri rele, se mai linişti şi îi făcu loc 
ca să treacă.

— Seara bună surată, zise junele cu 
un viers tremurător şi emoţionat.

— Mulţumim d-tale, bădiţă, răspunse 
fata cu un ton sfiicios.

— Fii bună surăţică şi dă-mi din a co
fă o leacă de apă.

— Bucuros bădiţă, răspunse fata a- 
plecându-se în jos ca să ridice vasul 
cu apă spre a bea junele.

Astă mişcare îi desfăcu puţin gura 
cămăşii şi lăsâ expuse lacomei vederi a 
junelui care o mânca din ochi un te
zaur de frumuseţi virginale, care ar fi
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băgat in ispită pe însuşi sfântul Antonie 
regele pustnicilor.

Junele când văzu acele doua mici 
globulcţe albe ca floarea de bumbac, 
rotunde ca rodia, tari şi tremurânde ca 
un bulz de caşiu bine închegat, încoro
nate la extremitatea superioară cu două 
circomferenţe care întreceau în rume- 
zeală rozele din luna lui Mai, mai în- 
tâiu tresări şi apoi începu să tremure ca 
cum ar fi fost coprins de friguri. Ce 
să-i faci pustiei de tinereţi?

.Astă groaznică ispită durâ numai o 
secundă, dar alta nu mai puţin perico- 
loasă se succedă îndată. Juna fată, fără 
să bănuiască nimic, ridică doniţa în sus, 
sc apropie de june spre a-i da să bea^ 
astfel că respirarea lui se amcstecâ cu 
a ei, şi piepturile lor tinere mai că se a- 
tinse ; atunci tânărul necunoscut putu să 
vază mai de aproape printre, pânza cea 
subţire conturile acelor frumuseţi imacu
late care ii orbi vederea şi’l făcu să simtă 
nişe emoţiuni mult mai vii.

Junele confus, ameţit, zăpăcit, se deş
teptă din turburarea care.-i luase min
ţile, abia atunci când buzele sale simţi 
contactul lemnului, şi fără să-şi dea în
destul de bine seama de ceea ce face, 
luă în braţe vasul şi bău cu lăcomie.
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— Iţi mulţumesc fetiţă, zise apoi cu 
grăbire depuind doniţa jos, şi. în aprin
derea cea nepovestită care ii sbuciuma 
sufletul, nu ştiu cum şi de ce se împie
decă că, in loc d’a pune binişor doniţa 
la pământ, o răsturnă de se duse dc-a 
berbeleacul cât colo şi vărsă toată apa 
la picioarele fetei.

Juna copilă se uită la el intr'un mod 
cam mirat, dar nu zise nimic, ci se a- 
plecâ să ia doniţa spre a o umple ia
răşi ; junele însă mai iute ca gândul, 
smuci vasul, se repezi în vale şi-l um
plu intr’o clipă. Intr'acelaşi timp se cobo
râse şi fata în vale după el.

— Dar de ce le-ai dat de osteneală bă
diţă? zise ea cu un. ton impunător plin 
de o nescrisă dulceaţă?

— Eu am făcut greşală, tot eu tre
buia s’o îndreptez, răspunse junele cu 
un viers tot aşa de dulce.

— Dar n’ai greşit nimic ; posnaşa de 
întâmplare e de vină.

— Zi mai bine neindemânarea mea.
— Se vede că eşti străin obiceiurilor 

noastre, celor de la munter
— La munte sunt născut, dar acum 

mă întorc de la oaste.
— Ce spui ? ai fost oştean ?
— Am fost şi suni.
—"Şi tata a fost oştean.
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— Adevărat ?
— Da, un oştean mândru şi viteaz 

care in nenumărate rânduri a fost să
rutat pe câmpul de luptă, de însăşi ră
posatul Vodă Mircca. Casa în care lo
cuim epe moşioara ce a dăruit-o Mircea 
Vodă tatei, după una din multele bătălii 
la care a luat parte; e o* curea din mo
şia Orleşti cumpărată de Vodă pentru 
monastirea Cozia.

— Mai trăeşle tatăl d-tale ? se grăbi 
d’a întreba junele tărănaşiu.

— Ba nu, a murit in războiul de la 
Rovine, după ce a ajuns căpitan de Fe
rentari.

Pronunţând aste cuvinte cu o voce 
înecată in suspine, juna fată îşi şterse 
cu mânica cămăşii lacrămile ce curgeau 
gârlă pe rumenii săi obrăjori.

Junele lăcrâmâ şi el de duioşie şi a- 
poi zise :

— Şi tata, şi bunică-meu au luat parte 
la acest marc războiu, dar n’au fost aşa de 
fericiţi ca să-şi jertfească viaţa pe câm
pul de cinste pentru sfânta lor moşie.

— Nu pier în luptă toţi vitejii, replicâ 
fata... D-ta ai fost in vre-o bătălie ?

— Colo, sub zidurile Monastirei, alun
gând pe Vladislav şi ai lui, am primit 
cea dintâi rană în război.
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— Acolo ? aici ? va sa zică ai fost 
faţă la acel crunt război V

— Da, răspunse junele cu amără
ciune, am văzut cum din nenorocire, 
fratele junghia pe frate.

— Groaznică măcelărie !...
— Ai văzut-o ?
— Da, din vârful munţilor; eram ascun

să prin văgăunele nenumăratelor jghia- 
buri.

— Nesocotită poftă de putere şi mă
rire le face pe toate !

— O ! da, desparte pe mamă de fiu, 
pe copii de părinţi, pe frate de soră şi pe 
bărbat de femee, şi-i aruncă pe toţi in 
ghiarele pieirei, fără nici un folos pentru 
ţară!... Mai bine a făcut tata că a murit 
apărându-şi moşia de năvălirea păgâ
nilor de Turci, căci poate, dacă trăia, 
se lua şi el după vorba îmbunătorilor cari 
pe mulţi au ameţit cu minciunele lor, şi 
găsea aci o moarte ruşinoasă care ne-ar 
ii făcut să murim de obidă.

— Ai o inimă frumoasă, dragă co
pilă ! strigâ junele cu entuziasm.

, — Sunt româncă, răspunse fata ri
dicând în sus fruntea cu mândrie.

—■ Dacă toate fiicele de Români ţi-ar 
semăna, atunci ar fi vrednică de râv
nit ţara mea.
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— Toate sunt ca una ; Românul îşi iu
beşte moşia şi se jertfeşte pentru ea.

— Ai dreptate ; d’aceia şi eu sunt 
mândru că sunt român.

— Nici ca se poate să nu fii, căci 
eşti oştean şi ai primit botezul cel de 
sânge.

Să nu vă miraţi de limbagiul acestei 
copile ; astfel erau educate fiicele Ro
mânilor pe acele timpuri ; amorul patriei 
mergea până ia fanatism ; pentru aceea 
pământul binecuvântat de Dumnezeu ce 
poartă azi numele de România a produs 
atâţia eroi, şi fii ei s’au luptat cu atâtea 
orde străine şi ne-au lăsat ca moştenire 
o patrie necotropită şi de sine stătătoare, 
în mijlocul atâtor ţări creştine cotropite 
de păgâni.

După ce se mai potoli entuziasmul 
patriotic, juna fată care uitase şi apă 
şi doniţe, zise junelui :

— De ce ai eşit din oştire ?
— Ne-a trămis Vodă acasă pentru câtă- 

va vreme, ne mai având teamă de duş
mani.

— Acum te duci ăcasă ?
— Da ! 

tând.
— Trebue să fii aşteptat cu foc şi dor de 

tată, de mamă, de fraţi şi surioare !...

a casă, răspunse junele of-
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— N’am pe nimeni pe astă lume al
bă, răspunse junele cu întristare.

— Pe nimenea ? exclama copila cu 
spaimă.

— Da... pe nimeni !...
— Unde te duci dar ?
— In lumea alba care pentru mine c 

neagră ; ori unde oi vedea cu ochii şi 
oi găsi pe cine-va căruia să slujesc pen
tru un codru de pâine.

— Pe aci nu sunt de cât numai păs
tori.

— Păstor am să mă fac şi eu ; cine a 
început să cunoască pe oameni, îi pla
ce să trăiască mai bine cu vitele.

— Dacă oi intra pe la unul dup’aci, 
de prin vecinătate, poate c’o să ne mai 
întâlnim prin munţi la păşune.

— Ai şi d-ta vite ?
— Da, şase oi şi zece capre, singura 

noastră avere care ne hrăneşte de la 
moartea tati.

— Atunci fără doar şi poate ne vom 
întâlni.

— Cale bună bădiţă.
— Mulţumim d-tale surăţică.
— Dumnezeu să te îndrepteze spre un 

liman bun.
— Dumnezeu să-ţi dea o norocire vred

nică de inima ce ai.
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După aceste cuvinte fata luâ în mâni 
doniţele, refuzând ajutorul ce-i propu
sese junele, le agăţă iarăşi de cobiliţă 
şi eşi in drumul mare mergâne iute spre 
casă căci întârziase. Junele eşi şi el in 
drumul cel mare, dar se opri in loc, se 
uită lung Ia tânăra fată, o contemplă 
până când dispăru după o cotitură, apoi 
scoase din piept un oftat prelungit, şi 
după aceea o porni cu un pas încet şi 
gânditor iarăşi spre Monastire de unde 
încă nu plecase Vlad Vodă.

IV
D I H A N I A

O lună şi mai bine după scena des
crisă mai sus, o păstoriţă jună şi fru
moasă ca o dimineaţă de vară senină, 
mâna înaintea sa vre-o cinci-spre-zece 
oi amestecate cu capre, conducându le 
pe marginea unui rîuleţ în sus spre o- 
bârşiaiu lui ; oile mergeau liniştite, aci 
păscând iarba ce creştea pe marginile 
potecei şi aci oprindu-se lângă un is- 
voraş ca să bea apa ce ţâşnea din 
coasta dealului, dar caprele îi cauzau,
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cele mai supărătoare necazuri, căci ele 
sglobiele, aci se suiau cu o agilitate 
.surprizătoare pe creasta dealului ca să 
rupă câte-va foi crescute printre stânci, 
aci se agăţau de crăcilc unui arbore ca 
să le mănânce mugurii, şi aci se nă
pusteau In fundul vre unei văi sau al 
vre unei prăpăstii profunde casă soarbă 
câteva picături de apă şi apoi să sboarc 
pe d’asupra abisului şi să se spânzure 
de vre-un mărăcine sau frunzişiu ca să 
culeagă niscai-va bujori fragezi. Omul 
cel mai experimentat şi mai curagios 
nu poale să se expună a urma o capră 
In vagaboanda sa escursiunc, cu atât mai 
puţin o fală şi mai ales o copilă de vr'o 
şcai-spre-zecc ani.

Juna fată n'avea nici o putere ca sâ 
le atragă pe calea cea bună de cât vo
cea sa de un timbru dulce şi armoni
os ; ea biet se servea de dânsa, dar în 
deşert! In zadar le chema pe fie-care 
pe nume, în zadar le adresa mângâe- 
rile cele mai dulci, In făcea promisiu
nile cele mai atrăgătoare şi le îmbuna 
cu felurite cuvinte pline de un farmec ră
pitor, care ar fi mişcat chiar o inimă de 
piatră,’ căci ele coluşele şirete, ca cum ar fi 
priceput ce este şeguiala, nu-i da cea 
mai mică ascultare. Se opreau câte o-
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dată, se uitau une-ori spre dânsa, behă
iau câte odată cu un ton prelungit şi 
tremurător, dar îndată dau din cap în
tocmai ca o cochetă şireată, ii aruncau 
câte o căutătură isteaţă şi luătoare în 
râs şi dispăreau pe alte înălţimi sărind 
peste prăpăstii ca nişte săgeţi.

juna păstoriţă, înţelegând că vocea 
mi-i era ascultată şi că toate cercările 
ei rămâneau zadarnice, alerga şi dânsa 
la şiretlic şi foarte adesea reuşea mai 
bine prin vicleşug. Pe şiret numai cu 
armele lui îl poţi bate ; la vicleşiug re
curse şi ea într’această zi ca să silească 
pe capre să fie de treabă ; de aceia se 
prefăcea că le părăseşte la voia întâm
plării, şi numai de cât le abandona în 
bungetul întunecos şi pleca p’aci înco
lo împreună cu oiţele sale suind vre-u- 
nul din dealurile laterale ; atunci frica 
de fiarele sălbatice învingea dorinţa de 
sbeguială, le scotea pe toate din locu
rile pe unde se ascundeau, le făcea să 
se apropie incetinel de stăpâna lor şi 
să umple aerul de nişte sunete plângă
toare.

Stăpâna lor era bună şi iertătoare; ea 
cum le vedea in jurul său supuse şi as
cultătoare, de şi se găsea în vârful dea
lului, se întorcea spre rebeleie pocăite,
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le mângâie pe fie-care, le săruta pe 
frunte, le adresa câte-va imputări pline 
de bunătate, apoi iarăşi se suia şi în 
fine se scobora împreună cu dânsele 
pe cealaltă coastă a dealului. Atunci pri
mele raze ale soarelui renăscând, eşiau 
după* câte un nor de purpură ce decora 
creasta vre-unui munte şi-i umplea faţa 
de o lumină roşiatecă dar strălucitoare. In 
acel moment văzând-o cineva inundată 
într’un noian de vie lumină, care-i în
conjura capul ca cu aureolă sfântă, ar 
fi exclamat înmărmurit: — Ce răpitoare 
frumuseţe ! Dacă asemenea ar ii vă
zut-o junii oşteni cari au luat parte Ia 
serbătoarea hramului, ar fi strigat :

— Este fata de la Cozia.
In adevăr era ea, frumuseţea aceea 

uimitoare care ameţise capetele tuturor 
junilor iii de boeri din suila , 1 ui Vodă, 
dănţuitoarea aceea, după care se luase 
cel mai mândru şi mai tânăr dintre 
curteni, acea fiică duioasă, care condu
sese cu atâta îngrijire şi solicitudine fi
lială pe bătrâna sa mumă până a casă, 
şi în fine acea curagioasă ţărăncuţă, care 
se dusese pe înserat să aducă apă de la 
fântâna Căciulatei, şi adăpase, şi stătuse 
atâta timp de vorbă cu acel june necu
noscut. Ea se ducea cu oile şi caprele 
sale la păşiune.
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După ce se scoborî în vale, trecu rî- 
uleţul ce curgea printre stânci pe o pun
te îngustă, şi sui iarăşi un deal, şi de în
dată ce scoborî şi acea coastă, ea ajunse 
într’o luncă largă tapetată cu iarbă mă
tăsoasă, care era înconjurată din toate 
părţile de nişte munţi gigantici şi ar
bori seculari. Văzându-se in acea pa
jişte râzătoare lăsă dobitoacele să pască 
iarba din luncă, şi ea se retrase sub un 
arbore stufos, se întinse pe iarbă şi în
cepu să se gândească... să se gândeas
că... la ce ? Cine poate răzbate adâncul 
unei inimi femeeşti şi mai cu seamă al 
unei fete tinere ? !

In timpul acesta caprele, de îndată ce 
se văzură la loc larg, uitară pocăinţa, pre
cum şi lecţiunea ce le dăduse fumoasa 
păstoriţă cu un minut mai nainte, şr în
cepură să se apuce din nou de natura
lele lor sburdălnicii I

înţelegând că stăpâna lor nu le mai 
observa, începură să se depărteze din 
preajma locului unde sta dânsa adân
cită in neînţeleasa sa melancolie, şi să 
alerge după arbori de agăţat şi după 
pericole de înfruntat; oile ca oi ce erau, 
se luară după ele fără să-şi dea seama 
pentru ce, şi cu toate se depărtară bi- 
nişior de locul unde poposise. Când juna

7
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păstoriţă eşi din acel nepriceput extaz, 
văzu coprinsă de mirare că soarele ajun
sese aproape de nămiezi şi vitele sale 
ia-le de unde nu e.

In deşert ecoul repeţi de nenumărate 
ori strigătele şi chemările ei, în deşert 
vorbele cele mai dulci, numirile cele mai 
desmierdătoare şi măngăerele cele mai 
duioase eşiră din buzele sale cele rumene, 
căci nimeni afară de ecou nu-i răspunse ; 
în deşert le căută ea prin prejur, căci nici 
o urmă nu le dovedea fiinţa lor p’acolo. 
Ele dispăruse şi un marc spaţiu trebuia 
s’o fi despărţit de dânsele, căci amin- 
teri vitele sale, şi mai cu seamă oile, 
nu s’arfi îndurat ca, auzindu-i vocea, să 
nu-i răspundă măcar prinlr’un beheit.

— Am pierdut vitişoarelc, pâinea mai- 
cei.mele! strigă biata fată cu disperare, 
şi începu să plăngă cu hohot şi să-şi dea 
cu cruzime o mulţime de pumni în cap.

Ca să le urmcrească era cu neputinţă, 
căci nu cunoştea direcţiunea ce apucase, 
şi pământul cel pietros şi acoperit de 
frunze şi muşchiu nu putea să-i împru
mute nici măcar un semn de lămurire ; 
era zdrobită de descurajare.

— Doamne Dumnezeule ! exclamă ea 
ridicând spre cer Irumoşii săi ochi ce 
înnotau în lacrime.; Doamne, aibi îndu-
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rare de bătrâna mea mumă, şi nu lăsa pe 
văduva şi pe sărmana oşîcanului român, 
care a murit pentru mântuirea ţârii lui, 
să piară de foame.

Intr’acelaşi moment auzi într’o foarte 
mare depurlare un behăit plângeros ; 
cum auzi astă chemare desperată, nu
mai de cât sări repede în picioare, scoase 
o exclamaţie de bucurie, începu să sal
te pe iarba cea moale întocmai ca una 
din caprele sale, şi într’o clipă despică 
aerul cu iuţeala ciutei şi dispăru spre 
direcţiunea de unde venise acel sunet, 
fntr'o clipă fu dincolo de înălţimile care 
mărginea coasta din dreapta acelei văi, 
şi se văzu coborâtă in nişte sghiaburi de 
munţi profunde şi prăpăstioase; un minut 
trecu, şi iat’o agăţată de pietrele cele albe 
şi goale ale stâncilor, spre a zbura în aju
torul vitişoarelor sale cari ţipau, se sbă- 
teau şi fugeau înspăimântate în fundul u- 
nui sghiab.

Numai de cât fu acolo în fundul jghia- 
bului, cu durda in mână ridicată ca să 
isbească şi să pedepsească pe ori cine ar 
fi cutezat să supere pe dragele sale oiţe 
şi căpriţe, dar îndată ce ajunse în fundul 
văei, rămase împietrită văzând înainte*i 
licărind ca două lumânări ochii spăimân- 
tător ai unui lup groaznic, şi sub el
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sfâşiate şi palpitând in ultimele convul- 
siuni ale agoniei, două dintre cele mai 
frumoase vitişoare : o oiţă, şi o căpriţă!

Ea văzând sângele ce curgea din 
grumajii şi din pântecile victimelor, şi 
auzind ultimele lor suspine, se înfurie 
foarte, uita propria sa siguranţă şi se 
nâpusti spre fiară ; începu să-i care cu 
durda o ploae de lovituri îndestul de 
ţepene pentru o mână de temee, dar se 
expuse la o mare şi groaznică primejdie.

Lupul mai întâi, văzând-o că se a • 
propie, incepu să clănţăne din dinţi şi 
să mârâe cu sălbăticime, dar după ce 
simţi durerile loviturilor, se îndârji şi 
mai rău, se năpusti asupra păstoriţei şi 
începu cu ca o luptă crâncenă dar ine
gală, o luptă de moarte.

Păstoriţa noastră, de şi era jună şi 
delicată însă. era vânjoasă şi puternică ; 
lupul n’o prăbuşi aşa iute la pământ, ci din 
contră se sbătu mult timp aproape năbu
şit în braţele ei cele puternice. In deşert 
cercâ el a se servi cu dinţii şi ghiarele ca 
să ’şi sfâşie victima, căci smâcirile lui erau 
stăpânite de o putere ce le ţinea în res
pect; cu Iote acestea,/lind mereu repetate 
ele deveniră mai puternice decât forţele ei 
şi resistenţa lui mai de lungă durată ca 
strânsorile ei, ast-fel că juna fată, după
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câte-va momente de o supremă resistenţă, 
începu a simţi că puterile ’i slăbeau şi că 
în curând avea să guste soarta serma- 
nelor ei vitişoarc, adică moartea !

In faţa astei teribile perspective, ea 
scoase un ţipăt de disperare şi’şi îndoi 
forţele spre a strânge şi mai tare în 
braţe pe groasnicul său'inamic.Astă nouă 
încordare de forţe fu ultima licărire a 
candelii ce se stinge ; îndată mânele ei 
începură să’i tremure, braţele i se des- 
cleştară, vederea i se întunecă, ochii i 
se închise şi corpul îi căzu cu greutate 
şi fără simţire pe pământ ! Crezu cu în 
acel moment s’a sfârşit cu esistenţa sa 
şi simţirile fugiră din corpul său mai 
nainte de suflet care şi el amorţise.

Ea crezu că moartea avea s’o apuce la 
minut in ucigătoarele sale ghiare, că a 
murit chiar, dar nu fu ast-fel, căci peste 
cât-va timp ochii i se redeschise, sim
ţurile ’i reveniră şi se găsi sdrobită, o- 
bosită, sleită de puteri şi în neputinţă d’a 
se mişca, dar întreagă, dar nemâncată, 
dar nesfâşiată şi numai cu câte-va sgâ- 
rieturi pe mâini. Când deschise din .nou- 
ochii, se văzu întinsă pe pămânLşEţÎ 
ea sta zăcând într’un lac de 
pul, înspăimântătorul său 
murise şi îngheţase.
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Astă întâmplare neaşteptată o minunâ 
foarte mult, ba chiar o uimi, căci nu putea 
înţelege prin ce miracol ea era încă vie şi 
lupul mort, insă după ce ’şi mai veni în 
fire şi mai dobândi puţine puteri, şi după 
ce ’şi mai preumblâ privirile în juru’i, iată 
că văzu; că la o mică depărtare de capul 
său, aplecat spre dânsa, precum o mumă 
stă aplecată spre leagănul copilului ei, un 
bărbat june, frumos şi îmbrăcat ca un păs
tor; numai atunci înţelese ea cum a scă
pat dânsa şi cum a murit în locu’i lupul. 
De îndată çe’l zări ea se uită la el cu mi
rare dar nu cu spaimă, şi peste câte-va 
minute de uluială scoase o esclamatie de 
surprinsă şi bucurie, şi, uitând oboseală 
şi dureri, sări drept în picioare şi strigâ :

— Este el !...
In adevăr era el, junele care o urmă

rise, soldatul pe care ea îl adăpase.

V

Fraţii de cruce
Este cu neputinţă ca două materii ne 

animate: negreala şi hârtia, să repro
ducă cu fidelitate momentele ce urmase
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după astă neasceptală întâlnire, făcută 
în nisce circumstanţe atât de escepţi- 
onale. Imaginaţiunea cea mai fecundă, 
fiinţă cea mai espansivá, sutiéiul cel mai 
poetic, nu pot descrie cu fidelitate aceia 
ce simt, ce zic şi ce fac in asemenea mo
ment sublime, două inimi cari se înţeleg 
fără a ’şi vorbi, se iubesc fără a 'şi-o 
spune, se doresc fără a sei şi să întâl
nesc pe neasceplale.

Asemenea minute se pricep şi se ghi
cesc mai alese şi de inimi care le-a cu
noscut dulceaţa şi s'au consumat de fo
cul lor cel mistuitor, dar a le descri un 
profan este cu neputinţă!

Juna ţărăncuţă, care nu era crescută 
la curte nici nu era deprinsă cu prefă
cătoriile, scoase un ţipăt de bucurie când 
revăzu acea figură cunoscută, şi cu inima 
palpitândă, şi cu sufletul plin de feri
cire şi recunoştinţă, luă mâinile junelui 
în tremurâr.dele sale mâini, le apropie 
de sânul său şi mai tremurător, le lipi 
de acele scumpe tesaure ale virginităţii, 
şi cu o vobe întretăiată de emoţiuni, 
murmură :

— Tu ai fost Mântuitorul meu !...
- O! nu zău nu... murmură cu ace- 

celaşi ton junele care nu era mai pu
ţin mişcat.
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— Ce fel ! esclamá juna fata cu mi

raje şi ciudă, nu m’ai scăpat d-ta de 
ăsta groasnică dihanie ?

— Era aproape sugrumată de d-ta 
când am sosit eu.

— Da, dar era încă îndestul de pu
ternică ca să mă sfâşie ; ’mi adac eu 
bine aminte că puterile mă părăsise pe 
când ea încă se se scuciuma cu virtute. 
Atunci descuragiarea m’a coprins, pu
terile m’au părăsit şi crezându-mă pe- 
rită, am leşinat.

— Mai înainte însă ai dat un ţipăt 
sfâşietor şi eu, cara păzeam oile în a- 
propiere, am auzit, am alergat şi am 
ajuns tocmai la vreme.

— Mă mir, zise juna fată pipăindu-se, 
cum am scăpat cu aşea dc puţine mur- 
sicături!

— Poi să vezi, ţineai încă lupul în 
braţe când am sosit eu cu ghioaga ri
dicată în sus şi cu cuţitul scos din teacă. 
Nu m’ai văzut că minutul era îngrozi
tor; cu însă te-am văzut, m’am apro
piat încet de fiară pe la spate, am ri
dicat cuţitul, şi, în minutul în care ai 
căzut pe iarbă fără simţire, a căzut şi 
hiara pătrunsă pe la ceafă de fierul jun
ghiului meu care 'i-a intrat până în gru* 
map.
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— Va să zică bine am zis eu că 
fără braţul d-lale sosit aşa Ia vreme, eu 
eram pierdută!

— Vezi, pentru ce străbaţi singurică 
nişte locuri atât de sălbatice ? zise ju
nele învârtindu-şi în mână căciula cam 
încurcat.

— Nu viu de voia mea. căci nu sunt 
eu stăpâna, ci oile şi mai ales caprele 
melc.

— Pentru ce nu le laşi snb îngrijirea 
alt cui-va?

— O! nu, nu se poate, nu ne cunoşti; 
suntem prea sărace ca să avem un ar
gatei ’mi e milă să Ic las pe mâna cio
banilor satului vecin cu casa noastră.

— De ce nu vii măcar însoţită de 
cine-va? care să te apere de dihănii?

— De cine? N’am nici o rudă, pe ni
meni alt de cât pe bătrâna mea mumă ; 
satul Călimăneşti e prea departe de că
suţa noastră ca să am surate, iar flăcăii 
care ar prinde bucuros să vie să mă În
tovărăşească, sunt prea neciopliţi şi prea 
nechibzuiţi la cuvântare şi purtare, ast-fel 
că nu’i pot suferi.

— Ce vei face de acum încolo, după 
ce te-ai încredinţat că munţii sunt pri- 
mejdioşi ?

— Sciu şi eu ? răspunse fata roşind 
şi ea şi lăsând ochii în jos încurcată.
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— Vei lăsa oare vitişoarele să piară de • 
foame ?

— O ! nu.
— Te vei îndupleca să suferi neciop- 

lirile tinerilor din sat?
— O nul nu !
— Atunci ce vei face?
— Nici eu nu sciu. ,
— Pentru ce nu’ţi faci un frate de cruce, 

care să ’ţi ţie !oc şi de părinte şi de fratei 
care să te apere de fiare şi de oameni ră 
în pădure, precum şi de neciopliţi la horă, 
care să ’ţi păzească avutul nebăntuil şi 
cinstea neprihănită, care să te păstreze 
.de vânturi nebătută şi de soare neatinsă, 
întocmai ca lumina ochilor săi din cap, 
până în ziua în care : ori te-ar lua de so
ţie, dacă I’ai plăcea, sau dacă nu Tai vrea, 
te-ar da curată şi neprihăită ca un fulg 
de lebădă în braţele bărbatului ce ai a- 
lege ?

— Ce fiinţă omenească se va supune 
Ia atâtea jertfe şi osteneli, şi cine ar 
vrea de soţie pe săraca fiică a văduvei 
soldatului? Nimeni nu s’ar lipsi de plă
ceri şi petreceri pentru o fală care nu 
râde des, care nu joacă des, care nu 
are haine multe şi mândre ca să stră
lucească şi care este prea tristă şi gân
ditoare: ça şă înveselească pe tineri?
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— Eu cunosc o fiinţă omenească care 
’şi-ar jertfi cu bucurie viaţa pentru ca 
să te mulţumească după cum doreşci.

— Nu cred să se găsească o ase
menea fiinţă, care să se înmormânteze 
de vie, in zilele de lucrătoare in jghiabu- 
rile munţilor, iar sărbătoarea în jurul casei 
mele, adică pe o coastă răpoasă departe 
de horă şi de petreceri.

— Eu te încredinţez că este o aseme
nea fiinţă omenească, care ’şi-ar pune cu 
bucurie suflteul pentru ca să te vadă pe 
deplin fericită.

— Ar priimi acea fiinţă să ’mi fie mie 
frate de cruce?

— Da.
— Ast-fel cum cer eu ?
— O ! da.
— Crezi c’are să fie om cum se cade?
— Ca o fată mare.
— Cu frica lui Dumnezeu ?
— Ca un om cinstit.
— Şi care să nu mă facă nici odată 

a ’mi părea rău de frăţia cu care ne-am 
legat ?

— Te încredinţez, strigâ junele cu foc.
— Cum se numeşte acel om?
— Vintilă păstorul.
— Unde l’aşi găsi?
— Inainte-ţi.
— D-ta esci ?
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— Eu.
— O! nu, nu ma şeguii, nu face ase

menea svoane, căci zau nu poţi ghici 
cât de amarnic mi-ai sfâşia inima dacă 
m’ai minţi.

— Mă jur pe sfântul nume al puter
nicului- D-zeu că nu minţ.

— Să lie oare cu putinţă ? Va să zică 
nu m’a înşelat inima ?

— Ce fel, ghiciseşi că vederea ta m’a 
robit ?

— Oh ! Vintilă te rog, te juruesc, nu 
mă şegui.

— Pe sfântul nume al Maicii Celui din
tru înălţime, mă jur că nu şeguesc, răs
punse Vintilă luându-i mâna şi sărutân- 
du-i-o cu transport.

— Numai mântuitorul meu, răspunse 
fata cu un ton galeşiu, poate să fie pen
tru mine un frate ast-lel cum doresce 
inima mea.

— Aşa dar priimesci ?
— Da frăţiorul meu.
— Surioara mea ; iată sângele meu, 

zise junele crestându-se cu cuţitul la de
getul cel mic al mâinei drepte şi stor- 
cându-şi o picătură de sânge.

Juna păstoriţă culese cu buzele sale 
de coraliu acea picătură purpurină şi o 
înghiţi ; dupe aceia îşi făcu şi ea o cres
tătură la degetul cel mic al mânei drepte
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şi stoarse o picătură de sânge pe care 
Vinlilă o sorbi .cu lăcomie.

Apoi junii se luară de mână şi Vin- 
tilă zise cu un ton solemn.

— Jur in numele Tatălui şi al Fiului 
şi al Sfintuîui Duh, că priimesc de soră 
pe... cum te numeşti?

— Voichiţa.
— Pe Voichiţa....
— Fiica lui căpitan Vidraşcu feren

tarul.
Fiica lui Căpitan Vidraşcu feren

tarul, şi ca de astă-zi încolo o voiu iubi, 
o voiu respecta şi o voi apăra întocmai 
ca pe sora mea eşită din acelaşi pân
tece cu mine.

— Amin. Asemenea şi eu, Voichiţa 
păstoriţa, jur că primesc de frate al meu 
pe Vinlilă—

— Sau Vlâduţă sin Vlad ferentarul.
— Vlăduţă ? ce ai două nume ca fe

ciorii de Domn ?
— Da, am două nume, deşi nu sunt 

fecior de Domn ci de un biet ferentar ; 
zi dar innainte fără de nici o grije.
' — Iată că zic : Vinlilă sau Vladuţă 
sin Vlad ferentarul, pe care ’l voiu 
iubi ca pe fratele meu şi pe care ’l voiu 
respecta şi asculta ca o soră mai mică 
pe fratele său cel mare.

— Amin.
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— Acum frate, uite că soarele a în-' 
ceput să scapete ; să ne adunăm dar vi
tele şi să pornim spre casă.

— Bine, surioară.
Pentru noi ăşiia din secolul al XX-lea, 

secol al positivismului şi al prosaicului 
interes, mai cu scamă pentru cei din 
oraşe, acest legământ de frăţie de cruce 
Intre o fată şi un flăcău ar părea un a- 
nacronism, o absurditate imposibilă, un 
ce peste fire, iar ceremonia care pe- 
cetluia cu solemnele sale formalităţi acea 
legătură o năzdrăvănie absurdă şi fără 
de nici o consecinţă; cu toate acestea 
pentru secolul al XV, în care se petre
ce episoda noastră, ea era prea fireas
că şi prea des repetată, atât prin sate 
cât şi prin oraşele vecine. Dacă cine-va 
nu avea frate firesc, numai de cât îşi 
prindea un frate de cruce, care îi ţinea 
locul, şi dacă n’avea soră îşi prindea 

« o surată. Chiar în ziua de azi se mai 
păstrează asemenea obiceiuri pe la ţară, 
mai cu seamă pe la munte.

Vitele cari de frica lupului nu fugise 
departe, se adunară în grabă, Voichiţa 
se plecă la pământ, sărută cele două vi- 
tişoare omorâte de lup şi suspinâ mur
murând :

— Astă-zi mă întorc pentru întâia 
dată cu două vite mai puţin.
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— Nu te îngriji, vitele iţi vor fi în 
păr; iţi dau două din ale mele; nu te 
cerca să nu le priimcşti, căci ele lac 
parte din simbria mea ; ca soră mai 
mică cată să priimesci ori-ce ’ţi dă ira- 
tele tău mai mare, mai ales că pie
lea ăstui lup prcţueşte mai mult ca două 
oi. Aidem.

Voichiţa nu se împotrivi, pleacă cu 
oile sale înainte, Vintilă luă lupul in spi
nare şi porni spre vale în urma sura
tei sale. împreună oile sale cari păsceau 
aproape cu ale surorii sale de cruce.

La pragul porţii casei Voichiţei îşi 
despărţiră vilele şi se despărţiră şi ei 
repeţindu-şi :

- Mâne dimineaţă.

VI.

Păstorul şi Păstoriţa
Multe zile frumoase şi liniştite urmă 

după aceia ; cea mai bună armonie dom
ni între cei doui fraţi de cruce din ziua 
înfrăţirci lor. Cum se lumina de ziuă ei 
se întâlneau în răscrucea drumului, îşi 
uneau turmele, suiau dealurilea şi sco- 
borau văile, duceau vitele unde era iarba 
mai mănoasă şi umbra mai deasă şi, a-
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jungând lângă cale un isvoraşiu mur- 
murător, se aşezau pe iarba umbrilá de 
arbori stufoşi, şi orele treceau ca mi
nutele îndeletnicindu-sc : el cu zisul din 
fluer şi ea cu povestirea de istorii, a 
sa mai cu seamă.

Istoria trecutului acestei june fiice a 
singurătăţei era foarte simplă, dar tot- 
de-odală foarte pătrunzătoare pentru o 
inimă simţitoare. Tatăl său, care fusese 
căpitan de ferentari, fusese fiu al mun
ţilor şi ajunsese căpitan prin valoarea 
ce desvoltase pe câmpul luptelor: să
rac se născuse, sărac trăi, căci şi pe a- 
tunci nu făceau stări acei ce se devo
tau pentru binele patriei ; sărac chiar 
muri când iataganul turcului îi curmâ 
zilele în bătălia de la Rovine. După 
moarte sa, văduva lui şi orfana sa fiică, 
rămase pe lumea albă singure numai 
cu D-zeu, cu căsuţa în care trăiau, cu 
o livejoară de pruni ce-o înconjurau şi 
cu câte-va capete de vite mărunte, sin
gurele resurse de vieţuire pentru aceste 
două fiinţe părăsite de soartă.

Cât fu în putere, mama Stanca muma 
Voichiti, a făcut miraculé de abnegatiune 
şi devotament ca să ’şi crească fata în 
cinste şi lrica lui D-zeu, căci şi pe a- 
lunci, de şi mai puţine, dar tot erau des
tule cursele care se puneau in calea
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oneslităţei fetelor, când ele erau lipsite 
de resursele vieţii, mai ales când fata 
era juna şi.frumoasă.

Dupe ce timpul puse pe mumă la a- 
dăpostul (cuierelor periculoase o nes ti tă- 
ţeisaîecaşi a fidelităţii ce jurase umbrei 
răposatului căpitan Vidraşcu, veni tim
pul a se îngriji de fată şi a veghia a- 
supra reputaţiunei sale, mai cu seamă 
că copila întrecea cu mult în frumuseţe 
pe mumă. Nu avu muilă bătae de cap, 
căci fiica dobândise principiuri bune din 
leagăn şi supsese împreună cu laptele, 
sentimentul castităţei.

Flăcăii din vecinătăţi o pusese la o- 
chi, observase toate calităţile ei fisice 
şi morale, se cercase mai intâiu să se 
poarte cu ea liber ca cu celelalte fete din 
sat; dar după ce s’au convins că ca nu 
ie semăna intru nimic, mulţi din ei, chiar 
fii de bogătaşi, o cerură de nevastă.

Fa, de şi copilă primitivă, fiică a na
túréi virgine, fiind insă dotată de Pro
videnţă cu nişte calităţi morale superi
oare posiţiunei sale, nu priimi nici una 
din aceste propuneri, căci nu descope
rise în nici unul din compcţitorii săi nişte 
calităţi care să fi fost în raport cu sufle
tul său, şi care să o fi pus la adăpostul 
părerilor de rău pentru viitorime.

8
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Toţi erau fiinţe vulgare, lipsite de sen
timente ca şi de educaţie ; toţi râvneau 
numai fisicul ei, iar de inima ei nu se o- 
cupau ; cei mai mulţi chiar au pretins ca 
ea să se dispartă de muma sa, singura 
fiinţă ce iubea pe pământ şi care avea 
nevoie de ajutorul ei, şi cei cari o pri- 
imeau să ocupe un colţişior diu casa lor, 
făceau acest lucru cu un aşa ton, în cit 
da fie-cui să înţeleagă că acordau o ase
menea condiţiune ca o favoare, ca un sa
crificiu prea marc şi ca o greutate foarte 
anevoioasă de împlinit. Voichiţa, înţele
gând ce soartă aştepta pe muma sa, unin- 
du-secu unul dintr’aceşti oameni nesim
ţitori, respinse toate propunerile.

Tinerii rămase uimiţi de un asemenea 
refus neaşteptat, iar cumetrele din sat: 
neveste şi fete, mureau de invidie şi ge- 
losie, şi, aflând de refusul acelor propu
neri atât de neaşteptate, scoase esclama- 

. ţii de surprisă şi de indignaţiune. Tntr’un 
cuvânt tot satul fu cuprins de mirare, şi 
toţi şi toate dătură la iveală o ură neîm
păcată faţă de această fiinţă fudulă care-i 
umilea prin atâta mândrie.

Iată pentru ce Voichiţa, când era zi de 
sărbătore la horă, sta isolată când nu juca, 
iar când jucase prindea între bătrâne la 
coada horii ; iată pentru ce în zi de lucră-
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toarc ca se ducea cu oile sale prin buge- 
turi ; iată pentru ce priimi cu atâta bucu
rie propunerile lui Vintilăşise simţi mai 
fericită ca toţi muritorii când descoperi în 
fratele său toate acele superioare calităţi 
ce visase imaginaţiunea sa poetică; iată 
in fine pentru ce roşi de bucurie şi fe
ricire când se încredinţâ că era iubită !

Vintilă era demn d’a pricinui o aşa de 
mare fericire, pentru că caracterul său, 
conduita sa, manierele sale fură atât de 
corecte, atât de delicate şi atât de în
grijite in cât nu dăduse Voichiţii, in timp 
de mai multe luni, nici de loc ocasiune 
ea sâ-i pară râu o singură clipă de con- 
fienţă ce pusese într'ânsul.

De şi june, de şi pot zice un copil, 
căci era cu puţin mai marc de 20 ani, 
totuşi ştiu să-şi domine inima, să învingă 
ori-ce avânt nesocotit şi să isbutească 
să fie pentru Voichiţa un adevărat frate. 
Asemenea sânte sentimente inspiră tot- 
d’auna adevăratul amor.

Am zis amor, pentru că între două 
fiinţe de sex deosebit, amândouă poe
tice, amândouă aplicate spre sentimente 
tinere, ori-ce legătură de afecţiune, pur
tând ori-ce alt titlu, cu timpul şi încetul 
cu încetul se transformă în amor şi se 
încuibează pe nesimţite în inima omu-
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lui, nesocotind ori-ce hotărîri luate şi 
ori-ce jurăminte făcute. 'J'rebue o forţă 
mai mult ca umană spre a învinge o 
pornire atât de impetuoasă, şi junii noş
tri păstori nu erau mai mult de cât oar 
meni.

Bieţii copii ! ei credeau in fundul ini- 
mei lor că se iubeau ca fraţii, şi cu toate 
astea mii de incidente diverse le şop
teau la ureche că ataşamenLul care Ie 
lega inimile era cu mult mai superior 
ca cel fratern.

Vintilă pentru Voichiţa lui se supu
nea cu voe bună, chiar cu plăcere, la 
ostenelele cele mai grele de învins şi Ia 
munca cea mai deficilă de înfruntat. N’a- 
vea să facă ea de căt un semn, să-şi ex
prime printr’un simplu gest o dorinţă, 
şi pe dată acea dorinţă era executată, 
măcar de-şi ar fi pus el viaţa în pericol.

Odată mergând pe marginea unui to
rent impetuos, Voichiţa văzu în valuri 
un căţeluş luat de curent şi împins cu 
o repeziciune violentă în jos spre vale. 
Bietul câine se lupta in zadar ca să 
scape de moarte, şi simţindu-şi puterile 
sleite, scotea ţipete de jeaie. Miloasa 
păstoriţă văzăndu-1, scoase un ţipăt de 
compătimire şi exclamă :

— Să îneacă săracul !
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Aceasta singura exclamaţie făcu peVin- 
tilă, să nesocotească adâncimea toren
tului, repeziciunea apei şi ascuţişiul stân- 
celor printre care curgea, şi să se re- 
pează, îmbrăcat cum era, in mijlocul 
vâltoarei, ca să se lupte cu elementul fu
rios care se cerca să-l târască cu sine, 
şi să nu se lase până ce nu reuşi să 
smulgă căţelul din valuri, să iasă cu el 
la mal şi să-l depue la picioarele su
rioarei lui.

Altă dată trecând pe sub o stâncă 
înaltă şi pleşiuvă, văzând înălţându-se 
d’asupra capului lor un stol de vulturi, 
zise în glumă :

— Am auzit că puii de vulturi sunt albi 
când sunt mici, zise Voichiţa.

— Da, răspunse Vintilâ; vrei să vezi 
pe unul ?

— Unde-şi fac cuiburile?
— Prin crăpăturile acelor vârfuri ple- 

şiuve.
— Atâta de sus? O I nu, nu voiu să-i 

văz.
— Ba să-i vezi, şi numai de cât dis

păru într’o păpastie.
In deşert îl opri' Voichiţa, în deşert 

îl chemâ, în deşert umplu ecoul de stri
gătele ei, căci el nu-i dătu ascultare. 
Peste câte-va minute el apăru pe yârfui 
de unde sburase vulturii şi peste o jumă-
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tale de oră de la plecare reapăru eşind 
din prăpastie, cu părul in desordine, cu 
hainele sfâşiate, cu braţele sgâriate, cu 
faţa stacojie, cu pieptul abia respirând 
de oboseală, dar în mână cu un puiu 
de vultur. Care frate face pentru sora 
sa asemenea sacrificii ?

Dar puind Ia socoteală şi sacrificiile ce 
făcea el spre a se ţine de jurământ şi a 
pune la adăpost de ori-ce bănueli buna re- 
putaţiune a surioarei sale? atitudinea in
diferentă ce afecta când se afla din în
tâmplarea de faţă cu alte persoane? a- 
cea supremă dominare de sine care în
frunta perpusurile cele mai vigilente, şi 
mai ales de toată stăpânirea, rezervarea, 
forţa ce-şi da de a-şi înfrâna avinturile 
unei inimi înflăcărată de cea mai violentă 
dragoste, toate aceste infrânări aproape 
imposibile, nu dovedeau în de ajuns cum 
că Vintilă iubea pe Voichiţa întrun grad 
atât de mare in cât putea să se domine 
pe sine ca să nu’i causeze ei supărări ?

Voichiţa nu iubea mai puţin pe fră
ţiorul ei ; ea făcea pentru el tot ce face 
o femee pentru o fiinţă iubită, excep
tând se înţelege voluptatea d’a cărei e- 
xistenţă nici n'avea idee. Când se culca 
gândul ei era Ia el, îl pomenea de sute 
de ori până dormea şi de îndată ce dor-
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mea visurile sale erau consacrate numai 
aminiirei lui ; cu el petrecea, cu el se 
sbeguia, cu el alerga pe pajiştea înflo
rită şi lui îi spunea cuvinte pline de foc, 
pe care ziua nu cuteza nici măcar să le 
gândească. Când se deştepta dimineaţa, 
amintirea ei sbura numai de cât la dân
sul, *i'i batea pieptul de neastâmpăr când 
se apropia ora hotărîtă d’a se întâlni 
cu el ; ca ca s’o grăbească cu câte-va 
momente, numai într’o clipă îngrijea de 
casă, gătea bucate, frământa pâne, pre
gătea pe sub ascuns de mâncare şi 
pentru iubitul ei şi prepara merindele de 
prânz cu atâta iuţeală şi dibăcie, in cât 
mumă-sa mânca din bucate pânâ’şi lin
gea degetele ; iar Vintilă o vedea în tot- 
d’auna apărînd în răscrucea drumului 
cu câte-va momente mai nainte de ora 
hotărîtă, oră pe care o măsură după 
înaintarea soarelui pe cer.

Cum intra in pădure, lumea era a lor; 
caprele făceau in voe toate nebuniele, 
la care erau îndemnate de firea lor cea 
zvăpăiată, şi executau ascensiunile ce le 
plăceau,iar oile păsceau in odihnă pe cînd 
ei se aşezau pe iarbă. După aceia, cum am 
zis mai sus,el cânta din fluer, ea cânta din 
gură, el povestea istorii de vitejiile stră
bunilor, de la Romii (Romulus) până la 
Mirçea Vodă, şi ea spunea basme <ie zâne
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şi de Feţi frumoşi, cari au mântuit luna de 
smei şi au ucis pe muma ielelor. Inlr’ast 
timp ochii lor se mâncau unii pe alţii 
privindu-se, şi’şi spuneau printr’acei ochi 
prea indiscreţi, cu cea mai neresistibilă 
elocuinţă, tot ceia-ce nu cuteza gura să 
spue, adică acele tinere simţiminte ce 
hrănea unul pentru altul.

Voichiţa, în acele momente in cari nu 
avea nici voinţa, nici putinţă d’a'şi da 
seamă de existenţa sa, ar ii căzut fără 
multă bătae de cap victima ne cxpe- 
renţei sale, dacă ar ii vrut Vintilă, săa- 
buzeze de puterea ce’i da dragostea ei, 
dar nici nu trecuse măcar prin mintea 
lui o aşea criminală gândire, atât de pură 
era pasiunea sa! Ce timpuri era pe a- 
tunci, D-zeule ? !. .

Ast-fel trecură una câte una toate lu- 
nele de vară şi o parte din cele de toamnă, 
fără ca muma Vochiţei să simţă legăturile 
lor şi fără ca lumea să murmure măcar 
vre-un cuvînt defăimător. Când căzură 
primii fulgi de zăpadă, păstorul ca şi păs
toriţa scoase un ţipăt de surprisă: iarna 
venise şi ei nici nu se preparase ca s’o 
priimească cum le venea lor la socoteală.

Nevoia învaţă pe om şi amorul mai cu 
asupra. Nevoia ii povăţui cum să adune 
în grabă provizii pentru iarnă, lemne de 
încălzit pentru casă şi nutreţ pentru vite,
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Lemnele fură cărate in grabă din pă
dure şi aduse în curte în timpul nopţei, 
pe spetele cele vănjoase ale lui Vintilă, 
iar fânul fu transportat pe aceleaşi spete, 
după pajiştea unde stătuse până atunci 
făcut clăi încă de cu vară, şi aşezat şi 
ticluit în podul coşarului.

După ce satisfăcu exigenţele neyoei, 
veni acelea ale amorului ; calea în pă
dure fu curmată, căci vitele fură închise 
în coşar; lipsa d’a casă fu mai deficil de 
justificat prin vre-un pretext, căci acel pre
text lipsea, şi lipsea chiar locul unde s'ar 
fi putut întâlni, căci ori-ce întâlnire în loc 
deschis devenea cu totul imposibilă din 
cauza asprimci timpului; ce să facă dar? 
Amorul învinge obstacolele şi inventează 
mijloacele; el veni în ajutorul junilor păs- 
păstoraşi şi’i scăpâ de nevoie.

Vara Voichiţa aducea apă de la Că- 
ciulata, căci era mai bună la băut; (nu 
era descoperită pe atunci sorgintea mi
nerală ce poartă acest nume, şi în locul ei, 
tot pe valea Oltului, dar mai aproape de 
Călimăneşti, era sorginte cu apă dulce) ; 
iarna însă coborîrea de pe coasta Orleş- 
tilor, pe care era casa Voichiţii, devenea 
prea deficilă, dacă nu chiar imposibilă. 
Era o fântână în pădure aproape de acea 
casă, cu apă cam călduţă vara, dar prea
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bună iarna; d’acolo aducea Voichiţaapă 
în vremea de iarna. Aproape de acea fân
tână, înlr’un bunget întunecos îşi durâ 
Vintiiă un bordeiu cu două apartamente: 
intr’unul, adică in cel din fund, îşi închi
se vitele sale, şi în cel din faţă îşi durâ o 
cămăruţă, în care aştepta de trei ori pe zi 
ora în care venea surioara lui să ia apă, şi 
sta împreună cu ea câle-va minute, ca să 
se privească şi să-şi momească oare
cum nesăţiosul dor ce-i consuma, do
rul d'a se revedea şi d'a-şi strânge ma
nele cât se poate mai des.

vir
Când n’aveau ce face

In cursul verei vremea trecea mai les
ne, orele se scurgiau mai pe nesimţite, 
căci natura cea bogată în variaţiune de 
forme şi cea îmbelşugată de orisonturi, 
procura tinerilor amoresaţi un şir nesfâr
şit de prilegiuri d'a îşi schimba pe fie 
ce zi şi pe oră felul traiului. Vara lumea 
era a lor, munţii şi văile dimprejur că
deau toţi pe moşia lor; se duceau cu 
vi işoarele unde vreau, se încurrau ca
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căprioarele pe unde vreau şi umpleau 
nemărginitul spaţiu cu armonioasele note 
ale cântărilor lor şi cu sburdalnicele su
nete ale râsurilor lor cât le plăceau. Cât 
fu soarele pe cer şi iarba verde pe pă
mânt, putură face ei ori şi ce vrură şi ori 
şi ce le trăsniră lor prin cap,căci lumea era 
a lor ; mai puteau face şi alt-ceva : puteau 
pune între intimitatea lor de doui inşi, ce 
se iubeau cu foc dar erau ursiţi să stea me
reu la un loc, insă în imensitatea natúréi 
care făcea ca intima lor convieţuire să ne 
ce-vamai puţin expusă coţuşelor de ins- 
pite şi ce-va mai frăţească. Atunci când 
erau unul lângă altul, când respiraţiunea 
lor se amesteca, mânele lor se atingeau, 
buzele lor mai se lipeau şi focul cel mis
tuitor care le părpălea adâncul sufletelor 
lor îi îmboldea să se repează unul spre 
altul şi să se strângă într’o îmbrăţişeare 
plină de primejdii hotărîtoare ; într'ase- 
menea moment suprem, oile care mereu 
beheesc, caprele cari foarte adesea scot 
ţipete ascuţite, când reuşesc să apuce 
ceia ce doresc,.şi chiar câinii turmei prin 
lătrăturile lor, le aduceau aminte că nu 
erau singuri. Atunci aveau îndestul loc 
unde să fugă spre a scăpa de tentaţie, 
şi găseau chiar în miezul zilei o mică a- 
diere care să le mai răcorească fruntea.
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Na tot astfel era iarna. întregul ori
zont al activitâţei lor se mărginea nu
mai în cuprinsul interiorului unui bor
dei, şi foarte arare-ori în preajma unei 
fântâni ce ţâşnea dintr’o coastă, lângă 
o cărărue strimtă numai de doi paşi. 
Intr’acel spaţiu de ioc lat numai de 
câte-va palme, omul era mai puţin li
ber, mai puţin stăpân pe mişcările sale 
şi mai expus tainicelor imboldiri ale i- 
nimei, căci intimitatea era mai mare, 
mai apropiată, mai nedeslipită, mai fără 
de martori ; ispita era mai mare şi mai 
îndrăzneaţă.

Voichiţa, de şi era o copilă neispitita, 
de şi venea numai din când în când la 
bordeiul fratelui său de cruce şi petrecea 
la olaltă cu el numai câte-va minute, to
tuşi înţelese că situaţiunea în care se 
găsea întracele minute era cât se poate 
de critică, ghici prin instinct că perico
lul ce înfrunta era foarte demn de în
grijire; de aceia fu cea dintâi căreia ii 
dete prin gând să facă ce-va ca să-şi 
împuţineze primejdia.

Ca să pue între ea şi el spaţiul, adică 
distanţa ce despărţea casa ei de bor
deiul Iui, ca să nu mai vie la fântână 
şi ca să lipsească d’a-1 mai vedea, nici 
nu se gândi căci ar ii fost peste pu-
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tinta ; se gândi numai ca să facă ce-va 
spre a înlătura primejdia, puind între ea 
şi el prcocupaţiunea unei îndeletniciri, a 
unei ocupatiuni de toate zilele.

Intr'o zi Vintilă se pomeni cu suri
oara sa de cruce că-1 întreabă de ştie 
să facă ce-va, de ştie carte, sau de cu
noaşte vre-un meşteşug?

— Pentru ce îmi faci această între
bare ? exclamă el cuprins de mare mi
rare.

— Căci aşi vrea să ştiu mai mult de 
cât ceia ce ştiu azi, căci aşi vrea să 
fiu ce-va mai cu asupra de cât suratele 
mele cari mă strivesc sub greutatea bo
găţiei lor, pentru că aşi vrea, dacă nu 
pot să am bani, măcar să am mai multă 
minte şi iscusinţă de cât ele, ca să nu 
îşi mai ridă de mine şi de nemernicia 
mea îa horă şi şezătoare.

— Păi, răspunse Vintilă foarte în
curcat, că nu-i da mâna să spue tot ce 
ştia, căci pe atunci iscusinţa în ştiinţă 
de carte şi alte ştiinţe intelectuale era 
un lux de care erau lipsiţi chiar unii 
din fii de boeri, ne cum un cioban, păi, 
eu nu sunt de cât un biet oştean care 
nu ştie de cât meşteşugul său ; adică 
mânuirea armelor şi ştiinţa chipului d’a 
mă bate. Cum vezi lucruri netrebuin- 
cioase şi nepotrivite pentru o fată.
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— Ba dimpotrivă ; astă ştiinţă e prea 
trebuincioasă şi prea potrivită cu săr
mana fiică a oşteanului mort pe câm
pul de războiu şi cu păstoriţa în luptă 
cu fiarele sălbatice.

— Şi la ce ţi-ar folosi?
— La multe ; de unde ştii ce se poate 

întâmpla.
— O fată să înveţe meşteşugul cum 

trebue să se bată?! numai asta nu se 
poate; zău nu se poate, răspunse Vintilă 
din ce în ce mai încurcat.

— Dacă e aşea, am să-ţi fac altă ru
găciune : Vintilă, frate scump, dacă mă 
iubeşti, adaose cu un viers adorabil fiica 
munţilor, încolăcindu-şi frumoasele sale 
mâini după gátul fratelui său ; dacă ţii 
să-mi pricinucşti o nespusă fericire, da- 
că-ţi place să mă vezi cea mai veselă 
dintre surioare, te rog, tcjuruesc, du-te 
într'o zi acolo unde ţi-ai lăsat crucea 
(plutonul) şi fraţii tăi de arme. şi în- 
toarce-te învestmântat ca un oştean, căci 
aşi vrea să te văd, măcar o clipă, cum 
am văzut odată pe tata când eram co
pilă mititică spre a nu-1 mai vedea nici 
odată. Ah ! te rog fă-mi acest bine ca 
să mi se umple sufletul de bucurie.

Vintilă rămase împietrit auzind această 
dorinţă exprimată,intr’un mod aşa de dră- 
gălaşiu de către surioara sa, şi rămase
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în cumpănă şi într’o stare foarte ciu
dată neştiind ce să facă, căci ii prici
nuia prea mare încurcătură acest neaş
teptat capriciu de femee ; vom alla mai 
pe urmă din ce cauză; cu toate aces
tea a refuza pe Voichiţa ii era peste 
poate, mai ales după ce ea şi-a exprimat 
dorinţa într’un chip aşea de adorabil.

Aşea c dar, după puţină* gândire, îi fă
gădui că-i va îndeplini dorinţa şi că 
peste trei zile de lipsă i se va înfăţişa 
înainte-i astfel cum vrea ea. A găsi pe 
acele timpuri, după o răsmăriţă năbu
şită. în urma căreia s\a strâns toate ar
mele şi uneltele de răsboi de prin ca
sele oamenilor, pe atunci când comer
ţul nu procura ca azi atâtea mijloace de 
tranzacţiuni de tot felul, chiar de arme 
ucigătoare, atunci când cazarmele erau 
păzite cu cea mai aspră scumpătate, a găsi 
arme şi vestminte soldăţeşti, era ce-va 
mai mult ca peste poate, chiar pentru un 
soldat licenţiat din oştire; cu toate aces
tea Vintilă, ce făcu ce drese, detc peste 
ce căta şi, peste trei zile, se întoarse 
îmbrăcat şi într’armat întocmai ca un 
modern sf. George.

Voichiţa, a treia zi când veni la fântână 
şi deschise uşa bordeiului văzu în faţă-i pe 
Vintilă schimbat in oştean ; văzându-1 ea
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scoase o exclamaţie de bucurie şi fericire 
cu anevoe de descris. Jnlr’adevăr frăţio
rul ei era cu totul transformat. In Ir’ acelaşi 
timp un nor trecu pe dinaintea ochilor 
săi, şi când se risipi i se păru că fiinţa 
ce se afla înainte-i inlr’acel minut a mai 
fost şi altă-dată aproape de dânsa, dar 
nu putea să-şi dea scama nici de cum 
şi nici de unde. Parcă o amintire vagă 
a zilei hramului dc laMonastirea Cozia 
flutura ca un silf de aburi pe dinaintea 
ochilor săi, dar acel silf iute se risipi in 
faţa falnicei realităţi. Intradevăr frăţiorul 
său era superb !

— Ah ! frate frăţiorul meu, striga ea 
după ce-1 admiră îndestul ; dacă mă iu
beşti şi ţii la mine, învaţă-mă şi pe mine 
ştiinţa d’a fi oştean ca tine; învaţă-mă 
aşea te rog, cum să port armelcjcu vred
nicie, învaţă-mă mcşteşiugul tatei, că de 
unde nu, sâ ştii că surioara ta moare, se 
prăpădeşte, îşi face seama singură.

— Ce copilă eşti tu Voichiţo ! răspunse 
Vintilă uilându-se cu drag şi cu milă ta 
surioara sa ; turca şi druga e arma ta, 
iar nu arcul nici săgeata.

— Nu ştiu eu care e arma unei femei, 
ci ştiu una şi bună: vreau să fiu oştean.

— Unde ai văzut tu femee oştean?
— N’am văzut, dar am auzit din po-
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met

Şi lâsâ a se expune lacomei vederi a junelui 
care o mânca cu ochii un tesaur pe frumuseţi 
virginale. Pag. 86. 9
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veşti că multe femei şi-au jertfit viaţa 
pentru moşia şi iubitul lor.

— Slavă Domnului că ţara Româ
nească are destui bărbaţi plini de ini- 
moşie ca să iacă din piepturile lor zi
duri nebiruite împotriva duşmanilor, în 
eût să nu aibă nevoe şi de femei.

— De unde ştii că poate va sosi o vre
me în care chiar ajutorul femeilor nu 
va fi de pristos. Din nenorocire sânta 
noastră moşie are prea mulţi duşmani 
puternici ce o înconjoară din toate părţile.

— Să ne ferească D-zeu de aşa mare 
nenorocire.

— Să dea D-zeu ; cu toate acestea ce 
e bine nu e rău ; cu toate acestea n’ar fi 
rău ca surioara ta să fie bărbată şi vitează 
ca şi Marioara florioara, zâna munţilor 
şi a pădurilor, care s’a bătut cu lei şi cu 
paralei pe care i-a biruit şi i-a nimicit 
spre a-şi scăpa moşia şi iubitul.

— A trecut vremea povcstelor.
— Dacă a trecut, cred că nu-ţi va plă

cea ca surioara ta să mai fie ocărită şi 
dosădită de suratele ei cele bogate; ci 
dimpotrivăo să’ţi placă ca ea să insufle 
spaimă.

— Mi-ar plăcea, nu zic ba.
— Dacă e aşea pentru ce nu ţi-ar 

plăcea ca, în minutul în care trâmbiţa
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de război va suna de la răsărit spre a- 
pus şi de la miază noapte spre miazä-zi, 
ca să cheme pe toţi fii Românilor sub 
cutele falnicului steag al ţârei; într'acel 
minut fratele şi surioara sa, Ia un fel în- 
tr’arrr.aţi şi călări pe cai numai foc, ar 
sbura spre câmpul de cinste şiTar face 
din piepturile lor scuturi care să le slu- 
jeascăiunul pentru mântuirea celui-l-alt?

— Ö 1 nu ; aşi muri când aşi şti că 
tu[ eşti în primejdie.

— Dar, tu te gândeşti în ce stare aşi 
rămânea eu aici, când tu ai pleca spre 
a înfrunta mii de primejdii? ai fi tu oare 
mai liniştit când.'m'ai lăsa aici aproape 
de hotarul ţărei, fără de nici o apărare, 
pradă năvălitorilor?

— Ba nu, nu ; dimpotrivă.
— Dacă e aşea fă ce te rog, învaţă- 

mă să mă războesc, şi pe urmă ia-mă 
cu tine pe câmpul de război spre a-mi 
sluji drept pavăză de apărare.

— Oh ! Voichiţo m’ai biruit ; de mâine 
voi începe a-ţi da lecţiile ce-mi ceri cu 
atâta stăruinţă, şi nădăjduesc că în scur
tă vreme vei deveni oşteanul cel mai de
săvârşit.

Lecţiunile începură de a doua zi şi ţi
nură toată iarna şi primă-vara următoare. 
Din prima zi Voichiţa dovedi nişte sur-
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prizătoare însuşiri militare, o putere de 
muşchi neasceptată de la o femee şi o 
predispoziţiune uimitoare pentru a în
văţa cu succes arta războiului dintra- 
cele timpuri. Ştiinţa oşteanului de a- 
tunci se deosibea foarte mult de aceea 
a celui de acum. Intr’acele vremuri se 
cerea de la oştean mai multă forţa mus
culară şi o mai multă rezistenţă contra 
ostenelilor. Armătura întreagă a solda
tului era de oţel, spada d’o greutate îm
pătrită ca a săbiei de azi, şi arcul, care 
pe atunci înlocuia puşca, de şi mai u- 
şure în greutate, totuşi reclama mai 
multă putere de muşchi ca să-l întinză 
şi să-l destinză spre inamic. Voichiţa, 
deşi femee, dovedi că avea muşchi de 
fier, că întindea rebelul arc cu o înles
nire uimitoare, purta armura cea de fier 
ca cum ar fi purtat catrinţa cea de in, 
şi mânuia greoaia spadă mai cu aceiaşi 
facilitate cu care mănuia acasă fusul.

In curând ea deveni o trăgace cu ar
cul foarte iscusită, o mânuitoare cu su
liţa şi spada din cele mai isteţe şi 
chiar o călăreaţă desăvârşită. Vintilă, ui
mit şi răpit de aceste însuşiri neaştep
tate, îşi dădu toate silinţele spre a for
ma un elev desăvârşit, şi in curând avu 
bucuria să constate că nu mai avea
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ce Iecţiune să dea surioarei sale care 
de ea să ii fost necunoscută. Atunci, 
cum făcu, cum drese, ii procura o ar
mură complectă croită pe corpul ei, un 
coif care să i se potrivească pe cap şi 
un cal pe atăt de blând in vremi or
dinare pe cât era plin de foc când a- 
uzea fanfara ostăşească. Ce să-i zici V un 
capriciu femeesc care era de modă pe 
atunci, precum între femeile de azi e de 
modă călăria, patinagiul şi chiar înnota- 
tul.

Ah ! ce mai zile drăgăstoase petrecură 
tinerii noştri îndrăgostiţi după ce se duse 
primă'vara şi sosi vara! nu-i mai încăpea 
pământul, lunca li se părea prea strâmtă şi 
coastele nişte obstacole prea lesnicioase 
de învins. îşi petreceau timpul mai mult 
vânând vulturul din sbor, ori mistreţul din 
fugă, ori întrecându-se la încurrat sau la 
tras la ţintă şi foarte adesea petreceau ore 
întregi luptându-se între ei cu suliţe fără 
vârf, cu săbii de lemn şi [ chiar cu spade 
de Fier ne ascuţite, din care lupte foarte 
adesea Voichiţa eşea triumfătoare.

Cam pe la miezul verei însă tot acest 
edificiu de fericire së sfărămâ ca un 
mare muşuroi de nisip ; toate proiectele 
unor petreceri îndoit mai plăcute se ri
sipiră! Vintilă într’o zi spuse surioarei
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sale că era silit să plece şi să zăbo
vească câte-va zile, şi cu toate rugăciu
nile şi lacrămile surioarei sale, el pleca.

VII
Drago mira

Pe când se petreceau cele descrise 
mai sus prin munţii Coziei, în palatul 
lui Vlad Dracu Vocvod din Tărgovişte 
se petreceau scene cu totul de altă na
tură. Pe când săracii fii ai pădurilor râ
deau şi se veseleau, bine-cuvântând pe 
D-zeu pentru fericirea ce gustau, doui 
ochi negri ca întunerccul şi frumoşi ca 
diamantul cel negru vărsau lacrime gârlă, 
ascunzându-se în pernile de puf ale pa
tului ce se afla in una din cămările pa
latului, şi peptul de care ţineau acei ochi 
scotea suspine năbuşite, iar gura ce do
mina acel piept pronunţa anateme în
grozitoare, şi buzele ce mărgineau acea 
gură blestemau cu foc soarta care o fă
cea să sufere şi să geamă neîncetat.

Aceşti ochi, acest piept şi aceste buze 
aparţineau unui corp d’o frumuseţe răpi- 
pitoare ; iar acel corp, perfecţiunea fru-
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muşeţei unei oacheşe, era proprietatea 
unei june fete, pe care întristarea şi mâh
nirea o făcuse îndoit mai frumoasă.

Vestmintele după dânsa erau în ar
monie cu frumuseţea sa: bogate, stră
lucitoare şi bine tăiate; cu toate acestea, 
dacă ar ii pus’o cineva alături cu Voi- 
chiţa, mai întâi s’ar fi uimit de străluci
rea irumuseţei sale, ar fi căzut subjugat 
sub înfocata licărire a ochilor săi, s’ar 
fi înfiorat de impunătoarea încruntare a 
căutăturei sale, ar fi simţit influenta pre- 
dominărei astei finie, care ştia numai să 
facă un gest şi să vază pe toii căzuţi 
la picioarele sale ca nişte sclavi umiliţi ; 
dar pe urmă, după ce s’ar fi uitat mai 
bine la acea frumuseţe simplă şi lină a 
fiicei munţilor, care respira suavitatea 
bunătăţii, şi s’ar íi oglindit în frumoşii 
săi ochişori, in care se citea devotament 
şi ab negaţi une, n’ar mai li băgat în seamă 
simplicitatea îmbrăcămintei 'sale, ci ar fi 
alergat să cază la picioarele sale sub
jugat pentru vecie. Dulceaţa şi bunăta
tea învinge totdeauna orgoliul şi egois
mul.

Această plăngeroasă frumuseţe eraDra- 
gomira, fina lui Vlad-Vodă şi tesaurul 
cel mai precios al Curţii Domneşti. Dânsa 
intr’acea epocă avea cam 20 de ani ; ea
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era fiica lui Dan Vodă care se ridicase 
cu război contra lui Vlad Vodă, care 
domnise cât-va timp şi care perise în 
lupta de la Rămnicu-Sărat. Vlad Vodă, 
care o botezase pe când Dan era încă în 
ţară şi n'avea gânduri de răsvrătire, gă
sind-o părăsită de toţi în tabăra tatălui 
său, după înfrângerea şi moartea lui, fă- 
cându-i-se milă de frăgezimea ei, îi cru
ţase viaţa, o dusese cu sine laTârgovişte 
o aşezase în palatul Domnesc, şi de atunci 
o trata ca pe o domniţă, cu gândul ca cu 
timpul s’o mărite cu unul din iii săi şi, prin 
astă politică dibace, să desarmeze mânia 
Dăneştilor şi să le ia din mână arma 
pretenţiunei lor la tron.

Dragomira petrecu mai mult timp în
tre fii săi, trăi împreună cu ei ca cu nişte 
fraţi, dar nici unul nu simţi pentru ea o 
pasiune mai vie de cât dragostea fraternă. 
Anima ei nu fu tot atât de puţin simţi
toare. Mircea nu iubea femeile, ci numai 
armele şi caii, Vlad nu iubea pe nimeni, 
Radu se iubea numai pe sine şi Vlad 
Vintilă era aproape un copil. Dragomira 
fu cu mult mai simţitoare; atunci când 
începu să priceapă că, afară de iubirea 
fiască şi frăţească, mai există şi altă iu
bire, ea simţi numai de cât farmecul ce 
avea acea pasiune şi se devotâ ei din 
toată inima.
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Dragostea ei, pasiunea ei, tinereţea şi 
sentimentele ei nu se fermecară de spe
ranţele mărirei şi puterii, ci se devotară 
pentru o fiinţă care nu promitea atâtea 
speranţe în viitorime. Ele se concentrară 
cu toată furia unei patimi violente, nu 
asupra celor mai mari care odată puteau 
să domnească, ci asupra celui mai june, 
mai blând, mai graţios şi mai dulce dintre 
toţi junii care populau palatul lui Vlad 
Dracu Voivod ; ea începu să iubească 
pe căpitan Vlad Vintilă, floarea bravilor 
Români ; însă violenţa caracterului său 
îl înspăimântă şi-l făcu să fugă de dânsa.

Erau mai d’o vârstă, trăise mult timp 
împreună, petrecuse sub acelaşi acope
rământ, luase parte în comun la toate 
jocurile lor copilăreşti, dar Vintilă nu 
putuse să învingă repulsiunea ce simţise 
pentru ea de când începuse să se pri
ceapă unul pe altul, şi tinărul fiu de Domn 
nu putu să se împace cu firea cea pornită 
a învăpăiatei Domniţe. De mică ea era de
prinsă să ordonne şi să pretinză supunere 
necondiţionată, pe când lui nu-i plăcea 
de loc să se supue fără motiv şi mai ales 
când i-se cerea ceva cu forţa.

Dragomira cercă de o cam-dată să re
clame prin silnicie imperioasă un senti
ment reciproc, alergă chiar la ameninţări,
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ca să facă pe Vintilă s’o iubească, dar 
in curând pricepu că acest june nu era 
omul care să fie subjugat prin frică. Vă
zând că cu sila nu putea dobândi nimic, 
fiica lui Dan Vodă alerga la mijloace mai 
dulci, la vorbe duioase, la rugăciuni pă
trunzătoare, la lacrime ispititoare, dar nici 
prin acest mijloc nu-şi ajunse scopul ; 
înduioşarea sa venise prea târziu ! ame
ninţările oţelise inima care mai ’nainte 
era aplicată spre milă, şi, din compătimi
toare ce ea era, o făcu să devie nesimţi
toare.

Văzând cum că nici rugăciunea, nici 
lacrămile, nici spaima nu puteau să îndu
plece inima învârtoşată a iubitului său, 
jurâ să-şi răsbune amarnic şi să-l piarză 
din numărul celor vii, dar, din norocirea 
lui, chiar în acel timp Vodă plecă în Ar
deal ca să comande ostile turceşti până Ia 
Sibiu şi, împreună cu tatăl şi cei-lalţi fraţi 
ai săi şi cu toţi curtenii şi căpitanii, merse 
şi Vintilă.

Intorcându-se d’acolo cu bine, Vodă 
se opri la Cozia la hram şi d’atunci fiul 
său nu se mai ivi pe la curte ; toţi se 
întorsese numai el nu. In deşert întrebă 
ea pe toţi junii care luase parte Ia a- 
cea expediţiune, în deşert întrebă tînăra 
fată pe slugile şi chiar pe Vodă despre

• '1.
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lipsa lui Vintilă, în deşert cheltui chiar 
bani spre a afla adevărul, căci de urma 
iubitului său nu mai dădu, ca cum l’ar fi 
înghiţit pământul de viu.

Vlad Vodă ar fi vrut ca unul din fii 
săi sa cadă în mrejele femeeşti ale Dra- 
gomirei, ştim pentru ce, dar nu ar fi vrut 
ca cel vânat să lie Vintilă, care dintre 
toţi fraţii avea cele mai puţine şanse d’a 
se sui vre-o dată pe Tronul Ţârei Româ
neşti, ci cei mai mari, mai ales Mircea, 
care era băiatul lui mai mare, care deja 
luase parte la domnia Principatului ca co
laborator al său, şi pe care’l proclamase 
in mai multe rânduri ca urmaşiu şi moş
tenitor al său la domnie; dar, văzând că 
acestui fiu nu-i plăceau nici de loc fe
meile ci armele, a lăsat ca lucrurile să-şi 
urmeze cursul lor firesc şi a abandonat 
pe Dragomira la buna plăcere a întâm
plării şi a înclinării inimei sale.

Ea, urmând inboldul acelei înclinări, a 
început să iubească pe Vintilă, iar Vin
tilá nici nu vrea să ştie de ea; iată pen
tru ce plângea şi să dosădea cu aşa mare 
foc biata fată părăsită în cămara sa, iată 
pentru ce ochişorii ei cei fermecători se 
roşeau de atâta plâns.

Trecuse mult timp de când Domniţa 
Dragomira nu mai usca ochii de lacrime
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tot aşteptând în zadar pc iubitul ei ! 
se dusese primă-vara, vara, toamna şi 
chiar iarna o urmase, şi el nu se mai i- 
vea. Curtenii şi chiar Vodă începuse a 
se ingrijura de această lipsă prea pre
lungită, căci, lucru de mirare, Vintilă era 
iubit de toţi la curte; dar nimeni încă 
nu se decisese a îndeplini dorinţa ei cea 
mai vie, nimeni nu se înduplecase să 
plece ca să-l caute.

Intr’o zi, una din primele zile din pri
mă-vara următoare, pe când Dragomira 
sta în cămara sa, cu coatele rezemate de 
fereastra ce da în curte, şi se uita îna- 
inte-i fără cea mai mică umbră de spe
ranţă, văzu pe neaşteptate că un călăreţ 
a intrat in curtea palatului, înfăşurat intr’o 
ipângea largă, şi tresări fără voe mai ’na- 
inte d’a-i putea distinge trăsurile. De o 
cam-dată nu-i cunoscu figura şi se uitâ 
la el lung* şi cu mirare, neînţelegând pen
tru ce instinctul o făcuse să tresară, dar, 
după ce călăreţul descălecâ şi-şi aruncâ 
ipângeaua in braţele unui copil de casă, 
tânăra fată scoase un ţipăt de surprisă 
şi de bucurie şi alergă ca o nebună a- 
fară din casă; era el, Vintilă.

Junele trecu repede prin sala de in
trare şi prin coridoarele ce conducea la 
cămara sa, ast-fel că Dragomira nu putu
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să-l întâmpine în cale Cum intră insă 
in apartamentul său şi închise uşa ca 
să-şi schimbe vestmintele, uşa se redes
chise şi Drag'omira apăru in prag palpi
tând de emoţiune şi fericire. El văzând-o 
se retrase spăimântat, arătând o coutra- 
rictate vădită şi se făcu că nu vede ni
mic ; la rândul său juna fată, de îndată ce 
intră în năuntru după el, închise uşa şi, 
apropiindu-se de junele adorat, îl luă de 
mână şi-i zise cu o voce plină de dul
ceaţă :

— Bine ai venit, verişorulc.
— Bine te-am găsit, răspunse junele 

abia murmurând.
— Ştii că prelungita d-tale lipsă me-a 

băgat în inimă o spaimă cum se cade ?
— Şi pentru ce oare?
— Nu mă aşteptam,*mai ales din par

tea D-tale, Ia o lipsă atât de lungă.
— Şi ce supărare îţi putea pricinui 

D-tale lipsa mea?
— Tiranule !... exclamă juna prinţesă 

cu un ton de imputare amestecat cu bu
nătate, mă mai întrebi? ia lă bunătate 
de'mi spune : unde ai fost?

— Prin lumea albă.
— Ai călătorit?
— Da . . . am călătorit.
— Prin munţi, prin văi ?
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— Pe unde am văzut cu ochii.
— Fără să te gândeşti la cei ce laşi 

în urmă?
— Nu ştiam să fi lăsat ceva sau pe 

cineva care să se firoscască cât de pu
ţin de lipsa mea.

— Nemulţumitorule ! d’ai şti cât am 
suferit în lipsa-ţi ? !

—- D-ta ? şi pentru ce ? ai fost bol
navă? nu te arată chipul.

— După ce eşti nesimţitor eşti şi plin 
de răutate.

— O ! nu, nu-mi lua în nume de rău 
vorbele; de când lipsesc d’aici am uitat 
tot ce se petrece p’aici, până şi obiceiu
rile şi căderile curţii.

— Ai uitat până şi iubirea mea ! ex
clamă Dragomira cu un ton dureros. Oh ! 
Vintilă, Vintilă ! nu ştii ce rău îmi faci 
prin asemenea cuvinte reci şi batjoco
ritoare.

— Mă nedreptăţeşti, domniţă.
— Ce fel te nedreptăţesc? când mă 

plâng ţie pentru purtarea cu care mă chi- 
nueşti ? când văz că te prefaci că ai ui
tat, până şi patima nebună ce ştii bine 
că simţ pentru tine! O! Vintilă, dragul 
meu verişor, nu faci bine ce faci ; nu ştii 
tu ce cuptor în vâlvătae arde în peptul 
meu ! nu poţi să-ţi faci idee cât de ne-
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mărginită e dragostea ce simţ pentru tine! 
Află nemulţumitorule, că m’ai biruit cu 
desăvârşire, că pentru tine sunt în stare 
să uit tot : cuviinţă, rang, avere, până şi 
datorii! sunt născută ca să domnesc, tu 
nu tragi nici o nădejde ; cu toate acestea 
iţi jertfesc-cu bucurie drepturile ce am, 
marea dorinţă ce am avut d’a fi doamnă 
şi mă dau ţie cu trupul şi sufletul ca să 
fiu femeea ta, roaba ta, tovarăşea ta la 
o viaţă întreagă de stăpânit, în loc d’a fi 
soţia unui stăpânitor.

— Rău faci.
— Rău, bine, nu pot să fac alt-ce-va, 

dacă o dată te iubesc cu patimă.
— Domniţă, esclamâ Vintilă făcând un 

gest de nerăbdare văzând’o că se aprinde 
din ce în ce mai mult,pentru D-zeu, liniş- 
teşte-te, nu striga aşa de tare; potoleş- 
te-ţi pornirea şi gândeşte-te că poate să 
ne auză lumea şi să ne facem de ocară.

— Nu-mi mai pasă nici de lume nici 
de ocară dacă tu eşti împietrit ! strigâ 
Dragomira cu aceiaşi furie.

— Prin asemenea mijloace vrei să do
bândeşti iubirea mea ?

— Oh! ai dreptate, se grăbi a răspunde 
tânăra şi învăpăiata fată stăpânindu-se. 
Aşea e, cu zorul nu se capătă dragoste ; 
iartă-mă, uite că stau liniştită şi-ţi făgă-
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duesc sä lac tot ce vei vrea, numai dă-mi 
o rază de nădejde.

— Ce-mi ceri să fac ? ce vrei să-ţi zic ?
— Puţin lucru de o cam-dată; o vorbă 

blajină, o căutătură mai dulce, şi sunt 
mulţumită.

— Copilă ce eşti !... zise Vintilă, apro- 
piindu-se de ea, luându-i mâinele întrale 
sale şi aşezând’o binişor lângă sine pe 
o laviţă acoperită cu stofe de Persia.

— Oh ! Vintilă, Vintilă, ce bine-mi face 
atingerea ta !... strigă copila lui Dan Vodă 
cu transport luăndu-1 de găt cu violenţă, 
inundându-i obrajii cu riuri de lacrimi, 
sărutându-1 cu transport şi strângându-1 
Ia sân cu furia cu care tigroaica strânge 
prada puilor săi, oh ! nu poţi să-ţi închi- 
pueşti cât sunt de fericită într’acest mi
nut ! nu vei ghici nici odată cât de mult 
te iubeşte inima mea!.

— Oh ! o ştiu, murmură junele scoţând 
din adâncul inimei un lung oftat, o ştiu 
şi te plâng !...

— Mă plângi ! exclamă Domniţa retră- 
gându-şi mâinele şi uitându-se la el spe- 
rios ; mă plângi ! va să zică n’o să poţi 
să mă iubeşti vre-odată? îmi iei toată 
nădejdea? inima-ţi nu poate fi a ta? nu 
mai eşti stăpână pe ea ? iubeşti negreşit 
pe alta? o ! dar eu nu vreau să mă plângi
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ci să mă iubeşti, pe mine, numai pe mine ; 
înţelesu-m'ai tu ?

Vintilă tăcu.
— O !... acum înţeleg, strigă Dragomira 

scrâşnind din dinţi întocmai ca o hienă ; 
tu iubeşti pe alta, la ea ai fost? cu ea ai 
petrecut vremea in care ai lipsit ! spune, 
ci spune odată adevărul adevărat, strigă 
Domniţa scuturându-i mâinele cu putere.

— Ce vrei să-ţi spui?
— Adevărul.
— Care adevăr?
— Acela care zace în inima ta.
— Dacă e aşea vorba, dacă vrei să ştii 

dreptul adevăr... apoi află că nu eşti în
şelată, că ai ghicit, murmură Vintilă în
curcat.

— Va să zică nu m’a amăgit inima ? ex
clamă moştenitoarea Dăneştilor isbuc- 
nind ; va să zică, dragostea alteia te ţine 
departe de palat şi de oraş? mă prind 
că ai stat pân’acum cine ştie în ce co
libă părăginită ! d’aceea eşti aşa de pârlit.

— Ei ! şi dac’ar fi aşea, ce-ţi pasă ? ex
clamă Vintilă cu semeţie ; ce ar cşi d’a- 
colo? cine mă poate stăpâni pe mine? 
Nu sunt volnic să iubesc şi eu pe cine-mi 
place ?

— Eu te voi opri, răspunse Dragomira, 
rădicându-se în sus.

10
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— Şi cu care drept? replica Vintilă in- 
cruntându-se.

— Cu dreptul iubirei ce simt pentru 
tine, cu al dragostei care nu are altă lege 
de căt aceia a jertfei tuturor legilor, cănd 
ea este împărtăşită, şi a isbândirei când 
e înfruntată.

— Nu am teamă de tine şi de toate 
uneltirile tale.

— Pentru tine, dar pentru ea ?
— Nu vei afla-o.
— D’ar fi ascunsă chiar în vizunia u- 

nui şearpe, eu tot voiu gâsi-o şi voiu u- 
cide-o fără de cruţare.

— Cearcă.
— Să ştii că am să cerc, şi după ce 

voiu găsi-o am să mă port şi cu dânsa 
tot aşa de nemilos cum te porţi şi tu cu 
mine.

— Bine, fă ce vrei, răspunse Vintilă 
cercând să iasă. .

— Vintilă, unde te duci ? strigă le
oaica repezindu-se la uşe.

— Ce’ţi pasă ? te las sănătoasă, răs
punse junele eşind şi încuind uşa după el.

— Ah ! Vintilă, Vintilă, strigâ dom
niţa cu desperare; deschide, câ’misdro- 
besc mânile şi capul de uşe ; dar în de
şert strigâ ia, în zadar se rugâ ca să-i 
descue uşa că nimeni n’o auzi 1 Ah
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Vintilă, crude Vintilă, adăose ea cu o 
intonaţie sinistra, de azi încolo va fi în
tre noi resboiu cumplit, îmi vei răsplăti 
amarnic acest groasnic afront.

Vintilă cum eşi din camera sa voi să 
se ducă să încalece spre a pleca, însă 
se întâlni în cale cu Vodă. De îndată ce-1 
văzu Vlad Dracula scoase mai întâiu un 
ţipăt de surprisă, şi după aceia îl luă de 
mină, îl duse în cămara sa şistătu cu el 
de vorbă mai multe ore.

— De unde vii? întrebă Vodă după ce 
se văzu singur cu fiul său mai mic.

— De la domniţa Dragomira, răspunse 
Vintilă plecând capul în jos cam încurcat.

— Ei ce ai făcut? aţi hotărît ziua lo
godnei ?

— Nu tată; nici o dată nu voiu lua eu 
de soţie pe această fată; mai bine nu 
mă însor nici o dată, mă fac călugăr.

— Şi pentru ce ?
— Pentru că nu ne potrivim nici- Ia 

fire, nici la gusturi, nici la apucături.
— Cu toate aceste trebue ca unul din 

voi cei patru fii ai mei să ia în căsătorie 
pe această fată ; marele interese ale ţării 
cer ca să se stingă o dată printr’o că
sătorie vechile uri dintre Dăneşti şi Dra- 
culeşti, care sínt atât de păgubitoare ne
norocitei noastre patrii.
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Pe care Dăneşti vrei să împaci prin 
jertfirea unuia din Iii tăi,dându-l ca pradă 
in ghiarele acestei fete, care e mai rea 
ca o fiară sălbatecă.

— Nu înţeleg noima acestei întrebări.
— întrebarea mea are noima urmă

toare: Se şiopteşte în lume că, pe lingă 
Dan fiul lui Vodă Dan fratele tatălui tău, 
a mai fost încă un Dan care 'ţi a fost 
frate, os al lui Mircea Vodă, copil al bi
ruitorului de la Rovine, care a domnit 
cătă-va vreme cu Radu Vodă fratele tău 
mai mare, apoi împreună cu varul său 
Dan, mai târziu câtă-va vreme chiar cu 
tine, unul domnind la Lovişte, altul la 
Târgovişte şi tu la Buzău; unul sprijinit 
de Unguri, altul de Turci, pe când tu te-ai 
sprijinit numai pe braţele boerilor Ro
mâni ; se mai zice că tu, după ce ai a- 
dunat oşti multe, ai dobândit sprijinul 
împăratului nemţesc şi te-ai împăcat cu 
Corvin, te-ai fi pornit cu răsboiu împotri
va amândorura ; ai bătut şi ucis mai în- 
tâiu pe vărul tău Dan din Târgovişte; 
apoi ai bătut şi ucis pe Dan cel din Lo
vişte, pe însuşi Iratele tău, fiul tatălui tău 
dar dintr’altă mumă, şi după aceea te-ai 
şi întors în Târgovişte, cu mâinile pline 
de sânge frăţesc ca să domneşti în pace, 
Aşea e tată ?
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— Aşea e fiule ; cine ţi-a spus n’a min
ţit, acela ce ţi-a spus, dar se vede că 
n’a mai adăugat a'ţi spune, că nu se 
poate să intre două săbii într'o teacă 
nici doi sau chiar trei Dnmni într’o ţa
ră săracă, şi că' numai folosul şi binele 
ţărei m’a silit să fac, poate cu inima 
strânsă de durere, aceea ce am făcut.

— Nu mi-c dat mie să judec pe ta
tăl meu, dar mi-e dat să-i amintesc că . 
Dan fratele său a lăsat in Ardeal co
piii, doi băeţi, care odată o să-şi ceară, 
cu armele in mână, tronul lor, întocmai 
ca copii celui-l’alt Dan, vor cere negre
şit aceia ce cred a fi dreptul lor, de la 
noi fii tăi, adică de la cel ce dintre noi 
va domni în urmă-ţi ; prin urmare, pre
cum vezi, jertfirea unuia din fii tăi, în- 

. surându-l cu Dragomira, ar fi o jertfă de 
prisos. Nu e vorba de mine, care aşi fi 
mai bucuros să’mi văd viaţa în primej- 
deie de cât să iau în căsătorie pe Dra
gomira.

— încă o dată te întreb pentru ce ? 
Mi-se pare că mai nainte de lipsa ta atât 
de prelungită, nu erai atâta de pornit îm
potriva v'erei tale 1

—- Nu eram nici pornit nici apropiat; 
o socoteam ca pe o soră şi nimic mai 
mult, pe când ea vrea mai mult; vrea 
să-i fiu soţ cu zorul.
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— Are dreptate să vrea, căci eu am 
făcut’o să priceapă că aşi li foarte bu
curos s’o fac noră şi aşi vrea să vă că
sătoresc împreună.

— Fără a mă întreba şi pe mine ?
— Credeam că nu era nevoe, căci 

nădăjduiam că un fiu bun şi ascultător 
ca tine nu se va abate din vorba tată
lui său.

. — Cere-mi tată ori-ce jertfă, numai de 
inima mea nu te atinge.

— Cum se poate V pe semne că ai 
dat’o alteia.

— La această întrebare dă-mi voe să 
nu răspunz.

^— Am înţeles; iată noima lipsei tale 
d’atâtea luni ; ai dat peste cine ştie ce altă 
femee, cu care te potriveşti mai mult la 
fire ! Nu fac parte dintr’acei părinţi care 
fac silnicie inimei copiilor lor; îţi amin
tesc numai că eşti fiu de Domn şi că 
unul ca tine ce este aproape de tron nu 
poate lua în căsătorie pe ori-cine; iu
beşte pe cine vrei, dar să nu te însori 
de cât cu aceea ce e vrednică de ran
gul tău ; atâta am avut să-ţi spuiu.

După ce rosti aceste cuvinte, Vodă 
făcu semn fiului lui că era liber să plece, 
şi Vintilă se grăbi a eşi din cămara dom
nească.
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Tocmai pe la înmurgit eşi Vintilă din 
cămările domneşti, încălecâ pe calul ce’I 
aştepta in curte şi pleca, mai intâiu la pas, 
apoi Ia trap şi după ce eşi din Târgovişte 
în galop.

O dată cu dânsul, mai în urmă cu 
câţi-va paşi, eşi pe aceiaşi poartă şi a- 
pucară pe aceiaşi cale încă doi călăreţi : 
unul aproape un copil fără mustăţi şi cel
lalt bătrin cărunţit.

IV
Care din două

Vintilă merse toată noaptea în galopul 
cel mare, schimbând pe drum de mai 
multe ori calul ce încăleca cu altul o- 
dihnit, preparat de mai nainte în dife
rite staţii, şi merse fără să se odihnească, 
ast-fel că a doua zi pe la nămiezi trecu 
Oltul într’o luntre ce, pe semne, îl aştepta 
in zăvoiul din dreptul insulei, unde este 
acum schitul Ostrovului, şi după ce trecu 
dincolo, reîncălecâ şi se îndreptă spre 
Cozia. Copilul şi bătrânul care’l urmă
rise de departe, merse tot astfel, în cât 
ajunse şi ei la malul Oltului puţin mai 
târziu. Ajungând acolo umblară cât-va
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pe marginea rîului, şi, negăsind nici lu
ntre nici pod. rămase uimiţi şi se uitară 
cu ciudă cum se depărta în umbră acela 
ce fusese obiectul urmărirei lor.

îndată o ideie neaşteptată trecu prin 
mintea copilului, şi numai de cât se în- 
tr’armâ cu semnul crucei, dădu pinteni 
calului şi se arunca in adânc. Bătrânul 
scoase un tipat, voi să;l reţie dar era 
prea târziu, calul înota spre miază-noapte, 
ca corentul riului să’l ducă în mod oblic 
spre insulă şi de acolo să treacă braţul 
cel-I-alt al aceluiaşi rîu, care era mai în
gust şi fără de vâjoiu şi să atingă şi el 
malul opus. Totul se întâmplă după 
voinţa sa; calul fu îndestul de ţeapăn 
ca să se lupte cu repedele curent ; el 
îl spintecă cu latul său piept in mod o- 
blic şi sui malul insulei fără să se primej
duiască. Văzând bătrânul că copilul a 
reuşit, îşi făcu şi el curagiu, se închină 
şi el, se repezi şi el în rîu, urmă şi el 
aceiaşi stratagemă, dar, sau că nu ştiu 
să-şi conducă bine calul, său că bietul 
animal nu era aşea de forte ca camara
dul său, căci vâjoiul îi luă pe amândoi, 
îi repezi ca pe nişte fulgi bătuţi de vânt 
în bolborosul curent al riului ce tăcea un 
sgomot asurzitor, îi lovi şi le sdrumicâ 
corpurile, isbindu-Ie de enormii bolovani
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ce zăceau în albia sa sub apă, şi’i înghiţi 
într’o clipă.

Copilul văzând această scenă teribilă 
scoase un ţipăt de groază, voi să sară 
in ajutorul bătrânului, dar era prea târ
ziu. toate erau de prisos, căci monstrul 
’şi înghiţise victima ! In paroxismul des
perării sale el ridicâ pumnii spre cer ca 
cum l*ar fi ameninţat, scoase din piept 
un torent de blesteme, pe care le năbuşi 
urlentul rîului şi sgomotoasa suflare a 
vântului, care încetul cu încetul din adiere 
se trasformase în adevărată furtună, însă 
toate fură în zadar ! Ne mai având ce 
face acolo, trecu repede braţul cel mic 
al Oltului care era mai puţin furios, şi e- 
şind la mal alături de luntrea ce condu
sese pe Vintilă, se repezi în galop pe 
urma lui.

Crez că e de prisos a mai spune că 
Vintilă ciobanul şi Vintilă fiul Vlad Dra
cula Voevod era una şi aceiaşi persoană; 
cititorul de sigura înţeles’o de la primele 
capitole.

Vintilă, îngrijurat fiind despre cele ce 
ar crede de el tată-său şi toţi cei de la 
Târgovişte, adică la curte şi în casa 
părinţilor săi, se hotărîse a merge a- 
colo spre a’i linişti ; cât despre Drago- 
mira şi periculosul său amor n’avusese
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nici o grije, îl uitase cu desăvârşire, ast- 
icl -că nici nu se gândise un minut la ea.

Mai nainte de plecare, de îndată ce se 
întâlnise cu Voichiţa la adusul apei de 
seara, îi spusese că se duce Ia stăpânii 
oilor ca să-şi dea socoteala, şi că apoi a- 
vea să plece într’o călătorie cam lungă 
cerută de datoria sa de oştean, daroasi- 

N gurase că peste patru zile negreşit se va 
înturna. Mai nainte d’a pleca, îi recoman
dase cu stăruinţă grije vitele sale până 
la înturnare şi ’i promisese că se va re- 
înturna şi se vor revedea în seara zilei d’a 
piatra. Ştim bine că Vintilă fusese esact, 
ajunsese la bordeiul său în ziua a patra 
ceva mai apoi după nămiezi şi aşteptâ cu 
neastâmpăr ora întâlnirei, fără să se gân
dească un minut măcar că fusese ur
mărit.

Cu o oră aproape mai nainte de ora în
tâlnirei, auzi plin de mirare trosnind sub 
greutatea unei perechi de picioare crăcile 
şi frunzele uscate cu care era semănată 
poteca ; şi, recunoscând păsuri omeneşti, 
crezu că a venit Voichiţa mai de vre
me, şi numai de cât se sculă repede 
după laviţa pe care sta şi se precipetâ 
spre tindă ca să-şi priimiască iubita în 
braţe ; dar repede se întoarse înapoi 
uimit şi îngrozit : în locul iubitei lui se
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afla înainte-i un bărbat, sau mai bine 
un copil, în trăsurile căruia recunoscu 
chipul Dragomirei.

— Vezi că m’am ţinut de cuvânt, zise 
ea rânjind într’un mod înfiorător. Vintilă 
tăcea dar sufletul său era prada unor vio
lente smăcinări causate de temere şi mâ
nie. Iată-ţi cuibul în care ai petrecut opt 
luni încheiate, adăogâ ea uitându-se în 
juru-i cu dispreţ. Frumos locaş 1 N’am 
ce să zic, e vrednic de numele ce porţi !.. 
După el ghicesc ce sculă de femee tc-a 
îmbrobodit.

— Taci, strigă Vintilă repezindu-se la 
ea abia slăpânindu-se ; taci, nu bârfi în 
potriva celei mai sânte dintre fiinţele o- 
meneşti, căci pe viul D-zeu te sdrobesc 
cu mânele mele.

— Sdrobeşte-mă, răspunse dânsa cu 
curagiu ; d’aia am venit singură singu
rică ; m’aşi crede foarte fericită ca să 
mor de mâinile tale.

— Ce demon necurat te-a îndemnat 
ca să vii aici ? murmură Vintilă scrâş
nind din dinţi,

— Dorinţa de a ?mi isbândi.
— Impotîiva cui ?
— împotriva celor ce pun piedici le- 

ricirei mele, care fără tine e perdută.
— Pleacă curând d’aici, căci fericirea ce 

cauţi n’ai s’o găseşti nici odată la mine.
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— Să plec ? dar nu ştii tu câte am in
durat până am avut mulţumirea d’aţi găsi 
culcuşul? Să plec d’aici după ce am 
spart un geam sângerându-mi manele, 
ca să pot să es din cămara în care m’ai 
încuiat, şi un alt geam ca să mă strecor 
din palat pe o fereastră din dos şi să pot 
a te urmări ? să plec d’aici după ce mi-am 
dat crucea ce mi-a legat la găt mama la 
ceasul morţei, ca să capăt de la slugile 
tatălui tău doi cai? să plec după ce, cu 
mari rugăminte am înduplecat pe das
călul meu de letineşte ca să mă urmeze 
şi să văd murind pe cel din urmă prie
ten şi povăţuitor rămas de la nenorociţii 
mei părinţi? să plec, după ce am avut 
durerea şi curajul d’a’l vedea perind în 
valurile Oltului, fără ca eu să am omenia 
d’a-mi primejdui viaţa spre a’l scăpa? să 
plec d’aci, după ce am făcut toate aces
tea numai şi numai ca să te urmez ? Nu ; 
am suferit prea mult, am jertfit prea mult 
şi nu pot pleca nerăsplătită.

— Răsplătire!... te mai întreb înc’o 
dată: împotriva cui vrei să-ţi răsplăteşti ? 
Ce gânduri necurate îţi mai trec prin 
minte ?

— Ce gânduri? nu voiu să ţi le spuiu... 
sau mai bine de ce nu ? de ce să nu-ţi 
spuiu? cine mă opreşte? Iată ce am de
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gând să fac; voi sta aci până va veni 
nobila jupâniţă, voi aştepta până voi 
vedea-o, căci trebue să vie în curând, 
căci o aştepţi, sunt sigură şi mai ales 
mi-ai spus-o tu însuşi prin mişcarea ce 
ai făcut auzind paşii mei înainte de a 
mă vedea. Cum voi vedea-o, mai nainte 
d’a putea să mă opreşti, voi sări în câr
ca ei, îi voi smulge cu ghiarele ochii şi 
numai moartea va scăpa din mâinile mele 
fâşiile ce vor rămânea din carnea sa.

— vŞi la ce sfârşit vei ajunge in urma 
unei cruzimi atât de înfiorătoare ? mur
mură Vintilă înfiorându-se fără de voe.

— Imivoiu isbândi, şi’mi va fi destul.
— Şi printr’asta crezi că vei dobândi 

dragostea mea?
— Nu; ştiu că mă vei urî de moarte; 

dar ce-mi pasă de ceva mai urma după 
ce mă voi isbândi?

— Dar bine ce e vinovată ea? aceia ce 
crezi că aştept? ce greşală ţi-a făcut dân
sa? ştie ea oare căjtrăeşti9 că eşti pe 
lume? că ţi-a pricinuit'fcel mai mic ne
ajuns ?

—■ Nu ştiu ce]ştie ea, ci ceea ce ştiu eu.
— Dacă vrei să-ţi isbândeşti, isbân- 

deşte-ţi împotriva mea, căci eu poate 
’ţi-oi fi întru cât-va vinovat. Dar împotri
va ei, pentru ce?
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— Nu voiu să ştiu pentru ce, nu voiu 
să ştiu nimic; voiu numai s’o ucig ca să 
nu mai fie pe lume nimeni care să-mi 
răpească dragostea ta.

— Nu vei dobândi nimic, căci, fie ea 
moartă, fie schilodită, ori cum o fi, eu 
numai pe ea voi iubi-o, şi pe tine tevői 
uri toată viaţa, şi te voi urmări cu furia 
mâniei mele.

— Oh ! bine zici, aşa e, această is- 
bândire va fi nefolositoare; ai dreptate, 
îmi trebue altă isbândire mult mai gro
zavă..- Am găsit-o, exclamă după o mi
că pauză ; da, ea va fi mai groaznică ; 
am să-i spuiu cine eşti, să-i mărturisesc 
c’ai înşelat-o, că haina de păstor ce porţi 
acum este o minciună amăgitoare, ii voiu 
spune că eşti fiu de Domn, şi, dacă va 
fi ea o fată cinstită, ast-fel precum mă 
iaci să crez, ea va înţelege că pe ea nu 
vei putea s'o iei în căsătorie cu nici un 
chip, şi va fugi de tine cu groază ca de 
un ciumat. Voiu băga îndoiala şi neîncre
derea în inima ei, şi, dacă va fi o fiinţă 
sfântă, cum ai zis-o, dacă va fi copilă cu
rată şi ne prihănită, cum mi-ai dat să în
ţeleg, va muri, dar nu te va mai iubi.

— Nu vei face una ca aceasta, strigă 
Vintilă furios.

— Ba voi face-o.
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— Nu.
— Cine mă va opri?
— Eu.
— Cum ?
— Te voi ucide.

' — Nu ţi-am spus odată: Iată pieptul 
meu? sunt singură, loveşte, şi după a- 
ceea aleargă în braţele iubitei tale, şi, 
dacă mai poţi alia Iăngă ea fericirea şi 
pacea sufletului, gustă-le, foloseşte-te de 
dănsele, fii fericit.

— Oh! eşti groaznică de o mie de 
ori^mai groasnică de cât mi-am închipuit ! 
hiara din pădure e mai puţin crudă de 
cât tine. Ah! sfinte D-zeule cu ce ţi-am 
greşit de mă faci să suferaşea de mult? 
nu vezi tu că e cu totul nesuferită starea 
în care mă găsesc? strigă junele strân- 
gându-şi cu pumnii tâmplele ce se sbu- 
ciumau ca cum ar fi voit să-şi spargă 
pereţii.

— Eu în locu-ţi aşi găsi un mijloc de 
mântuire.

— Care? exclamă junele uitându-se 
spre Dragomira cu speranţa că va zări 
o rază de scăpare.

— Aşi zice în mine : care din două ? 
şi aşi alege...

— Pe care ai alege tu ?
— Pe cea mai puternică.
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— Cea mai puternică tu ?
— Da eu, căci am mai multe mijloace 

de a te face fericit.
— Să te iau pe tine !...
— Da, pe mine ; O ! d’ai şti Vintilă ce 

comori de iubire şi de fericire stau as
cunse în această inimă de foc ce tu 
nesocoteşti, n’ai sta un minut la îndo
ială ci mi-ai lua măna, mi-ai zice : sunt 
al tău, fă-mă fericit, şi eu aşi împleti din 
părul meu un leagăn de mătase, din bra
ţele mele aşi face un lanţ de trandafiri, 
din buzele mele aşi închipui o cupă de 
porfir şi răsnflarea mea aşi schimba-o 
într’o adiere de zefir. Din sânul meu ’ţi- 
aşi dura o perină de puf, şi texasi legă
na, şi te-aşi desmerda, şi te-aşi adormi 
în dulci mângâeri, astfel că fiinţă mai 
iubită şi mai răsfăţată ca tine nu ar mai 
fi pe acest pământ.

— Destul şearpe înveninat, strigă Vin
tilă cu o voce detunătoare puindu-i mâna 
la gură; să nu-ţi treacă nici o clipă prin 
gând că voi jertfi sfânta dragoste avoi- 
chiţei mele pentru furioasa ta iubire.

— Dacă nu vrei, atunci să aşteptăm.
— Nu, nu; lipseşte d’aici.
— Fără tine nu plec.
— Atunci să mergem.
— Fără gând de înturnare, căci pe ur

mă ştii ce te aşteaptă ?

)
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— Mai biruit démoné, trebue să mă 
supun ţie; iie voia Domnului. Să ple
căm.

— Am isbutit! strigă fiica lui Dan cu 
un Ion triumfător.

X
Lupta între doi rivali

Nu trecuse un sfert de oră de la ple
carea Dragomirei şi a lui Vinliiă, care ' 
se supusese voinţei duşmancei sale de 
frică să nu fie úrit, dispreţuit şi abando
nat de iubita lui, dacă ar fi aflat cine era 
el şi s’ar fi convins că a minţit-o, şi iată 
că apăru in pragul hurbei scumpa sa Voi- 
chiţa, care venea săltănd ca o căprioară 
peste frunzele uscate şi muşchiul cel 
verziu, (ără se bage de seamă că de cu 
seară pămăntul fusese acoperit cu un 
strat subţirel de zăpadă, de şi era în luna 
lui Martie, iar picioruşele ci erau goale.

Intrând în intru şi nevăzându-se în
tâmpinată de nimeni, ea se uită îu toate 
părţile cu mirare, se uită până şi în hru
ba oilor, şi, neaflând urmă de om, crezu 
că Vintilă n’a venit şi’l mai aşteptâ încă 
ca la o jumătate de oră, îndeletnicindu-se

ii
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cu adăpatul vitelor lui. Văzând că tim
pul trecea, că începuse a se însera şi că 
el nu mai apărea, se duse la fontână, 
umplu cu apă doniţa din care bea el apă 
şi, după ce o aduse înnapoi, văzând 
că încă n’a sosit şi că se întuneca, fu 
nevoită să se întoarcă acasă pe gânduri 
şi murmurând :

— Ce poate să fie asta? Ce l-o fi împie
dicat d’a veni când şi-a dat cuvântul că 
peste trei zile negreşit are să fie aici ? 
. A doua zi se sculâ mai tristă ca in 
alte dimineţi, în cât şi mamă-sa văzân- 
d-o se îngriji şi o întrebă : ce are ? dar 
ea nu răspunse nimic şi aşteptâ ' ca pe 
ghimpi ora dusului cu vitele la adăpare. 
Această oră sosi, dar nu ştiu de ce i 
se păru că în ziua aceasta soarele a ră
sărit mai târziu ca altă dată? 1 De îndată 
ce văzu că în fine s’a luminat bine de 
ziuă şi că soarele s’a înălţat ca d’o su
liţă d’asupra vârfului munţilor, Voichiţa 
îşi scoase iute vitişoarele din coşar, eşi 
repede cu ele din curie şi fu într’o cli
pă în valea fântânei.

Pe când vitele se adăpau, ea alergâ ia
răşi la hurbă, o deschise, se uitâ în întru, 
catâ pretutindeni, dar nu zări nici de astă 
dată pe cel ce aştepta. Nimeni şi iar ni
meni, afară de bietele lui oiţe cari stau
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închise în coşar! Astă lipsă prelungită îi 
întristci şi mai mult inima şi scorni in su
fletul său o mulţime de temeri şi presu
puneri. Şi-o fi luat oare lumea în cap ! 
O fi păţit ceva scumpul ei Vintilă?!...

— Să mă fi părăsit ! murmură ea, nu 
se poate ; un frate nu părăseşte nici o- 
dată pe sora sa, un păstor nu-şi lasă vi
tele in voia întâmplării ! să i se fi întâm
plat ceva neaşteptat, spre pildă vr’o boală 
fără de veste, vr'o fiară sălbatică, vre-o 
căzătură rea, sau cine ştie ce întâmplare 
neprevăzută,care i s’o fi pus în cale,şi l’o fi 
oprit d’a veni?... nu ştiu ce să cred; ştiu 
numai că inima îmi spune că o să vie 
negreşit, dacă nu o fi păţit nimic ; negre
şit diseară o să-l găsesc, sau aici sau la 
crucea din răspântie.

După ce-şi făcu astfel sabur inimei, 
juna fată îşi uni oile sale cu ale lui Vin
tilă, le mănâ pe toate înnaintea sa, şi se 
întoarse acasă mai veselă, căci lucise o 
rază de speranţă în Inima sa, dar sea
ra, când se duse din nou la fântână şi 
iarăşi nu găsi pe nimeni, se întristâ din 
nou mai mult ca ori când şi plânse cu 
amar, căci speranţa ei, siguranţa ei, visele 
ei cele frumoase fură amarnic sdrunci- 
nate. Cu toard acestea nu se lenevi ci 
veni şi a doua zi, şi a treia zi şi multe
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zile una după alta la locul de întâlnire, 
dar toate fură in zadar, odorul său, fră
ţiorul său nu se mai vedea !

In aprinderea durerii ce-i pricinuia a- 
ceastă crudă decepţiune care-i sfâşia i- 
nima, nu mai putu să se prefacă de faţă 
cu muma sa ; ci ii descoperi iot adevă
rul şi revărsă în sânul maicei sale toată 
amărăciunea ce-i potopea inima; aceas
tă descoperire sdruncinâ înlr’un mod 
foarte crud pe bătrâna, care crezu pe fi
ica sa c’ar fi fost chiar nenorocită, a- 
măgită şi culpabilă. Biata bătrână nu cu
teză să o întrebe, căci era însăşi bună
tatea şi sfiiciunea, si ascunzându-şi du
rerea în inimă, se mărgini numai a plân
ge împreună cu fie-sa crunta sa neno
rocire ,şi a se cerca să-i inspire nişte spe
ranţe pe care inima sa nu le împăr
tăşea.

Ohl cât de mult schimbă durerea as
tă roză îmbobocită! astă floare înflorită, 
astă regină între flori, astă frumuseţe a 
frumuseţilor! Vai! cât de rău se ofili 
chipul său cel fraged şi rumeor?! Ochii 
săi, în care altă dată scânteia veselia şi 
fericirea inocenţii, acum strălucea de fo
cul pricinuit de .arsura lacrămilor durerei 
ce curgeau într’una dintr’o orbită roşită 
de plâns ; obrăjiorii săi, cari altă dată
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erau doui crini împurpuraţi de două pi
cături de sânge, se pălise şi slăbise ca 
cum i-ar fi ofilit o îndelungată boală ; 
buzele ci de carmin se pălise, rotunji
mea gâtului său se brăzdase cu dungi 
vinete şi subţirele dintre care dispăruse 
carnea şi grăsimea; asemenea transfor
mare luase toată întregimea corpului 
său. în cât dacă preste trei săptămâni 
s’ar fi întors Vintilă, mai că n’ar fi re
cunoscut-o. Era tot frumoasă, dar ce fru
museţe Pacea a martirei suferinţei! Acum 
ea era însăşi zâna durerei, pe când cu 
câte-va zile mai nainte putea să fie com
parată cu zeitatea fericirei şi a veseliei !

Sărmană copilă ! numai unul D-zeu 
ştie câte lacrămi a vărsat, câte suferinţe 
a indurat şi câte hotăriri desperate a 
luat de la dispariţiunea fiinţei ce iubea. 
D’a doua zi a cunoscut cât de mare era 
iubirea ce simţea pentru el şi cât de 
mult o costa lipsa lui, iar de la a opta zi 
chiar a pus pe drumuri pe mama sa şi, 
împreună cu dânsa, a umblat din sat în 
sat şi din stână în siână, de la Lotru 
până la Otăsău, şi de la Buila până la 
Loviştea, ca să-l caute; într’acest timp 
vitele lor au fost îngrijite de o vecină. 
Plecat’au ele, căutat’au ele, răscolit’au, 
ele munţi şi văi, dar de surda fu alergă-
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tura şi toate ostenelile, că nu fu chip să 
dea de urma fiinţei ce căutau. Nimeni nu 
ştia cine era acel om, nimeni nu-1 văzuse, 
nimeni nu-1 cunoscuse şi nimeni nu-i dă
duse oi în îngrijire. Desperarea şi descu
rajarea Voichiţii era la culme; mii şi felu
rite prepusuri cari de cari mai dureroase 
îi chinuia sufletul şi mii de gânduri fu
neste îi rodeau inima. De mai multe ori 
vrusese s-ă-şi răpue viaţa, şi numai lacră- 
mile şi rugăciunea nenorocitei sale mumă 
o împedicase.

Acum .după ce am schiţat în cât-va o 
parte din efectele ce au résultat din fapta 
Dragomirei, este timpul să urmărim şi pe 
acea teribilă fată şi pe prizonierul său, 
spre a afla ce s’a petrecut între dânşii.

Vinlilă atunci când plecase de la Că- 
ciulata mersese în urma prigonitoarei sale 
cu capul in jos şi cu desperarea în inimă, 
fără să zică nimic şi fără să se împotri
vească, până ce ajunse la Curtea-de-Ar- 
g'eş, unde aflase că s’a mutat curtea dom
nească; după aceea, ajungând la palat, se 
închise în cămara sa şi n’a eşit din ea 
două zile încheiate. Intr’acest răstimp 
Dragomira intrâ în camerile Domneşti, se 
duse la Vodă, stătu cu el de vorbă mai 
aproape o oră, şi ce-i spuse nu se ştie, 
căci după ce eşi d’acolo,Vodă chemâ pe
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căpetenia de Ferentari şi-i dălu un ordin 
oare-care, recomandându-i să-l ţie secret.

Dragomira eşi triumfătoare din camera 
domnească şi, trecănd pe lângă cămara 
lui Vintilă, făcu un gest expresiv, ca cum 
ar fi vrut să-i zică: Du-te acu,ia câmpii 
înapoi dacă vei mai putea sau vei mai 
găsi ce-va acolo unde te mână dorul.

Vintilă petrecu două zile într’o amor
ţeală soră cu moartea, şi a treia zi, de în
dată ce se trezi in zori de zi, se îmbrăcă 
iute, ieşi afară, se duse la grajd, şi lu
cru de mirare, nu găsi nici un cal, nici 
măcar pe al său ; se duse la camera slu
jitorilor ca să întrebe cauza acestei lipse, 
dar o găsi încuiată; bătu, dar nimeni nu 
răspunse; bătu şi mai tare şi iar nimic; 
bătu a treia oară cu întreită furie, insă 
nu întâmpină alt de cât tăcerea morţii. 
Se duse la a doua cameră, acelaşi lucru, 
la a treia asemenea

Se duse apoi la porţi şi le găsi încu
iate, portiţa aşişderea. Dar asta! Ce poate 
să fie? Nimeni nu se putea ca să-i dea 
răspuns. Intră in grădină, se duse la por
tiţa din dos, trase zăvorul, dar când voi 
să o deschizâ un sunet de fier îi răspunse 
că era încuiată cu lacătul pe din afară.

— Va să zică toate uşile sunt zăvo
rite ca să nu pot scăpai exclamă el cu
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infuriare; pe toată lumea a cumpărat a- 
cea scorpie ca să nu pol revedea pe 
scumpa mea Voichiţal... Ei bine vom ve
dea cine e mai dibaciu ?

Zicând aceste cuvinte, el se apropie de 
un copaciu care crescuse aproape de zid ; 
se urcă în el, după aceia merse căl-va timp 
sprijinit de o cracă pe una mai groasă 
până ce ajunse d’asupra straşenii zidului 
de îngrădire ; apoi se lăsâ pe creasta zi
dului şi de acolo sări în Argeş, care cur
gea pe lângă acele ziduri ; însă abia trecu 
riul în not şi abia eşi la mal teafăr şi 
nevătămat dar ciuruind de apă, şi numai 
de cât o mână se puse pe spatele lui 
şi o voce omenească îi zise :

— In numele Măriei sale te pun la po- 
preală.

Aceste cuvinte scurte dar coprinză- 
toare fu o nouă bae îngheţată pentru bie
tul amoresat. Auzindu-le îşi ridică ochii 
in sus şi se văzu înconjurat de o ceată 
de ferentari Domneşti.

— Mie-mi dai această poruncă? întrebă 
el cu un ton in care. era amestecată mă- 
nia şi mirarea, mie acestuia ce vezi îna
intea voastră ? adaose uitându-se ţintă 
în ochii căpeteniei.

— Da, răspunse acesta ; şi ca să te în
credinţezi că nu fac nimic din capul meu, 
citeşte această poruncă domnească.
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Vintilă uimit şi amărât, luă machi
nal hârtia ce ’i-o présenta căpitanul, îşi 
aruncă ochii pe ea şi se încredinţâ că 
în adevăr era arestat chiar din ordinul 
lui Vodă şi obligat să stea sub pază in 
cămara sa până la al doilea ordin. Cu 
moartea în inimă şi cu sufletul plin de 
cele mai negre planuri de răzbunare, bie
tul june îşi plecă capul în jos, se supuse 
forţei superioare si se lăsă a fi condus 
în curtea Domnească şi de acolo în ca
mera sa,' care pentru el luă aspectul u- 
nci adevărate temniţe, şi se aruncă pe 
pat, cu hainele ude cum era, de îndată 
ce auzi zăvoarele trăgându-se în urmă-i 
şi văzu santinela trecând pe dinaintea 
ferestrelor camerii sale.

Acest abandon in voia capriciului soar- 
tei nu avu nici o consecinţă, că Vintilă 
era tânăr şi căldura sângelui său într’acea 
vreme aproape clocotea în vinele sale ; 
ea îi uscâ repede hainele, ast-fel că nu 
căpătă nici friguri şi nici măcar guturai,

Câte dureri morale causate de amim 
tirea Voichiţii a suferit el în acea zi şi 
în cele următoare, cine poate să le spue 
şi cine poate să le ghicească fără numai 
acela ce a păţit’o ca şi el 1... N’avu re-. 
paus un moment, nu mai dete ochii în 
gene o clipă, mai nu mai mânca din bm

A-rv
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catele ce i-se aducea de două ori pe zi 
şi neastâmpărul ce'l stăpănea nu-1 lăsa 
să stea măcar o clipă în pace.

— Ce s’o fi făcând ea ? Ce o fi cre
zând ea? Ce dureri crâncene i-o fi pri
cinuind ci lipsa mea? Aceste cuvinte le 
repeta el fără întrerupere toată ziua şi 
toată noaptea în toată vremea care a stat 
închis şi verigat

A treia zi intrâ Dragomira in camera sa 
cu o fată dulce şi surâzătoare.

— Ce vrei iasmă ? fiară sălbatică, ce 
câţi la mine? strigâ el repezându-se spre 
dânsa spumând de mânie.

— Vintilă răspunse Dragomira cu o 
voce dulce şi blândă, Vintilă ascultă-mă.

— Nu, nu, strigâ el cu îndoită furie, 
nu voiu să te ascult, nu voiu să te auz, 
nu voiu să te mai văz, fugi, fugi.

— Oh! Vintilă, cât de nedrept te porţi 
cu verişoara ta !

— Nu-mi eşti nici o vară, nu-mi eşti 
nici o rudă, eşti numai temnicerul meu.

— Numai unul D-zeu ştie dacă ai drep
tul să-mi faci asemenea mustrări !

— La^ă pe D-zeu la ô parte şi spu- 
ne-mi, spune-mi mai iute ce vrei?

-— Ce să vreau ? Oh 1 cât de an ar m’am 
înşelat despre simţirile tale re ai avut 
către mine 1 o dată ştiam că 'mi arătat .

j
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puţină milă şi bunătate ; acum însă văd că 
m’am înşelat! De aceia am venit să-ţi 
cer, dacă nu dragostea ta, cel puţin o 
scăntee din mila şi indurarea ce’mi dă- 
ruiai altă dală, şi în schimb, eu ţi-oi da 
tot ceia ce simte inima mea pentru tine. 
Te rog,Vintilă, fă această jertfă, căci nu 
ţi-am greşit cu nimic alt de căt că te iu
besc cu o dragoste curată, adevărată, 
poate prea vie, dar mare, nemăsurată, ne
mărginită, gata la ori-ce jertfă.

— Dragostea ta ; exclamă Vintilă cu 
amărăciune ! adevărat dragoste curată, 
vie şi nemărginită! dar cum ai indrăs- 
neala să vii să'mi ceri o asemenea dra
goste, dacă odată azi mă văd verigat şi 
pus la popreală, chiar de tatăl meu, din 
porunca ta 1

— Din porunca mea! exclamă Drago- 
mira cu un aer de surpriză foarte bine 
plăsmuită; pe unul D-zeu mă jur că a- 
bia azi, acum chiar, nu e un minut de 
cănd am aflat că din porunca lui Vodă, 
tatăl tău, ai fost închis, şi îndată am a-> 
lergat...

— Ca să te bucuri de durerea mea, 
de lacrămile mele, de suferinţele ce’mi- 
ai pricinuit?!

— Ba nu, ci, dacă nu pot ca să-ţi dau 
drumul, ori să împart cu tine închisoa-
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rea, cel puţin să-ţi aduc eăle-va cuvinte 
de mângâere, câte-va vorbe uşiurătoare.

— Mângâerea ce dă pardosul jertfei 
ce are în ghiare ! •

— Oh! Vintilă ! Vintilă, mult trebue 
să mă urăşti !

— Mă mai întrebi, dacă odată mă văz 
închis, zăvorât, păzit, din pricină-ţi ? şi 
Voichiţa mea mă aşteaptă, se topeşte de 
dorul meu, şi mă cată cu desnădejdea 
tn inimă, fără să ştie de unde să mă ia !

— Voichiţa! acea fiinţă perdulă care 
te-a înebunit, exclamă fiica lui Dan Vodă 
sărind ca o leoaică; oh! nu ştiu cum să-i 
fac dureri mai mari, suferinţe mai im- 
pungătoare, ca să moară, să crape mai 
curând. N’a scornit firea dureri atât de 
crunte cât ar dori inima mea să-i prici- 
nuesc.

— A ! dihanie, vezi că te-ai dat pe faţă ? 
exclamă Vintilă abia stăpânindu-sc.

— Da, aşea e ; nici nu rrfam ascuns de 
tine. Intr’adevăr o urăsc mai mult de cât 
se poate urî o fiinţă omenească ; da ii do
resc tot răul acelei femei blestemată de 
oameni şi de Dumnezeu, căci a avut neru
şinarea d’a mi-te smulge din braţe,pe tine, 
odorul meu, comoara mea cea nestimată, 
singura mea bucurie pe această lume. 
Ea în munţii ei, în lumea ei de păstori şi
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muncitori, ar fi găsit mulţi tineri,mulţi voi
nici mândri şi vrednici de ea pe care să-i 
iubească în voe; n’are de eût să vrea, 
să întinză măna şi să-şi aleagă ori-ce 
drăguţă i-ar plăcea ; pe cănd eu, neno
rocita fiică a palatului, sărmana copilă 
fără tată şi mamă, crescută pe treptele 
tronului şi culeasă de milă după câmpia 
de bătălie, eu domniţă fără tron şi fără 
avere, nu pot găsi atăţia drăguţi ca sä 
pot a-mi alege unul după pofta inimei 
mele, căci eu nu pot să iau de eût un om 
de potriva mea. D-zeule drepte ! să fie 
cu putinţă ca să nu-i fie nimului milă de 
o biata fată de domn, dat jos de pe tron 
şi ucis de duşmani, pe care nenorocirea 
a aruncat’o în lume fără de nici un sprb 
jin ? nu e nimeni care să simţă pentru ea, 
măcar o simplă compătimire între mul
ţimea de fii de domni şi de boeri mari, 
singurii din cari aşi fi putut să-mi aleg 
un bărbat vrednic de mine ? Toţi, toţi pănă 
la unul fug de desmoştenita fără de ave
re ! Cine s’a uitat la mine cu îndurare 
şi cine a arătat oare-care compătimire 
pentru nenorocita jertfă a răsboaelor din
tre fraţi? Nimeni afară de tine. Fraţii tăi 
fug de mine ca de o ciumată; numai tu te-ai 
îndurat să întinzi o mănă de frate spre 
sûrmana părăsită ; numai tu i-ai arătat pu
ţină îngrijire, puţină dragoste, o scântee
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de mila. A cui e vina daca, văzând în tine 
singurul reazem, singura raza îmbucură
toare, singura inimă îndurătoare, din cele 
d’ăntâi zile de când am călcat pragul a- 
cestui palat, m’am uitat la tine ca la spri
jinitorul meu, ca la braţul meu mântuitor, 
şi mai întâi am simţit pentre recunoştinţă 
şi apoi iubire frăţească, iar mai pe urmă, 
după ce m’am făcut fată mare, o dra
goste nemărginită! A cui e vina dacă, 
văzând că toţi mă ocolesc, iar numai tu 
îmi vorbeşti, după ce m’am încredinţat 
că toţi sunt răi şi numai tu eşti bun, m’am 
uitat spre tine câ la steaua mea povă- 
ţuitoare, ca la limanul ne bântuit de a- 
prige furtuni ? Eram părăsită, tu m’ai luat 
sub aripa ta, eram luată de toţi in rîs, 
tu ai făcut pe toţi să mă respecte ca p’o 
adevărată domniţă; eram urîtă de Vodă, 
şi tu m’ai făcut să fiu iubită de tatăl tău; 
eram privită ca o streină, sau mai bine 
ca o duşmană, de Doamna, şi tu m’ai fă
cut să fiu iubită ca o adevărată fiică de 
către maica ta! A cui e vina dacă eu, 
simţind recunoştinţă pentru atâta bine 
ce mi-ai făcut, ţi-am dat singura avere 
ce am avut: inima mea, şi m’am plătit 
cum am ştiut de bine-facerile cu care 
m’ai împovărat.

— Intr’adevăr, bine mi-ai plătit bine
facerile ! exclamâ Vintilă cu amărăciune.

.i6* •
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. — Sunt femee, Vintilă, şi mă plătesc
ca o femee. Femeea n’are alt bun mai 
mare, mai scump, mai preţios de cât dra
gostea sa ; ea o dâ cui vede că ar fi vred
nic de dânsa, fără îndoială, fără sgârce- 
nie, fără şiovăire ; însă cere în schimb 
un singur lucru : dragoste pentru dra
goste, iubire pentru iubire, dragoste în
treagă, ne îndoioasă, nc şovăitoare şi ne
împărţită cu nimeni, m’ai înţeles? cu ni
meni.

— Te-am înţeles, dar nu te-am price
put ; eu ştiam până acum că dragostea 
are drept să ceară în schimb o jertfă de 
o potrivă, numai atunci când a fost vre-o 
dată împărtăşită, sau cel puţin când cel 
iubit sa prefăcut că a împărtăşit’o. Datu- 
ţi-am eu vre-o dată dreptul ca cel puţin 
să bănueşti că te iubesc alt-fel de cât ca 
pe o soră? spune in frica luiD-zeu, spune.

— Nu.
— Atunci dar cu ce drept vii să te pui 

în calea fericirei mele ?
— Cu nici unul ; aşea e; m.urmurâ Dra- 

gomira, căzând sdrobită pe un scaun.
— Dacă nu mă înşală aducerea aminte 

eu nici odată nu ţi-am spus că te inbesc, 
sau cel puţin nici odată nu m’am arătat 
că te iubesc mai mult de cât ca p’o su
rioară nenorocită, care are nevoe de un 
braţ sprijinitor. Aşa c?



176 N. D. Popcscu

— Aşa e, murmura Dragomira cu o 
voce şi mai stinsă.

— Dacă e aşea, de unde toate aceste 
drepturi asupră-mi V de unde atâta stă
pânire peste mine? şi pentru ce atâta 
prigonire ? cu ce drept mă opreşti d'a 
iubi pe cine îmi place mie ?

— Cu ce drept? mă mai întrebi de un
de să am eu un asemenea drept ? excla
mă Dragomira sărind din nou în sus şi 
puindu-se faţă in faţa lui Vintilă şi lulge- 
rându-1 cu scânteetoarea sa privire, dar 
ce oare ai uitat că ţi-am mai spus o dată 
că cu dreptul ce are aceia ce iubeşte 
şi vrea să fie iubită. Ce fel ? de atâta vre
me èu mă uit latine ca la singurul meu 
bine, singura mea avere, singurul bărbat 
vrednic de iubire şi de mâna mea şi să 
nu fiu în cădere d'a avea un asemenea 
drept? Tatăl tău mă încuviinţează şi mă 
numeşte fiica sa, mama ta asemeni mă 
numeşte rforă-sa, fraţii tăi mă numesc 
sora lor, şi chiar tu, tu pănă acum nu 
te-rai arătat atâta de câinos către mine ; 
din potrivă; şi când gândesc c’a so
sit minutul încetării tuturor suferinţelor, 
minutul răsplătirei tutulor jertfelor, vi
sul se risipeşte ca o umbră, nădejdea 
sboară ca o nălucă şi fericirea se împrăş
tie in vînt pentru că D-lui, cel ursit de



Fata de la Cozia 177

losţi sa’mi fie soţ, iubeşte pe alta?!..Dar 
nici nu voiu sa ştiu cu dacă mă iubeşti tu 
sau\nu; m’ai înţeles? te iubesc eu şi-mi e 
destul, te iubesc şi vreau să’mi fii bărbat ; 
nu’mi trebue iubirea la ci mâna ta.

— Oi vrea-o tu, dar cu nu ţi-o dau; 
m’oi fî iubind tu, dar eu nu te iubesc; 
nu, măcar de s’ar întâmpla ori şi ce.

— Nu mă iubeşti ? prea bine, nu mă 
iubi; poţi chiar să iubeşti pe alta, îţi dau 
voe, dar, mai întâi cunună-te cu mine.

— Ce spui.? ai vrea? poate că aşea 
ar fi dacă ar Q altul în locul meu, sau 
în locul fiinţei ce iubesc alta de cât Voi- 
chiţa mea, care întrece în desăvârşire pe 
toate fiinţele omeneşti.

- Ah! strigă Dragomira scrâjnind din 
dinţi, nu mai vorbi ast-fel că mă omori, 
nu mai vorbi de acea Voiehită bleste
mată că mă faci să’mi ies din minţi. Ah ! 
căci nu este acu aici lângă mine ca să 
simţă cât de mult O'urăsc. Ah! căci nu ' 
c în ghiarele mele, ca să ştie prin du
rerile ce-i vor pricinui chinurile Ia care 
aşi spune cât mă face să su fer ! Dar ce 
fac eu ? pentru ce-mi perd vremea stând 
aci ? Mă duc mai bine s’o găsesc, să-i 
smulg ochii chiar cu unghiile mele sau s’o 
schilodesc aşa de cumplit, încât vazând’o 
să-ţi fie groază de ea.

12
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— Nu ţi-am mai spus şi altă dată că, 
cu cât va suferi ea mai mult din pricina 
ta,v cu atât voi iubi-o mai mult, măcar 
dar fi ori-cât de urltă sau schiloadă.

— Vintilă păzeşte-te ! tu mă scoţi din 
răbdare.

-- Ţi-am mai spus : n’am de loc teamă
de tine.

- Vintilă ia seama, o femee rănită in 
mândria sa este mai primejdioasă de cit 
o fiară.

— Nu ’mi-e frică de mânia ta.
— Vintilă, de şi sunt o biată lată sla

bă şi neputincioasă, totuşi furia desnă- 
dejdii îmi va da îndestulă putere ca, sau 
sâ te supun sub picioarele mele, sau să 
te smulg- din ghiarele dragostei Voichi- 
ţei tale.

— Pentru ce stai ? Aide fă-o şi p’asta; 
nu sta la îndoială ; mă şi aşteptam la 
aşea ceva din minutul în care te-am vă
zut intrând. Aide isprăveşte aceea ce ai 
început După ce ai izbutit ca să mă 
închizi, omoară-mă, dacă poţi ; d’al de 
astea poate să aştepte cineva de la o 
fiinţă ca tine.

*— Ah ! Viutilă Vintilă, striga Drago
néira podidind’o un plâns nervos, un 
plâns de desperare, văzându-şi neputin
ţa şi isbindu-se mereu dc crcbicia dc
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fier a adversarului său ; ai fi putut să 
faci din mine fiinţa cea mai bună după 
pământ, poate chiar un înger ceresc, şi 
ai vrut mai bine să faci o fiară. Ia seama 
Vintiiă, ia seama.

— Ţi-am mai zis o dată, nu ?mi-e 
teamă.

— Dacă nu?ţi-e teamă de tine, fie-ţi 
de ea.

— Cu cât îi vei face mai mult rău cu 
atât o voiu iubi-o mai mult.

— Voiu face-o ca să te urască.
— E peste poate.
— Ce vrea o femee hotărîtă ca mine 

isbuteşte.
-- Bine, fie ; acum fă bunătate de te 

du ; du-te şi mă lasă în pace.
— In curând o să auzi de mine, stri

gă Dragomira eşind din cămară furioa
să ca o vijelie.

!

:

XI
Lacrămile inimei şi lacrămile ţârei

Dintr’acea zi nimeni nu mai veni la 
Vintiiă ca să-i turbure singurătatea iară 
numai servitorii care, fără a’i vorbi ceva, 
îi aducea şi ducea masa înnapoi mai ne-
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atinsa. Suferi el bine rău, o săptămână 
încheiată, tot sperând că se vor des
chide uşile temniţei lui, sau va v'edea 
viind la dânsul Vodă sau alt cine-va, ca
re să ’i explice cauza arestării Iui ; vă
zând însă că zilele treceau şi nimeni nu 
se gândea la( el, nu mai putu să se stă
pânească şi intra intra furie vecină cu 
nebunia.

Se cerca a rupe şi a sparge uşi şi fe
restre, dar în zadar ! ele erau prea tari 
şi drugii de fier prea groşi ca mâinile 
lui delicate să le frângă ; çercâ a con- 
rupe sentinelile sau pe slujitori cu da
ruri de bani şi bogate promisiuni, dar 
dădu de oameni inconruptibili. Fu ne
voit să aştepte şi aşteptă cu toată im
pacienţa şi furia amorului ce’l consuma 
mai bine de trei luni.

Intr’acest timp Dragomiranu stătuse cu 
mâinile în sân. îndrăcită pasiune ce în
colţise în inima sa, in loc d’a scădea, 
creştea cu cât întâmpina mai multe ob
stacole, opuneri şi dificultăţi. Vasta sa 
imaginaţiune, născocea planuri preste 
planuri, cari de cari mai ingenioase şi 
cari de cari mai infernale, şi voinţa sa 
neobosită Ie aducea pe toate Ia îndeplini
re. Ea se mai duse încă odată la Vodă,
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căzu în genuche la picioarele sale, îl 
rugă ferbinte ca să intervié prin puterea 
sa.spre a pune o piedică reală şi efec
tivă între fiul său, care nu putea să stea 
multă vreme arestat, şi amanta sa, silin- 
d’o să plece din valea Călimăneştilor şi 
să’şi piarză urma, şi reuşi a dobândi de 
la el o nouă poruncă domnească, în vir
tutea căreia să se efectueze acea alun
gare. După ce dobăndi acea poruncă, ea 
chemă în camera sa pe unul din copii 
de casă al palatului, un tinăr devotat ei şi’l 
trămise la Cozia ca să aducă grabnic la 
îndeplinire ordinul domnesc.

Slujitorul plecă chiar într’acea zi, şi a 
doua zi, cam aproape de înserat, fu în 
valea Oltului. Ajungând acolo, el întrebă 
în dreapta şi stânga ca să afle cine era 
acea Voichiţă şi unde locuia, şi reuşi să 
afle unde era locuinţa ei şi chiar să fie 
condus de către un ţăran chiar până la 
poarta locuinţei sale. Unica fată a feren
tarului mort pe câmpul de onoare apă
rând viaţa domnitorului său, locuia îm
preună cu mumă-sa, într’o mică cămă
ruţă a unei case mici, strimte, scunde şi 
aşezată pe muchea unui deal nălticel.

Cam pe la apusul soarelui din una din 
zilele de primăvară a anului 1438, Voi- 
chiţa sta în cămăruţa sa pe o laviţă de
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lemn acoperită cu scoarţă de lănâ, ce se 
găsea lângă patul pe care sta mumă-sa 
culcată cu capul pe o pernă de fulgi, şi 
aproape de o masă de lemn acoperită 
cu măramă albă, pe care era aşezat un vas 
mic de pământ în care ardea o feştilă 
de bumbat împletit muiat în seu de lu
mânare, cum se luminau pe atunci mai 
toate locuinţele omeneşti. Muma şi fiica 
vorbeau intre ele despre cel aşteptat, des
pre cauzele cari auprovocat dispariţiunea 
saşi despre neliniştea ce le pricinuia acea 
lipsă care durase cam mult. Pe când îşi 
schimbau sentimentele ce iie-care sim
ţea, cu voce încetinică şi fără să producă 
mult zgomot, iată că de o dată şi fără 
de veste uşea cămării se deschise înce- 
tinel, şi un om strein şi necunoscut apăru 
înnaintea lor. Intrând înăntru, copilul de 
casă domnesc rămase pe loc înmărmurit 
în pragul uşei, fiind zăpâcit de vederea 
frumuseţei ameţitoare a tinerei fete.

— Ce pofteşti şi pe cine cauţi D-ta ? 
întreba Voichiţa sărind repede în sus de 
pe laviţa pe care sta lângă maică-sa, şi 
îndreptându-se cu pas ferm spre streinul 
necunoscut.

— Am adus o poruncă domnească ca 
să v'o pun în vedere, răspunse slujitorul 
scoţând din brâu un petic de piele de 
epure (pergament) strâns în patru.
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— Noăl o poruncă domnească? escla- 
mâ fiica ferentarului cu mirare; ai greşit 
casa, priete-ne; cercetează prin altă parte.

— Nu am greşit şi nu am să cercetez 
nimic ; nu eşti D-ta Voichiţa fata feren
tarului ucis la Rovine?

— Ba eu sunt.
— Dacă e aşea, pe D-ta te caut.
— Ei ! dar asta ce-o mai fi şi ce noi

mă o fi mai având ? Ce cârcotă să aibă 
Domnia cu noi ? esclamâ muma Voichi- 
ţei ridicându-se în capul oaselor foarte 
surprinsă.

— Dacă vreţi pot să vă spun eu, răs
punse slujitorul, luând cartea domnească 
de pe masa pe care-o depusese, şi pre- 
gătindu-se s’o citească.

— Nu te da de osteneală jupâne, că 
şi eu ştiu să citesc, se grăbi a zice Voi
chiţa smulgîndu-i pergamentul din mână.

In adevăr atunci ştia ; Vintilă în iarna 
trecută, pe lângă ştiinţa mânuirei arme
lor, o Învăţase, aşea din glumă, şi ştiinţa 
de carte, căci de la început se arătase 
foarte uşure la cap şi foarte deşteaptă.

— Ei ! ce spune acea carte, întrebâ 
bătrâna pe fiica sa, după ce a văzut că 
şi-a plimbat ochi pe ea de sus până jos 
şi după ce o citi de mai multe ori a în
ceput să facă feţe feţe pănă ce în fine a, 
îngâlbinit ça ceara,



N. D. Popescu184

— Ce să spue mamă? răspunse in fi
ne fiica sa podiclind’o plânsul şi înne- 
cându-se in suspine ; spune că nădejde- 
le mele cele frumoase, fericirea mea de 
până mai deună-zi şi bucuria mea cea 
peste fire de mângâetoare, au fost nu
mai un vis amăgitor, şi au trecut cum 
trec toate vedeniele, după ce trece întu- 
nerecul nopţii, iar ochii se deschid şi omul 
se deşteaptă. Mai spune că acel frate de 
cruce ce’l iubeam ca pe un adevărat 
frate, a fost un frate mincinos, care a 
jurat strâmb şi s’a legat să’mi fie frate 
până la moarte, amăgind buna mea cre
dinţă.

— Va să zică, nenorocită copilă, stri
gă mumă-sa sărind din locul ce ocupa
se pân’atunci drept în mijlocul casei şi 
luând faţă de fiică-sa o atitudine ame
ninţătoare ; va să zică mărturiseşti singu- 

. ră că eşti o iată înşelată, o nevrednică 
d’a mai ii fiica mea,v

— O I mamă, mamă! cum poţi să’ţi 
închipueşti aşea ceva ? n’avea nici o 
grije, dragă mamă; fiica ta e tot vred
nică de tine şi xle ea ; Vintilă n’a înce
tat nici o clipă măcar d’a-mi fi frate; a- 
devărat frate iubitor şi respectuos. Nici 
mâna nu mi-a sărutat de cât o singură 
dată, atunci când s’a legat a’mi fi
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te. E alt-ce-va care mä face să fiu cea 
mai nenorocită iiintă de pe pământ.

— Ş’anume ce ?
— Vintilă, mamă, e fiul cel mai mic al 

lui Vlad vodă.
— Şi mai ştiut? esclamâ slujitorul.
— 0 ! nu, dac’aşi fi ştiut n’ar fi fost 

el fratele meu, n’aşi ii prii mit nici odată 
ca eu să mă fac cu el frate pe viaţă şi 
pe moarte; eu fiica unui biet ferentar, să 
mă fac soră cu un fecior de Domn 1

— Nu te-ai dus tu după el, ci el a 
venit după tine.

— Da, a venit crudul, şi mi-a dobân
dit încrederea, şi mi-a furat inima, şi m’a 
făcut să’l iubesc ca pe un adevărat frate. 
Ce să mă fac eu acum fără de el ? cum 
să pot să mai trăesc fără a’l mai vedea 
şi fără a’i mai auzi gla.sal lui cel dulce şi 
mângâios? căci nu’l voiu mai vedea; tre- 
bue să nu’l mai văd, mi se porunceşte să 
nu’l mai văd. Nici nu era de trebuinţă po
runca domnească care mă îndatorează să 
plec d’aici şi să mă feresc să mai dau ochi 
cu el, căci mi-era destul să aflu cine e, 
şi să mă feresc în toată viaţa mea d’a 
da ochi cu el.

— Ce ziseşi tu, fată, că ni se dă po
runcă să plecăm d’aici ? esclamâ bătrâna 
cu o voce prea detunătoare pentru vâr
sta ei.
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— Vodă. răspunse slujitorul.
— Care Vodă ?
— Vlad Vodă.
— Această casă împreună cu acest 

loc pe care ea este clădită, s a dăruit 
bărbatului meu pe câmpul de bătălie de 
la Rovine.

— Vi se va plăti cu prisos preţul ei; 
tot ce e Intraceastă pungă e al vostru.

— Ce te mai lupţi mamă în zadar? 
interveni Voichiţă abia stăpânindu-şi In
dignarea. Nu vezi tu că ne aruncă o 
mână de aspri (bani de argint) ca la 
nişte orbeţi, ca să ne gonească d’aici ? 
Să plecăm mamă de aici de cum s’o 
lumina de ziuă, că mâne după prânz 
casa în care m’am născut va fi făcută 
una cu pământul. Vor s’o dărâme var- 
varii nemiloşi.Să ne luăm, măicuţă dragă, 
toiagele pribegiei, şi mânându-ne oiţele 
înnaintea noastră, să ne îndepărtăm cât 
de curând dintr’aceste locuri in care am 
gustat fericirea, şi să ne ducem departe, 
cât de departe, casă ne pierdem urma 
şi să nu mai fim găsite de ori-cine, dacă 
s’o întâmpla cacine-va să ne caute Aide, 
dragă mamă, fă-ţi curaj, fii bărbată ca şi 
altă dată, şi însoţeşte-mă ca să ’mi fii 
îmbărbătătoare şi sprijinitoarea mea.

— Voiu fi, draga mea fată, dacă vei 
fi şi tu îndestul de bărbată.
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— Să n’ai nici o g ri j e despre mine ; 
isbitura ce m’a lovit mi-a zdrobit inima, 
mi-a sfărâmat rărunchii şi mi-a nimicit 
toate nădejdile. 0 fiinţă omenească cu 
inima zdrobită moare, trebue să moară, 
căci altă nădejde nu mai are ; cu toate 
acestea eu nu voiu muri, nu-mi voiu fa
ce seama singură, că eşti tu pe pământ, 
că fără mine şi tu ai muri, şi nu vreau să 
mori. De acum încolo mă jertfesc ţie, 
numai ţie şi nimărui alt cui-va, căci dra
gostea ta e sfântă, curată şi neprefăcuta.

După ce rosti aceste cuvinte cu ochi, 
inundaţi de lacrămi, Voichiţa adaose a- 
dresându-se către slujitor cu semeţie :

— Dute de spune celor ce te-au tri
mis că văduva şi fiica soldatului nu sínt 
lucruri de vânzare, ori cât de mare ar 
fi suma ce li s’ar da. Vrea să ia fiul înnapoi 
darul dat de tată, fie-i dăruit, căci fiica a- 
celui ce a scăpat viaţa tatălui lui Vodă, 
lui Mircea celMare pe câmpia delà Rovine, 
nu priimeşte nimic, nu are nevoe de ni
mic. la-ţi banii înnapoi şi pleacă numai de 
cât, că mâne nu nevei mai: găsi „aici, a- 
daose energica fată aruncând punga la 
picioarele slujitorului care se plecâ, o 
luâ şi eşi din cămară.

A doua zi Voichiţa şi mumă-sa ple
cară cu noaptea în cap pe la Muereas-
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ca spre munţii Frăsineiului, ca de acolo 
să apuce spre aceia ai Builei, ca să trea
că în şirurile Negoiului şi apoi în ale 
Tismanii, ca în adevăr să ’şi piarză cu 
totul urma. După ce ajunse la Cloşiani, 
tot. mergând innainte fă rá să stea o sin
gură zi astâmpărate la un loc, cele două 
femei, ajungând în marginea Dunărei, se 
scoboriră ceva mai in vale, se în turnară 
înnapoi, trecură Oltul împreună eu vitele 
lor pe la Drăgăşani şi după aceia iar se 
suiră în munţi şi intrară in sghiaburile 
Argeşului ; dar nici acolo nu putură să 
stea la un loc şi astâmpăraţi, ast-fel că, 
în cel mult două luni cutrierase o mare 
parte din munţii ţării.

Văzându-se în munţii Argeşiului, Ia o 
palmă de loc de reşedinţa domnească 
de la Curtea de Argeşi şi nu tocmai de
parte de Târgovişte, Voichiţa se opri în 
ioc pentru ca mamă-sa să se mai odih
nească, şi’şi stabili reşedinţa tot atât de 
provizoriu ca şi cele-l’alte in jghiaburile 
munţilor Sălătrucului, şi se urcâpe coa
mele munţilor sus, cât se poate mai sus, 
însoţită mereu de mumă-sa şi de oiţele 
lui şi ale lui Vintilă, pe care continua d’a 
le îngriji cu aceiaşi băgare de seamă ca 
şi mai nainte. Astfel ca merse nainte, 
tot nainte, gonită într’una de durerea
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ce o chinuia, tară să stea la un Ioc o 
clipă măcar.

Ea nu urmărea alt scop de cât acela 
d’a se depărta pe cât ar iî putut mai 
mult de acela ce’i pricinuise toate chi
nurile ce o munceau, şi, tară să vrea poate 
fără să ştie, încetul cu încetul se apropiă 
de acel loc de care fugea. Inima sa, do
rinţa sa, voinţa sa o îndemna să fugă 
de capitală şi de Curtea Domnească, şi 
să nu părăsească zghiaburile munţilor, 
pe unde au obiceiul sa umble numai păs
torii ; iar instinctul, firească călăuză a 
ori-cărui muritor, o îndemna într’una 
ca. tot fără să vrea să se apropie de Curtea 
de Argeş, şi apoi, după ce a aflat că 
Curtea Domnească era laTărgovişte, să’şi 
indrumeze paşii spre capitala voevozilor 
Ajungând prin munţii Obârşiei Ialomiţei, 
cu puţin mai spre miază noapte de Pie- 
roşiţa, Voichiţa se stabili intr’o stână de * 
sub crestele Strungei, în apropiere de va
lea Tătarului, şi se opri acolo intr’un res- 
timp de mai multe zile, căci o nouă ne
norocire se pregătea a o isbi şi a-i zdro
bi din nou inima. Mumă-sa împovărată 
fiind de ani şi doborită de oste-neli şi 
suferinţele ce’i cauzase lungile slrapa- 
ţuri, căzu la pat greu bolnavă şi, pes
te câte-va zile de zăcere, îşi dete obştes-
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cul sfârşit in braţele fiicei sale care, în 
tot timpul boalei o căutase cu cea mai 
de aproape îngrijire. Ea s’a dus în- 
tr’o lume mai bună de cât această peri- 
toare, ca să se repauzeze in pace acolo 
unde de mult o aştepta soţul său, şi a 
lăsat pe nemângâiata sa copilă singură 
cuc e pusă d’a fi bătută de felurite va
luri, pradă a desperării, durerilor şi a 
singurătăţei, in bătaia tuturor primejdiilor 
produse de acele valuri.

Voichiţa inmormântâ pe mumă-sa lân
gă schituleţul aflat pe atunci ce-va mai 
la vale de peştera Ialomiţei, făcut şi în
treţinut de nişte sihastru pustnici, şi după 
ce o văzu cu ţărâna în gură şi’i făcu so
roacele legiuite până la 40 de zile, îşi vân- 
du toate oile, precum şi pe ale lui Vintilă 
la un baciu de la o stână vecină, partea 
sa o dădu pustnicului ca să pomenească 
pe maica sa, jar partea lui Vintilă o puse 
în pungă ca să i-o dea când întâmplarea 
îi va pune faţă în faţă. După aceia plecâ 
încotro văzu cu ochii.

Merse ea în voia întâmplării cât-va 
timp, şi in tot timpul cât merse, văzân- , 
du-se cu totul singură şi pustie pe lu
me, începu să plângă cu foc, s’o ţie în- 
tr’un plâns şi să nu-şi usuce obrajii de 
lacrămi nici ziua nici noaptea. Cât tră-
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ise mumă-sa, ea plânsese în toate zilele 
iericirea sa perdută, visile sale risipite, 
frumoasa lume ce ’şi croise în nişte în- 
hipuiri, senine, dar plânsese intr’ascuns 
şi pe furiş, ca să nu amârască pe biata 
bătrână ; insă de îndată ce a perdut şi 
acea unică consolătoare, atunci a înce
put să plângă în tot timpul şi fără de nici 
o reţinere, şi să verse lacrămi neîncetat,

Pe când se afla într’această tristă stare 
sufletească, pe când, fără să vrea se apro
pie de Târgovişte singură şi pe jos, ia
tă că, de îndată ce a intrat într’un sat 
vecin cu capitala, i-a venit veste la u- 
reche cum că a sosit vremea ca împre
ună cu lacrămile sale avea să se ames
tece cu lacrămile ţărei.

Pe când trecea printr’acel sat auzi bu
ciumul de războiu, trâmbiţa de alarmă, 
trivoga care chema pe viteji sub cutele 
steagului ţărei şi chemarea călduroasă ce 
Domnul ţărei fàçea fiilor patriei, ca toţi 
până la unul să alerge în ajutorul ei, 
Căci dânsa iar se găsea în mare pri
mejdie din cauza unei apropiate năvă
liri a unui mare număr de Turci, care 
pornise spre graniţa sa ca s’o calce şi 
să’i cotropească pământul.

Auzind această chemare a tuturor Ro
mânilor valizi la săvârşirea unui'act a-
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tût de patriotic, frumoasa sa inima începu 
să bată cu putere, sufletul său entusiast 
se înflăcăra de dogoarea focului iubirei 
de patrie, săngele de oştean al tatălui său 
începu să clocotească în vinele sale. şi 
buzele sale murmurară fără să vrea :

— Vintilă, deşi e fiu de Domn, totuşi 
e Român şi oştean, prin urmare nu va 
rămănea surd la glasul ţării in primej
die. Numai între oşteni pot să-l găsesc; 
mă duc să-l caut.

După ce luâ această hotărâre, se în
dreptă da dreptul spre Târgovişte: Mai 
’nainte d’a intra în capitală, pe cănd se 
afla la o mică depărtare de marele o- 
raşiu, ea se ascunse în dosul unui stu- 
fîşiu, scoase din dăsaga ce purta în spi
nare frumoasa armură de oţel ce’i dă
ruise Vintilă, atunci cănd o învăţase şti
inţa răsboiului, se transformă din femee 
în oştean şi, ast-fel deghizată, intră în 
Târgovişte şi se duse de se înscrise în- 
tr’o cruce de ferentari ca simplu soldat. 
Lacrămile inimei fură silite să dea loc 
lacrămilor ţării şi datoria către patrie să 
aibă precădere faţă de un amor neno
rocit. Ce a făcut ea într’acest oraş sub 
armura de oştean poate că vom afla în 
capitolele următoare.

Intr’acest timp Dragomira, neobosita 
Dragomira, nu stătuse nici de loc cu
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mänele in sün ; ea nu fusese mulţumită 
de isprava ce făcuse slujitorul domnesc, 
negreşit conformăndu-se ordinului prii- 
mit de la superiorul său; n’a mulţumi t-o 
nici informaţia cei s’a dat, că casa Voi- 
chitei a fost rasă din faţa pământului. 
Ea intr’adcvăr voise sa alunge pe riva
la sa din cuibul ei ce era cunoscut de 
Vintilă, ca el să nu mai vie ca s’o gă
sească şi s’o întâlnească, dar nu voise 
ca dănsa să piară din ochii ei şi să înce
teze d’a mai fi sub influenţa urmăririlor 
sale, de teama ca să nu caute ea prile
jul d’a se întâlni cu el şi să nu poată s’o 
împiedice.

Animată de această dorinţă, ca reîn
cepu nişte investigaţiuni şi cercetări în
doit mai stăruitoare ca cele de mai nainte 
pentru ca să’i dea de urmă, spre a o su
praveghea, dar nu putu să aile nimic, ab
solut nimic. Câte o dată i s’a spus de că
tre unii din spionii săi, că ar fi dat peste 
oVoichiţă, care se cam potrivea oare-cum 
cu semnalmentele ce 11 se dăduse, dar tot 
de-o-dată i se spunea că acea Voichiţă 
îşi luase de cătă-va vreme lumea in cap 
şi plecase cu vitele, uneltele şi cu mumu
sa nu se ştie unde.

Alta în locu’i s’ar fi descurajat şi ar 
fi părăsit lupta ; ea însă nu se dădu

13
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drept bătută, ci işi schimbă numai tacti
ca şi începu a seri căt ţinea ziua de 
mare Ia epistole, peste epistole, şi d a le 
trimete in spre* direcţiuni de nimeni cu
noscute, căci curierii cari le purtau erau 
toţi străini care nu ştiau o vorbă măcar 
romanească.

Pe la începutul verei din anul 1438 
se lăţi vestea că Turcii au pornit spre 
Dunăre în frunte cu Sultanu Amurat, 
spre a trece prin Ţara Românească în 
Ardeal, ca să se răsboiască cu Ioan Cor
vin voevodul Transilvaniei, şi că Vlad 
Dracula voevod va merge împreună cu 
Sultanul în Transilvania spre a se lupta 
alături de Turci. Tot-de-odată altă ves
te veni de peste munţi care spuse că 
Ungurii, conduşi de Huniadi, avea să nă
vălească dincoa de munţi, aducând cu 
sine un Dănesc, un frate al Dragomirei, 
precum şi oaste numeroasă ca nisipul 
mării, cu care să alunge pe Vlad peste 
Dunăre şi să pue în locu’i pe acel frate 
ce se numea Dan.

De îndată ce se lăţi această ştire, Vin- 
tilă şi Dragomira fură siliţi să renunţe, 
unul la preocupările inimei sale şi cea- 
J-altă la ducerea mai departe spre o so- . 
luţiune hotărîtoare a intrigilor sale, şi 
fie-care din ei se preocupâ numai de ma-
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rele evenimente ce se pregăteau şi de 
mijloacele prin care să ie. facă faţă, fie
care în sensul vederilor sale. Copiii lui 
Vodă se făcură cerc împrejurul tatălui 
1er, şi începură să se pregătească, fie
care după temperamentul său. Vlad. fiul 
d’al doilea al lui Dracula, care mai târ
ziu purtă numele de Ţepeş, fiind dc a- 
proape înrudit cu Ioan Huniadé Corvin, 
căci sc însurase cu o nepoată a sa şi 
iubea pe Unguri mai mult chiar de cât 
pe Români, fu hotărît să rămâe inTâr- 
govişte ca să cârmuiască Principatul în 
locul tatălui său, iar ce-l’alţi trei fraţi : . 
Mircea, Radu şi Vlad-Vinlilă se hotărîră 
să însoţească pe tatăl său ca să ia par
te la primejdioasa expediţiune ce se 
pregătea. Tinerii erau veseli că în sfâr
şit mari evenimente se pregăteau, care 
să le permită a scoate în evidenţă va
loarea individuală a fie-căruia, dar bă
trânul lor tată, care măsura marea pri
mejdie şi marea răspundere ce avea să 
înlrunte, era cât se poate de îngrijurat.

De îndată ce războiul nu mai putu să 
fie înlăturat, Vodă trimise poruncă pe 
la toţi judeţii, zapcii şi căpeteniile de 
plaiu, ca să strângă reservele ; trâmbiţa 
de alarmă răsună în toate oraşele, târ
gurile, satele şi cătunele pe unde bătea
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o inimă de Român, şi, la chemarea ţârii 
în pericol, toată suflarea bărbătească, de 
la 18 până la 50 de ani, se inarmâ, se cchi- 
pâ cu cheltuiala sa şi plecă spre unul din 
cele trei centruri de concentrare : adică 
spre Craiova, Târgovişte şi Bucureşti.

Intr’o săptămână 20.000 de Români 
bine armaţi şi disciplinaţi, asceptau sul) 
arme ordinul d’a pleca spre hotare. Vodă 
in cele din urmă hotărî ca să’! înso
ţească numai boerii şi vr’o 6000 de că
lăreţi, iar restul să rămâe de pază în 
ţară. Cu o zi mai înainte de pornire Vodă 

. întră la Vintilă şi’i zise
— Sciu focul ce te munceşte ; pentru 

aceea te-am închis ca săT uiţi fiind-câ 
nu’l împărtăşesc, sciu iarăşi că nu Tai 
uitat, fiind mai mare de cât credeam. A- 
cum îţi dau daumul ca să te duci ori 
unde vei vrea; însă află mai întâiu că ţara 
este în peire, Turcii sunt la hotare şi 
Unguri sunt gata d’a năvăli in sânta ta 
moşie. Mâne des de dimineaţă plecăm la 
răsboiu, şi datoria te cheamă să’ţi iei ar
mele şi să mergi a te răsboi pentru ţara 
ta ca ori ce Român. Alegeţi: sau dute 
acolo unde te chiamă dorul, sau mergi 
cu noi unde ţara^îţi porunceşte.

— Porunceşte să ’mi aducă armele şi 
platoşa mea, răspunse Vintilă, şi ascep-
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taţi-mă mâine în zori de zi căci voiu fi 
gata a merge să-mi apăr moşia. Insă după 
isbâudă nimeni să nu mă opriască d’a 
sbura acolo unde mă va duce dorul.

— iţi făgăduiesc că nimeni nu te va 
opri, replica Vodă vesel de acest, răspuns.

CAP. IXU
Vlad Vodă Dracula în închisoare

Evenimentele se petrecură alt-fel de 
cum sc aşteptase Românii,cel puţin massa 
cea mare a locuitorilor. Turcii veniră 
până în marginea Dunării, dar nu la Si- 
listra, Rusciuc sau Nicopole, cum venise 
pân’atunci, ci Ia Semendria în Serbia, şi 
nu ca duşmani şi devastatori, ci ca hişte 
amici, care cerură lui Vlad Vodă şi oas- 
tei sale ca să le facă un mare serviciu. 
Ei trecură dincoace de marele fluviu peste 
cataractele de la Cazan, fără a călca un 
palmac din teritoriul Românesc, şi in
trară d’a dreptul în Ardeal, fără să facă 
vre-o supărare locuitorilor din ţara Ro- 
mânească.Vlad, însoţit fiind de fii săi Mir- 
cea, Radu şi Vintilă, şi de boerii săi cei 
mai fruntaşi, şi de cei şease mii de că
lăreţi, le eşi întru întâmpinare, servi Tur-
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cilor de călăuză în Banat şi Transilvania 
până la Sibiu, dar la peripeţiele răsbo- 
iului nici un Român nu luâ parte, cu toate 
că mulţi voincii tineri ar fi ars de dorinţă 
d’a se distinge pe câmpul de război, ci 
se mulţumiră ca numai să asiste cu toţii 
la sângeroasele peripeţii ale cruntului ráz- 
război ce avu loc in prejama Sibiului, 
fără a intra în învălmăşeală, căci aşea 
plănuia conţinutul tractatului dintre Sul
tanul Amurat şi Vlad Voevod.

După ce avură loc mai multe încăe- 
rări în diverse puncte ale Ardealului, Tur
ciei fură învinşi şi siliţi să se retragă în 
ţara lor ruşinaţi şi înfrânţi, iar Amurat 
să fugă urmărit de duşmani până ce in- 
trâ în Andrianopoli. Văzându-se în capi
tala sa, el se hotărî să-şi verse focul ce-i 
cauza ruşinea ce păţise, aruncând vina 
pe alt-cine*va afară de nenorocul său, şi, 
ca să-şi răzbune, chemâ la sine pe Vlad, 
îl aruncâ în închisoare, îl trimise sur
ghiun într’o temniţă din Galipole, şi-i ceru 
ca răscumpărare o sumă foarte mare de 
bani, precum şi pe doi din fii săi ca ză- 
loage. Faţă cu această hotărîre a ingra
tului Sultan, Vlad fu nevoit să dea Tur
cului ca rescumpărare toţi banii câţi a 
avut, iar din fii săi hotărî să vie în Tur
cia cei doi fii mijlocii ai săi, şi să rămâe
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în Tárgovişle numai fiul cei mai mare şi 
cel mai mie. Vintiiă.în aprinderea focu
lui războiului, dătuse pentru moment ui
tării pierderea ce încercase şi se ocupă 
numai cu tot ce se atingea de peripe- 
ţiele războiului. Cât ţinuse luptele dintre 
Unguri şi Turci, Românii s*au ferit d’a lua 
parte Ia acele lupte, dar. după ce Turcii 
dătură dosul învinşi, şi intrară ca fugari 
în ţara Românească. Românii au fost si
liţi să ţie piept cu Ungurii, spre a-i îm
piedica d'a transporta lupta pe teritoriul 
ţârei lor, şi adesea chiar se incâerară cu 
ci. In focul acelor încăerări, la care Vin- 
îilă luase parte în mai multe rânduri, tâ
nărul fiu de Domn băgase de seamă că a- 
lături de el tot-d’auna se lupta un cava
ler necunoscut, îmbrăcat peste tot în fier 
şi cu visiera coifului său lăsată în jos pe 
obraji. Acest străin în lot-d?auna îl apă
ra cu pavăza sa şi de mai multe ori i-a 
scăpat viaţa primejduindu-şi pe a sa. 
După ce a încetat bătălia eroul necunos
cut a dispărut şi nimeni n’a mai putut să-l 
găsească.

După ce a încetat cu totul războiul şi 
Vlad Vodă a plecat la Andrianopoli, Vin- 
tilă a profitat de căte-va zile ce găsi li- 

# bere şi a alergat la Cozia, dar acolo a 
găsit casa iubitei lui rasă de pc faţa pă
mântului şi pc Voichiţa lui prea iubită

-
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nicăeri ! In aprinderea mâhnirei celei 
mari ce-i a pricinuit dispariţiunea Voichi- 
ţei peste care n’a putut să dea, ca cum 
ar fi intrat in pământ, Vintilă ar ii vrui; 
să se ducă şi él ca să se escileze in 
Nimfeiadin Asia, dar, faţă cu ordinul pri- 
imit de la tatăl său, fu nevoit să se su- 
pue şi să rămâe în ţară.

Mai ’nainte d’a se reîntoarce Vlad Vodă 
din captivitatea sa, Ioan Huniadé Corvin 
care, de şi Român din naştere şi din viţă 
Basarab, nu iubea pe Români şi ura de 
moarte pe Dracula, in care vedea un ri- 

- val de temut, se hotărî să-şi răsbune 
contra acestuia pentru faptul că a ser- 
vitTurcilor de călăuză spre a-i conduce 
în ţara sa, şi cu toate că Românii n’au 
luat parte la război, şi, cu toate că, mul
ţumită acestei abţineri, el a putut să în
frângă pe Turci, s’a hotărît să pedep
sească cu asprime pe rivalul său pen
tru îndrăzneala ce a avut d’a se supune 
unei necesităţi ce nu putea evita, căci 
n’avea putere.

Aşea dar, în aprinderea mâniei şi a do
rului de răzbunare, Corvin adunâ un nu
măr mare de oaste, luâ cu sine pe Dan fiul 
lui Dan al doilea şi frate al Dragomirei, 
trecu împreună cu el şi cu oaste multă un
gurească defileurile munţilor pe la Rîul-
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Vadului, şi năvăli in Principat, şi profită 
in mod neuman de faptul căYiad oro peste 
graniţă în Turcia, şi închis în închisorile 
din Galipoîe. In aprinderea vrăjmăşiei 
sale, ei alungă de pe tronul părintesc pe 
Mircea, care-l ocupa provizoriu, şi puse 
în îdcu-i pe Dan.

Dragomira, care paivalunci nu se o- 
cupase nici odată de trebile politice ale 
principatului, ci numai de treburile ini- 
mei sale, de pasiunea sa şi de dorul ei de 
răzbunare, de îndată ce află că fratele 
său mai mare Dan, venea însoţit de voe- 
vodul Corvin ca să-şi ia tronul în stă- 
pănire, îşi schimbă numai de cât atitu
dinea, dădu cu totul uitării marea passi- 
unei ce-i inspira Vintilă, şi începu să hră
nească alte aspiraţiuni mai mari şi mai 
potrivite cu ambiţiunea sa, care încolţiră 
fără de veste în sufletul său şi se făcură 
stăpâne peste mintea şi inima sa.

Ea ştia bine că majoritatea, dacă nu 
chiar unanimitatea boerilor mari, urau pe 
sub ascuns pe Vlad Dracula, pentru că 
el se purta cam aspru cu ei şi nu le a- 
corda foloase prea mari, şi seduse intr’o 
seară pe furişiu, după ce aflase că Un
gurii ar fi ajuns la Râmnic şi s’ar fi în
dreptat spre Târgovişte, la vornicul Tatu, 
care era sufletul Divanului domnesc, şi-i 
gfăi in chipul urrnător ;
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— Am aflat că voevodul Corvin a tre
cut dincoa de hotare însoţit de oşti nu
meroase şi că se apropie de Tărgovişte.

— Am aflat, mai ales că prada ţara 
în chipul cel mai cumplit, răspunse Tatu 
oftând cu o înfăţişare de mâhnire din 
cele mai ipocrite.

— Ai aflat, că, împreună cu el poate 
vine şi fratele meu, pe care Huniadé vrea 
să-l pue pe tron în locul lui Dracula y

— Da, am aflat, dar am aflat încă că 
Mircea e hotărît să se împotrivească până 
în pânzele albe.

— Ar putea dacă aţi vrea voi, sfetnicii 
ţărei.iar dacă nu, nu, căci oastea ţării fără 
învoirea voastră nu s’ar putea mişca 
din loc.

• — Negreşit.
— Dacă voi nu îi veţi da mână de a- 

jutor, dacă voi veţi sta cu mânele în sân 
şi dacă voi veţi deşchide porţile Târgo- 
viştei spre a priimi pe noul domnitor lără 
nici o împotrivire, vă făgăduesc şi mă 
jur că vechiul Domnitor se va schimba 
printr’altul nou, iar divanul nici de loc. 
Tot Teodor Tatu va fi mare Vornic, Nanu, 
Voicu, Manea Udrişte, Stoica fratele său, 
Iarciu, Radu al lui'Roşcea, Stanciu Ho- 
nâu, Ştefan Logofătul, Dumitru Spătaru, 
Şerban Vistieru, Semen Stolnicul, Micle 

, Paharnicul, Radu Cgmişarul şi Ţ u<ţor Poş-
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telnicull) vor fî sfetnicii de taină şi ai 
i'jt Dan al J.ll-lea, şi pe lângă aceasta, 
vor mai dobândi şi. multe ocine ohabnice 
şi sale bogate.

— îmi juri Domniţă pe sfântă cruce 
că ceia .ce-mi făgădueşti în numele lu
minăţiei sale se va împlini?

- Iţi jur pe sfânta cruce că ceia ce-ţi 
făgăduesc se va îndeplini, răspunse Dă- 
ncasca cu hotărire,

— Dacă e aşea, şi noi îţi făgăduim că 
Dan Vodă va intra în cetatea sa fără a-1 
turbura cine-va, şi se va sui pe tronul 
strămoşesc fără a scoate cine-va sabia ca 
să i-se împotrivească.

— Atunci ne-am înţeles.
— Să ştii că lucrurile se vor petrece 

precum îţi făgăduesc eu, că nici un boer 
nu esc din cuvântul meu.

Lucrurile se petrecură ast-fel precum 
făgăduise Tatul. Boerii când Mircea îi 
chemâ spre a-i consulta în privinţa mij
loacelor de apărare ce trebuia să ia pen
tru a respinge pe năvălitori, i-a spus lă
murit că ţara era sătulă de războae şi de 
frământări, că poporul nu mai vrea pe 
Dracula Vodă, şi că ar face foarte bine 
să plece, împreună cu fratele său Vin-

1) Vezi acest divan, trecut în hrisovul în Ar
hiva Istorica Vol. I Partea I Pag. 85.
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tilă, până mai era vreme, ca să apuce 
să se vază dincolo de Dunăre, la loc de 
apărare, mai ’nainte d?a sosi Corvin în 
Târgovişte, că de unde nu nici un că
pitan nu va trage sabia ca să le ia apă
rarea, şi ei nu mai garantau deviata lor. 
Mircea, care cunoştea pe bocri, văzân- 
du-le atitudinea, nu mai stătu in cumpă
nă, nu vru să dea ascultare îndemnurilor 
înflăcărate ale fratelui său Vintilă, care 
era încă copil, îşi strânse repede ce avea 
mai bun şi plecă,însoţit de fratele său spre 
Giurgiu, unde sosi pe sub seară.

De îndată ce apucară a trece Dunărea, 
ci se îndreptară fără de zăbavă spre A- 
drianopole ca să se întâlnească cu tatăl 
lor, care tocmai sosise din Galipoli, după 
ce fusese liberat de Turci din închisoa
re. De îndată ce dădu ochi cu el şi-i spuse 
ce au păţit, Vlad se duse fără întârziere 
la sultanul Amurat şi-i ceru ajutor şi pro- 
tecţiune ca să recapete tronul usurpât, 
şi Amurat, care ura pe Corvin tot atât cât 
îl ura şi Dracula, îi promise tot ajutorul 
cerutşi se ţinu de cuvânt.Chiar în toamna 
acelui an, el i-a dat o oaste considerabilă, 
sub comanda lui Isac Beg, care alungâ 
de pe tron pe Dan fără nici o împotri
vire din parte-i, căci Ungurii, după ce-1 
instalase pe tron, se grăbise a părăsi Va-
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lachia şi a se duce înlr'ale lor. Dan plecâ, 
dar Dragomira rămase tot în palat, şi 
prii mi pe Viad ca pe un părinte dorit. 
Şireatafată, văzând ca îrate-său a pierdut 
tronul fără speranţă d’a-1 mai recăpăta, 
de teamă ca, din cauza lui, să nu lie a- 
lungată din palatul domnesc şi printr’a- 
ceastă disgraţie să piarză totul, până şi 
mâna iui Vintilă, la care nu ţinea de cât 
pentru că era fecior de Domn, se ară
ta faţă de aceia ce s'au reîntors veselă 
şi voioasă, iar faţa de Vintilă se arătâ 
iarăşi cu dragostea înfocată dc mai ’na- 
inte. Cum ar li putut ea să renunţe la 
speranţa d’a se face stăpână peste dinsul, 
tocmai atunci când aflase de la emisarii 
săi cu care împănase toată Oltenia, cum 
că Voichiţa a dispărut cu desăvârşire ?

Vintilă s’a reîntors în Târgovişte şi şi-a 
ocupat cămara din palatul domnesc, dar 
reintrând în ea, regăsi la locul său, în 
patul său şi pe căpătâiul său, tot grijile, 
tot supărările şi tot amărăciunea ce-i pri
cinuise mai ’nainte de plecare lipsa Voi- 
chiţei sale celei scumpe, care continua 
d’a nu se găsi nicăeri, cu toate căutările 
cele mai amănunţite ce el făcuse.

In decursul frământatelor evenimente 
ce trecuse, el fu consolat numai de (ap
tul că-şi timpul scurtelor lupte câte au
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avut Românii cu puţinii Unguri câţi ră
măsese în ţară ca să păzească pe/Dan, 
avusese prilejul sâ facă cunoştinţă cu 
un căpitan tânăr care mereu mergea cu 
obrăzarul coifului lăsat in jos şi mereu 
se punea între ei şi pericol, ori de câte 
ori vre-o primejdie Fa ameninţat. Acest 
căpitan ager şi voinic, în toate, ocaziile 
câte i s’au prilejuit şi în mai multe rânduri, 
i-a scăpat viaţa de o moarte sigură, i-a 
acoperit pieptul de ploaia de săgeţi cu 
scutul său şi adesea Fa ajutat ca să înca
lece repede sau să treacă un rîu furios.

XIII
Eroul necunoscut

Dracula Voevod, ailînd delà unele slugi 
ale sale credincioase despre purtarea in
grată a boerilor săi, nu i-a mai menajat 
ca în trecut, ci a început să se poarte 
cu ei cu mai multă asprime, iar pe unii 
chiar a început sâ-i tae. Mai întâi a pre- 
menit o parte din divanul domnesc, nu
mind mare Vornic pe Manea în locul lui 
Tatu Sârbu, care a rămas simplu sfetnic; 
a mai înlocuit pe Nacu.Voicu, Manea U- 
drişte şi fie fratele său prin Vlăşcan al
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lui Fio rea, Stanciu, Pascalie, Radu Bor- 
cea ')\şi pe alţii, iar pe Radu comisul prin 
Badea

După ce puse la cale trebile cu boerii, 
Vlad Vjodă se hotărî sä se împace cu 
Ungum şi să închine din nou ţara sa Re
gelui U>r Vladislav. ceia-ce acesta priimi 
cumuită\mu!ţuinire, deşi voevodulTran
silvaniei 1 loan Corvin îşi dăduse toate 
silinţele ca să nu priimească, şi să po
tolească toată furtuneie ce-i ameninţase 
până atunci siguranţa tronului.

Vladislav, care se încoronase ca rege 
al Ungariei în locul craiului Albert mort 
de curând,ardea de dorinţă d’a se distinge 
pe câmpul de război, mai ales cu Turcii; 
animat fiind de această ambiţiune, el 
făcu tot ce-i stătu prin putinţă ca să se 
împace cu Românii, spre a nu-i avea ca 
duşmani. Asemenea şi Vlad, care, pe când 
era în închisoarea de la Galipole, făcuse 
un straşnic jurământ da-şi răsbuna con
tra Turcilor pentru că-1 aruncase în în
chisoare, ardea adică de aceiaşi dorinţă 
d’a o rupe odată cu Turcii şi d'a se măsura 
cu ei, cum vrea dânsul, adică la strâmtul 
lor şi la largul lui. Această dorinţă a sa

l) Vezi Condica Znagovului aflată în Archiva 
Statului, Pagina I, şi Studii şi documente culese 
dr d-1 Iorga Vol, V Pag. 169,
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se realiză abia in vara anului 1442, şi pro
vocatorul fu însuşi Sultanul Amurat.

Intr’acel an Sultanul trimise d oaste 
numeroasă spre Dunăre, sub comanda 
lui Mezet-beg, sub cuvînt d’a pedepsi pe 
Sârbi pentru oare-care fapte a le lor ne
credincioase faţă de Sultan, dar în rea
litate d’a isbi fără de veste pe Români. 
El avea ordin secret d’a iuţi paşii, d'a nă
văli fără veste în ţara Românească şi d’a 
intra în ea ca un duşman, spre a pedepsi 
cu cea mai neindurată asprime pe Dra
cula Voevod, pentru că iar s’a închinat 
Ungurilor şi s’a declarat vasal al craiului 
lor. împreună cu Mezet-beg venea Radul 
fiul d’al treilea al lui Dan al II-lea, ca 
să-l pue pe tron în locul lui Vlad. Spre a 
amăgi pe Vlad, marele Padişah trimise 
voevodului român ordin ca să pregăteas
că oştilor sale merinde de hrană, furagiu 
pentru cai şi boi, precum şi care pentru 
transportul materialului lor de război ; tot 
de odată îi ordonâ sâ repare drumurile 
dintre Turnu-Măgurele şi Turnu Roşiu.

Turcii, cari credeau că vor surprinde pe 
Români, ajungând la Semendrie îi găsi 
preparaţi intru toate şi fură cuprinşi de 
surprinsă şi confesiune ! Ast-fel era orga- 
nisată armata Română pe acele timpuri 
Oştire permanentă era prea puţină ; gro-
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sul armiei de apărare era răspândit in ţară 
pe la vetre, indeletnicindu-se fie-care cu 
trebiie iui, şi, la cas de pericol, Vodă pu
nea să sune trompeta de alarmă, şi, Ia 
chemarea sa, toţi Românii alergau să se 
pună, fie-care sub steagul său, şi mai 
nici odată nu s’a găsit vre-un codaciu sau 
fugar, căci toţi erau inspiraţi de iubirea 
de ţară şi considera cu cea mai ruşi
noasă crimă dosirea de sub steag.

Asemenea armată costa pe ţară eftin 
şi nu lăsa nimic de dorit în compara
ţie cu celelalte armii, căci, în zile de săr
bătoare, cea mai plăcută ocupaţiune aRo- 
mânilor era deprinderea în mânuirea ar
melor. încă din leagări ei priimeau o edu- 
caţiune militară ; copii in jocurile lor, junii 
în petrecerile lor şi bărbaţii în distracţiile 
lor din zile de sărbătoare, nu făceau alt de 
cit să se deprinză cu regulata înşiruire, 
cu mişcarea corpului în mod estetic, cu 
mânuirea armelor, cu darea Ia ţintă şi mai 
cu seamă cu disciplina şi oarba ascultare 
a ordinelor superioare. Aceste deprin
deri nu erau impuse de guvern, ci erau 
rămase ca moscenire de la părinţi, şi în
cuibate în inimele Românilor ca şi o- a 
doua natură.

O asemenea instituţiune ce am avut 
mai multe secole, dar care ne-a lipsit a-

i

14
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proape două secole, în epoca moleşitoarc 
a regimului de conrupţiune fanariotă, fu
sese adoptată, precum ştim, şi in zilele 
noastre, şi s’a părăsit numai după ce s'a 
dovedit că strategia modernă cere sol
datului o pre’paraţiune mai desăvârşită. 
Dorobanţul de la Griviţa şi Racova, ne-a 
încredinţat că Románul de azi e vred
nicul urmaş al verzişorului şi ferentarului 
din vremurile cele vechi.

Ziua pornirei din capitală spre câmpul 
de răsboi, în loc d’a fi o zi de doliu şi 
de întristare pentru părinţii, surorile şi so
ţiile celor ce plecau cu acest domn va
loros, era din contra o zi de bucurie, şi 
de entusiasm.

Toţi se îmbrăţişiau şi se sărutau urăn- 
du-şi întoarcere victorioasă sau moarte 
glorioasă. Ca mumele Lacedemoniane, 
mamele române ziceau fiilor lor :

— Să te văz înturnăndu-te, fiul meu, 
cu pavăza in mână sau pe pavăză.

Ce frumoase timpuri ! ce generaţiune 
demnă de numele ce purta-!...

Ziua în care plecă Vodă la răsboiu 
a fost o zi de vară călduţă şi senină; ce
rul şi soarele părea că se desbrăcase 
de cel mai mic norişor, ca să privească 
în voe acea mândră armie românească, 
çare pleca spre câmpul gloriei cu aţăta
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voioşie. Toată capitala eşise afară din o- 
raşţu spre a vecea pe. mândrii viteji por
nind "spre fruntarii, şi toate gurilejurâu 
într’o voce bun succes şi în turnare feri
cită acelora ce plecau.

A doua 7.i oasteaVDomnească se îm
preună la Găeşti cu oastea care venea 
despre soare răsare ce fusese concen
trată la Bucureşti, şi peste patru zile in
trară cu toţi în Craiova unde îi aşteptau 
ostile olteneşti.

Acolo allâ Vodă cum că armia Tur
cească, comandată de viziru Mezek-beg 
şi de fiul său Ibraim paşa, a năvălit în (ară 
pe la Calafat şi Cetate, gata d’a înainta 
spre interiorul ţărei.

Vlad, ca să nu le dea timp d’a se în
tări cu noi ajutoare, şi d’a sărăci locali
tăţile megiaşe prin nenumăratele lor nă
văliri predătoare, dătu ordin de pornire 
spre Calafat, şi oştile sale tăbărîră a doua 
zi dimineaţă în dreptul taberei turceşti. 
Când se desceptarăTurcii şi se pomeniră 
cu Românii în coaste, rămase înmărmu
riţi şi regretară indolenţa mişcărilor lor, 
căci ea permisese Românilor d’a veni să’i 
surprinză aşa de pe neaşteptate, dar era 
prea târziu. Românii nu zăboviră, ci, de şi 
erau mai puţini la număr, profitară de a- 
vangioasele posiţiuni ce dobândiseră şi
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se arătară gata d’a începe răsboiul chiar 
într’acea zi.

Turcii n’au lost nici o dată proşti răs- 
boinici, nici nu le-a lipsit curagiul şi agi
litatea in atacuri ; în totdauna ei au dat la 
iveală o admirabilă netemere de moarte, 
dar aveau aface cu Românii care 'i co
vârşeau întru toate afară de număr.

Lupta începu din revărsatul zorilor, şi 
de cu ziua până seara duşmanii se. răs- 
boiră fără preget şi întrerupere, şi dove
diră că erau nişte adversari demni unii 
de alţii.Turci, ajutaţi de număr, Românii a- 
jutaţi de inconparabila lor valoare, îşi dis
putară cu înverşunare coroana victoriei 
aproape o zi întreagă; într’acest timp 
multă vitejie se desfăşurâ şi multă di
băcie în ale tacticei se întrebuinţa de că
tre cele două armii ne prietene, dar cu 
toate acestea, de şi se apropia de înnop
tat, destinul tot nu se îndupleca a’şi a- 
runca sorţul preferinţei pentru una sau 
cea-1-altá parte răsboitoare.

Vodă se lupta alături cu oştenii lui 
ca cel din urmă serdar ; fii săi răspun
deau cu o bărbăţie demnă de părintele 
lor moartea printre păgâni, iar Vintilă, 
amoresatul nenorocit, ucidea tot ce în
tâmpina în cale, cu furia aceluia ce vrea 
să găsească o moarte mântuitoare, care
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să’l scape de suferinţele ce îndura, su- 
ferinţi cauzate de dispariţiunea fiinţei 
scumpe ce iubea mai mult de cât viaţa.

Pe când Românii aproape obotiţi, în
cepuse a face un pas spre a se retrage 
în faţa superiorităţii numărului, de o dată 
năvăli după o înălţime un cavaler aco
perit peste tot, până şi peste obraz, cu 
fier, care trecu ca fulgerul prin ploaia 
de săgeţi, spintecă cu ascuţişul teribilei 
sale spade trâmbele de duşmani ce i se 
opuneau în cale, năvăli in mijlocul a- 
mestecului celui mai crâncen, lovi in 
dreapta şi în stânga cu iuţeala şi dibă
cia secerătorului care doboară holdele de 
grâu: fâcu în jurul său un gol mare, 
semănat cu cadavre şi murinzi, dătu pin
teni calului, care sări peste leşurile sân
gerânde, se duse mai departe şi, ori unde 
se ivi, teribila sa armă împrăsciâ moar
tea şi pustiirea. Toate aceste isprăvi de 
neasemănata vitejie le făcu până ce is- 
buti să se apropie de locul unde Vin- 
tilă, văzându-se înconjurat de zecimi de 
duşmani viteji, se lupta cu desperarea 

. omului ce se vedea condamnat la o moar
te sigură şi care nu ţine la viaţă, ci se râs • 
boeşte cu mai mulţi d’o dată pentru ca să 
fie ucis'. Ajungând lângă el, necunoscutul, 
cu paloşul său îngrozitor, îşi făcu un loc
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largîn trâmba ce înconjura pe Yintilă, îşi 
puse pieptul său oţelit drept pavăză îna
intea pieptului său desarmat al fiului de 
voevod şi împreună cu el reuşi săalunge 
pe duşmani. Esemplul său reânvigurâ ini
mile Românilor; cei ce se retrăsese cu un 
pas făcură trei înainte şi reîncepură a se
cera şi ei, mai cu aceiaşi bărbăţie, cape
tele duşmanilor cări nu se lăsau mai pe 
jos. In deşert insă fură toate opintirii« 
păgânilor, exemplul dat de necunoscu
tul erou îşi dătu îndată roadele : toţi Ro
mânii deveniră eroi şi făcură în armia 
păgână nişte goluri spăimântătoarc.

In fine în locul Românilor Turcii fă
cură un pas înapoi, apoi încă unul, şi iar 
unul ; ei se retratraseră încetinel, ce e 

• dreptul, şi cu multă prudenţă, fără să dea 
dosul, şi mergând apărându-se ; dar cu 
toate acestea se retraseră până ce lă
sară . întreg câmpul de bătălie şi toate 
posiţiunile ce ocupase ei dimineaţa în 
mânele protivnicilor.

Intr’acest timp eroul necunoscut nu 
stătuse cu mâinile în sân ; el da în dreapta 
şi stânga fără contenire, secera într’una 
cu lungul său paloş capete de duşmani, 
şi alunga pe fugari, fără să bage de seamă 
că se depărta prea mult de Români şi 
mai cu seamă de Vintilă, căruia cu pu-
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ţină vreme mai nainte îi scăpase viaţa. 
Ast-fel merse dând într’una în vrăjmaşi* 
până ce, ajungând pe o movilită se găsi
singur singurel fără nici un duşman în 
faţa, că teţi fugise din ’nainte-i, înconjurat 
numai de leşuri decapitate sau de murinzi 
ce horcăiau muşcând ţărâna. Atunci îşi 
roti ei în spaţiu căutătura sa de vultur, se 
uita în toate părţile ca să vază unde era 
pericolul mai mare şi unde era mai mare 
nevoc de braţul său. Stând astfel pe acea 
înnălţime, văzu inlr’un loc cam retras o 
grupă de răsboitori înconjuraţi de un 
număr întreit de inimici, luplându-se cu 
îndârjirea disperării, fără să le vie ni
meni într’ajutor, şi recunoscând că cei 
mai puţini erau Românii şi viaţa lor era 
în pericol, într’o clipă fu acolo şi cu as
cuţita sa spadă spinteca zidul de păgâni.

Sosirea sa fu la timp, căci Românii 
erau.aproape obosiţi şi Turcii gata d’a-i 
dovedi. De îndată ce sosi, el, cu o mână , 
spintecâ capul unui Turc care voia pe la 
spate să străpungă un Român, şi cu altă 
mână întinse pavăza şi acoperi cu ea 
capul şi pieptul unui compatriot ame
ninţat de iataganul unui Turc.

Cel mântuit prin această mişcare di
bace aţinti asupra’i o căutătură recunosr 
Cotoare- lg vecţeren şei necunoscutul şcQfr-
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se o esclamaţie de surpriză urmată de un 
muget teribil, şi năvăli cu o furie spre pă
gâni. Atunci se auzi între Turci următoa
rele cuvinte :

— Uccideţe-i pe toţi, că in această 
ceată este însuşi Vlad Vodă împreună 
cu cei trei fii ai săi ; aideţi spre ei în 
gloată, căci dacăd vom da pe ei perzani- 
ei se sfârşeşte răsboiul, şi fie-care din 
voi veţi pune mâna pe brazi bogate.

Auzind aceste cuvinte, în care recunos
cu acentulRomânesc, fără a înţelege ceva, 
căci fusese rostit în limba turcească, bra
vul necunoscut se repezi într’acea parte, 
tăiâ şi spintecă tot ce i se opuse, năvăli a- 
supra individului care rostise acele'vorbe 
şi care, văzându’l că vine spre el luase fu
gaci cu o lovitură îl răsturnă după cal la 
pământ

— Ertare, strigâ el în limba română 
căzând jos de pe cal scăldat în sângele 
ce curgea din rana ce priimise în fugă.

— Nu este ertare pentru vânzătorii ţă
rii lor, respunse necunoscutul cu o voce 
teribilă.

— Te rog, cruţă-mi viaţa, că în vinele 
mele curge sânge de Basarab ; sunt Radu 
fiul Iui Dan Vodă, sunt acela ce a venit 
să vă scape de cruzimele lui Dracula.

— Tocmai fiind că eşti.tu, aţlţătorul de 
răsboiu împotriva ţării tale, trebue să
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mori; şi cu o lovitură de suliţă 11 trimise
m lumea cea-1-aîlà.

Turcii, fiind izbiţi fără veste de acestgroaznic oşlean, îşi perdură cumpătul şi 
lăsară ca Vodă şi suita sa ca să scape din 
cercul cu care’i înconjurase, şi dătura pri
lej Românilor ca, cu cea mai mare înlesni
re, să fugărească pe necredincioşi. Necu
noscutul nu se mulţumi a’i pune pe goa
nă, ci’i urmări cu o furie crescândă şi, a- 
jungânduï împreuna cu compatrioţii săi, 
îi dovediră din nou şi cu mâna sa ucise 
pe cel ce părea a ii capul lor.

— Aman, strigară Turcii lepădând ar
mele jos şi dându-se prinşi ; a murit stă
pânul nostru, noi nu mai putem trăi, u- 
cideţi-ne pe trupul Iui, căci fără el vieaţa 
nu mai c bună de nimic pentru noi; ta
tăl său, vizirul Mezet-beg ne-ar ucide 
dându-ne la cele mai mari munci, căci 
n’am murit noi spre al scăpa pe el.

Românilor li se făcură milă de ei, nu’i 
ucise ci’i făcu prisionieri.

Intr’acest timp noaptea înainta,Turcii se 
retrăgeau înfrânţi, iar Românii cântau im
nul victoriei, dar erau în nelinişte căci 

ştiau unde era şi ce se făcuse Dom
nul lor? Tocmai când erau gata să tri- 
meată iscoade ca să’l caute, iată că’l 
vede şi pe el că vine, însoţit de fii săi

nu



N. î). Popcscu218

şi urmat de eroul necunoscut, mândru, 
vesel şi fericit ca un biruitor; atunci oş
tenii scoase din largile lor piepturi nişte 
strigăte entusiasmate.

A doua zi Turcii trimise un parlamen
tar şi cerură pace şi alianţă.

„Pricina sfadei a pierit, zicea Vizirul 
„în epistola ce trimisese lui Vlad Vodă ; 
„Radu, care a băgat în ispită pe înalţii 
„Devletului ca să ne strice prieteşugul, 
„nu mai este în numărul celor vii. Prii- 
„meşte, Vlade, prieteşugul nostru ce ’ţi 
„hărăzim cu inimă curată, pentru ca după 
„pace, fiind uniţi la o altă, să mergem a 
„ne război cu Ungurii, care, aflând de 
„siada dintre noi, au uitat de jurământul 
„ce a făcut în numele D-zeului lor la Sze- 
„ghedin, şi au rupt pacea ce o încheiase 
„cu noi. Uneşte-te cu noi, căci în partea 
„noastră e dreptatea, şi împiedică pe Un- 
„guri d’a fi biruitori şi d’a pune în locu-ţi 
„pe Danciu cel mai mare dintre Dâneşti, 
„pe care'1 ţine acolo ca să mai aţâţe încă 
„o dată zânzania între vecini. Noi le-am 
„înţeles gândul ; ei ne-au îndemnat a 
„sprijini pe Radu, pe care voi eri l’aţi o- 
„mărit ; rămâne acum ca să’i înţelegeţi şi 
„voi. Eu n’am de cât să vă deschid ochii 
„şi să vă spuiu că d’acolo vă vine ade
vărata peire ; vă îmbiez încă odată cu
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- pacea, de şi m'aţi lipsit de singurul şi 
„iubitul meu copil, şi vă zic în sfârşit : 
„alegeţi.

Vlad alese, ca şi Turcu : el, în fundul 
conştiinţei sale, era de părere că Un
gurii nu erau sinceri, ci aţâţau numai 
pe Turci şi pe Români ca să-i slăbească, 
şi pe urmă, când vor simţi că puterea Ro
mânilor s’a sleit, să cază, împreună cu 
vre-un poftitor de domnie lacom, în spi
narea lor spre a-i subjuga, dacă n'ar pu
tea să’i nimiciascâ cu totul. Aceste temeri 
siliră pe Vlad să nu meargă mai departe 
cu duşmănia împotriva Turcilor, ci să facă 
pace cu Mezet-begmai nainte de a’şi da 
unul altuia lovitura de graţie. Făcu acest 
pas poate că, după ce şi-a numărat oştile 
a doua zi de victorie, le-a găsit prea slă
bite şi s’a temut ca nu acea victorie, ur
mând ostilităţile, să se transforme în în
frângere. Această temere îl îndupleca 
să subscrie actul de alianţă propus de 
Mezet-beg. Ca primă aducere la înde
plinire a acestui act, el trimese o parte 
din arma sa spre graniţa ungurească, 
spre a observa mişcările craiului Ion Cor
vin,iar grosul armatei sale îl lăsâ pe o cim- 
pie din preajma Calafatului ca să stea în 
aşteptare ; şi el, împreună cu fii săi şi cu 
boerii cei tineri ce’l însoţise la răsboi,
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se întoarse în cea mai mare grabă spre 
Târgovişte.

Ajungând în capitala sa, el chema in 
grabă divanul domnesc, îi expuse situa- 
ţiunea în care se găsea, el, armata şi ţa
ra sa; le spuse că a câştigat victoria, 
dar cu jertfe prea mari şi cu rezultate 
discutabile, căci Turcii, de şi învinşi, lo
tuşi n’au fost înfrânţi, ast-fel că a doua 
zi ar fi putut să câştige aceea ce au per- 
dut în ziua precedentă, şi ie ceru sfat 
cu chibzuinţă faţă de propunerea de a- 
lianţă ce le-a propus Mezet-beg.

— Răi şi nedrepţi sunt Turcii, zise 
el în faţa divanului ce adunase în pripă, 
multe rele ne-au pricinuit mie şi ţării, 
prin cruzimea lor barbară; multe am su
ferit la Galipole după urma lor şi strajnic 
jurământ de isbândire am tăcut, atunci 
când gemeam in întuneric şi in lanţuri, 
în temniţa în care m’au aruncat, dar în
doit mai răi sunt Ungurii, care vreau să 
ne hrăpească, nu numai ţara, dar şi lim
ba, şi legea, şi fiinţa noastră. Turcii cel 
puţin se ţin de cuvânt, pe când Ungu
rii sunt şi vicleni, şi mincinoşi, şi căl
cători de jurământ. Care rău să priimim ? 
eu crez pe cel mai mic, dar şi pe acela 
cu chibzuială, ast-fel ca să nu ne primej
duirii moşia şi norodul.Mezet-beg îmi cere
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să’i povăţuesc ostile printre munţii noştri, 
numai ca sa poată trece împreună cu oş- 
tile lui peste vîrfuri spre a intra în Ardeal ; 
írni mai cere iarăşi să apăr trecătoarele 
printre munţi, fără a mă amesteca in răz- 
boiu. Eu sunt de părere că, ncputănd alt
fel, să priimim, dar tot de odată, spre a 
mă tine de legătura ce am încheiat cu 
craiul Unguresc, să vestesc mai din vre
me pe Corvin, ca să ia măsurile ce va 
crede de cuviinţă, spre a înlătura primej
dia. Ce ziceţi voi? care vă e părerea?

— Părerea noastră e întocmai ca a 
Măriei-tale, răspunse Vornicul Manea.

— Să faci aceia ce ai hotărit, respunse 
în cor membrii întregului divan.

— Aşea vom face, şi nădăjducsc că 
D-zeu ne va ajuta să eşim din primejdie 
cu bine, respunse Vodă.

XIII
Răsplata domnească

Chiar in seara zilei în care se ţinu 
sfatul domnesc şi se luă hotărârea des
crisă mai sus, Vlad vodă plecă iarăşi 
spre locul unde îl aştepta armata sa ce
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tăbărâse pe o câmpie desfătătoare din 
preajma Calaiatului, spre a împărţi re
compensele meritului acelora ce se dcs- 
tinsese în bătălie. Bani, vite, moşii şi 
boerii priimeau aceia ce se luptase cu 
vrednicie apărându-şi patria.

După ce fie-care îşi dobândi răsplata du
pă vrednicie,şi după ce vesele famfare sa ; 
lutară pe cei răsălătiţi, vodă şi oştenii, toţi 
într’un gând şi de odată, începură a cău
ta din ochi pe cel mai vrednic dintre 
toţi, pe eroul eroilor, pe acela care u- 
cisese cu mâna lui pe Radu şi pe paşa 
Musulman, dar căutările lor fura deşar
te; necunoscutul nu se vedea pe nicaeri !

îndată fură trimişi curieri prin toate 
părţile, căci îl văzuse în tabără cu câte
va minute mai nainte, dar mai toţi curi
erii se întoarse înnapoi fără ispravă, căci 
nimic nu găsiră. Numai unul din ei fu 
mai norocos ; acesta, după ce merse o 
bucată de timp şi se depărtâ foarte mult 
de tabără, isbuti să dea peste necunos
cut, care mergea încetinel şi gânditor pe 
marginea unui riuleţ, indreplându-se spre 
partea cea muntoasă a tarei, şi cum îl vă
zu, îl pofti să’l însoţească ca să se intoarne 
in tabără. De o cam dată necunoscutul 
nu vru să’i dea ascultare, şi chiar se 
smâci din mâinile oşteanului care'l apu-
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case prieteneşte de braţ. dar, după mai 
multe* rugăminţi stăruitoare şi o clipă 
de răsgândire, in fine se înduplecă casă 
se lase să fie reînturnat înnapoi spre a 
a ii adus înnaintea lui Vodă.

Toţi oştenii ii salutară cu iubire şi res
pect când îl văzură între ei, şi se dătură la 
o parte ca să:i facă loc. El descălicâ după 
calul său care era un căluţ de munte, 
se apropie de tronul improvizat pe care 
sta Vodă înconjurat de căpitanii săi, şi, 
ajungând până ia treptele tronului, înge- 
nucbiâ şi plecă capul in jos.

—Tu, ceia ce prin vrednicia ta ai mîntu- 
it ţara de peire, zise Vodă foarte mişcat, 
tu cela ce ai ucis* pe aţiţătărul răsboiului 
şi pe fiul vizirului, tu care ai mântuit via
ţa mea şi p’a fiilor mei şi însfirşit ai umilit 
cerbicia păgânească; tu, viteazul viteji
lor şi pildă Românilor, spune domniei 
mele ce vrei ? spune-mi ce crezi tu îndes
tul de destoinic d’a răsplăti faptele tale ? 
Vrei tu, aur, moşii, palate? vrei tu vite şi 
robi mulţi ?.

— Nu, stăpâne, răspunse streinul cu 
umilinţă şi cu o voce dulce ca timbrul 
argintului ; nu voiu avere.

— Vrei tu mărire? ranguri, boerii ?
— Nu ’mi-am pus viaţa în primejdie 

pentru saţiul unor deşertăciuni.
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— Ce voeşti dar ?
— M’am răsboit numai pentru a’mi 

scăpa ţara ; ea e mântuită, sânt răsplătit.
— 0 asemenea mărinimie este vred

nică de o răsplată mult mai mare, striga 
Vodă înduioşat şi mişcat până la lacri- 
me. Fii fiul meu ; am o fată, minune de 
frumuseţe; fii soţul ei. *

— Nu pot stăpâne, răspunse eroul cu 
întristare, căci şi eu nu sunt alt de cât 
o fată.

Zicând aste cuvinte, eroul necunoscut 
îşi ridicâ viziera, îşi scoase din cap coiful, 
şi un potop de păr negru, mătăsos şi un- 
dos căzu în talazuri pe umerii săi, şilăsâ 
să se vază de către adunare, care ră
măsese uimită de răpire, o fisionomie 
de fetiţă frumoasă ca un înger.

Toţi câţi o văzură scoase un ţipăt de 
surpriză, dar Vintilă scoase un ţipăt şi 
mai strajnic ; el făcu chiar un pas spre 
a se precipita spre tânăra fată, căci re
cunoscu, în chipul teribilului luptător, tră
surile mult iubitei sale Voichiţa ; darun 
semn făcut de ea îl înţeleni pe loc.

— Iată înainte-ţi sunt toţi boerii mei, 
zise Vodă mişcat ca toţi de această ve
denie ne aşteptată ; aci e adunată toată 
floarea tinerimei române ; alegeţi : care 
din ei vrei sâ’ţi fie bărbat 9
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Zicând aceste cuvinte îşi scoase din cap coiful, 
şi un potop de par negru mătăsos şi undos căzu, 
în talazuri pe umerii săi. (Vezi pag. 22-1)

15
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— Stăpâne, răspunse ea roşindu-se; 
eu sunt o biată păstoriţă, iiica unui că
pitan de ferentari, care a murit sărac pe 
câmpul de luptă, răsboindu-se sub po- 
văţuirea părintelui vostru. Eu n’am nici 
nume, nici avere, dar nici nu voiu să iau 
un bărbat care să nu mă poată iubi din 
pricina naşterei şi sărăciei melc, şi pe 
care nu voiu ii în stare a’l iubi din pricina 
naşterei şi bogăţiei sale. Cine crede că ar 
putea să simtă pentru mine o dragoste lip
sită de interes şi de semeţii deşearte, acela 
ce se va sili a dobândi dragostea mea, 
numai acela să vie să ia mâna mea.

Mai toţi junii se precipitară, care mai 
•de care ca să sosească mai curând, dar 
Vintilă apucă înaintea tururor şi căzând 
în genuche îi zise :

- Fii a mea domniţă, şi mă jur pe nu
mele lui D-zeu care ne aude, că viaţa 
ce ’mi ai dăruil'o o voiu jertfi întreagă, 
spre a’ţi semăna zilele cu bucurie şi fe
riciri.

— Datoria Românului, răspunse ea ro
şind şi întinzându’i mâna ca să se ridice, 
este <ra ’şi jertfi viaţa şi fericirea pen
tru ţara sa ; mâna ta insă n’o pot priimi, 
căci nu sunt vrednică de ea; tu eşti fiu 
de Domn, pe când eu sínt o biată fată 
de ţăran.
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- Zi mai bine ca eşti fată ele oştean 
şi, de si femee, o vitează fără de sea
măn. Vitejia mobilează pe omul cel mai 
de rând şi’l ridică chiar până la treptele 
tronului. Priimeşte dar mâna ce ţi se în
tinde de fiul meu că eu zic cu bucurie: 
Amin, zise Vodă apropiindu-sc voios de 
acea grupă vrednică de interes; apoi a- 
dăogâ cu o voce veselă : ori cine vor ii 
fost părinţii tăi şi ori-unde te-or fi născut, 
fapta ia, tânără fată, te înalţă ca să fii de 
o potrivă cu fiicele celor mai mari din bo- 
crii mei. Spune-mi ai făcut alegerea? îţi 
place acest tânăr ?

Voichiţa tăcu, se roşi până în albul o- 
chilor şi strânse eu tinereţe mâna lui 
Vintilă. Junele principe, în prada ferici- 
rci mare şi neaşteptate ce’l isbeaaşea de 
fără de veste, uitâ sfiala ce simţea ori de 
câte ori era faţă cu tatăl său şi se grăbi 
a zice :

— Priimeşte! iubite tată, fii sigur că 
ea priimeşte ; de mult a făcut ea această 
alegere; chiar de când nu eram de cât 
numai un biet păstor.

— A ! esclamâ Vodă, uilându-se la e- 
roină cu atenţiune, ea este fata ele la 
Cozi a ?

— Da, răspunse Voichiţa uitându-se la 
Vodă cu sfială şi lăsând să-i cadă din
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mâni mâna lui Vintilâ ce ţinuse până aci 
lângă sânul său.

— Ştieai că Vinlilă esle fiul meu ?....
— Nu stăpâne, respunse ea căzând in 

genuchela picioarele lui Vodă; dac’aşi fi 
ştiut n’aşi fi îndrăznit nici o dată să’mi 
ridic ochii atât de sus.

— El este al patrulea dintre copii mei, 
murmură Vodă cam încruntându-se ; nu 
va domni nici o dată, este adevărat, dar 
totuşi e fiu şi frate de domn.... Mi s’a 
povestit multe despre această dragoste 
păstorească şi ar fi păcat s’o turbur. Dar 
ce faci tu, îţi vine rău ? adăugă pe ur
mă cu o voce tare. Vrei să cazi, tu ce 
eşti atât de bărbată pe câmpia de lup
tă? o nu, nu te teme copilă, (iul meu 
este al tău, l’ai căpătat prin mari fapte 
şi prin multă vrednicie. Aceia ce mi-a 
scăpat viaţa pe când eram în mare pri
mejdie e vrednică să’mi fie noră mai mult 
de cât ori care alta ; vin, dar, în braţele 
mele, că de azi încolo eşti copila mea. 
Dea cerul ca toate nurorile mele să facă 
pentru ţara lor tot ce ai făcut tu pentru ea.

Zicând aste cuvinte, Vodă îmbrăţişâ pe 
Voichiţa, îmbrăţişâ şi pe fiul său şi, strîn- 
gându-i pe amândoi la sânul său, îi a- 
rătâ mulţimei, căpeteniilor şi ostaşilor, şi 
zise în gura marc :
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lata, boeri şi oşteni, fii mei, iată cum 
ştie Vlad Vodă să răsplătească vredni
cia ; fiţi şi voi ca ei daca vreţi să fiţi vred
nici de darurile mele.

— Sa trăiască Măria sa. Să trăiască 
perechea de viteji ! strigă mulţimea oş
tenilor plină de entusiasm.

- Peste o săptămână cu toţi la nuntă, 
strigă Vodă voios.

Ura, ura să trăiască !
I)e aci încolo evenimentele se petre- 

cură ast-fel cum sínt descrise în schiţa 
vieţei lui Vlad Vodă Dracul, ce se află 
la începutul acestei nuvele, prin urmare 
nu mai e, aşea crez, nevoe d’a le mai 
înşira aici.

XIV
Milă sau frică?

Cununia fu amânată până după expe- 
diţiunea Turcilor din Ardeal, căci Mezet- 
beg era nerăbdător ca s’o înceapă cu un 
minut mai curând ; dar în cele din ur
mă ea se sfârşi prin înfrângerea Turci
lor şi moartea generalismului lor, după 
care urmă alungarea păgânilor de către 
creştini până în poalele Balcanilor. La a-
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ceasta fugărire luû parte şi Vodă Vlad, 
şi Vintilä, şi Voichiţa şi întreaga oaste ro- 

*mână; ea nu dură mult, şi creştinii se în
toarse pe la vetrele lor cu frunţile înco
ronate de laurii victoriei. Vintilă şi Voi
chiţa fu din numărul celor sărbătoriţi.

Vintilă, în delirul fericirei sale, uitase pe 
Dragomira,dar ea nu’l uitase, nu se resem
nase, adică n’a consimţit să renunţe la 
mâna lui Vintilă. Pe când el călătorea ală
turi de iubita sa şi se răsboia cu foc, spre a 
reintra cu un minut mai curând în ţara lor. 
ca să priimească în mod definitiv răsplata 
tuturor chinurilor şi aşteptărilor lor; pe 
când fiul lui Vlad Vodă asculta radios de 
bucurie şioaptele cele mai măgulitoare 
pentru fericirea ce’i aştepta, eşite din ru
menele buze ale iubitei lui, şi se credea 
transportatîntr’al treilea cer, de unde nici 
o restrişte n’ar fi putut să’l smulgă, intr’a- 
cest timp demonul invidiei uneltea, la în
tunericul umbrei, ruina acestei fericiri 
aşea de complectă.

Pe când ei călătoreau jucându-şi cu 
cochetărie mândrii armăsari, pe când îşi 
şchimbau vorbele cele mai dulci, şioap
tele ccic mai drăgălaşe şi căutăturile 
cele mai fragede, pe când curtenii se mi
rau de frumuseţea Voichiţii şi nu aveau 
cuvinte ca să se minuneze de imeompa-
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rabila sa vitejie şi de perfecta sa ştiinţă 
în mânuirea armelor, lucruri atât de ne
aşteptate şi incomptabile cu sexul său, 
Dragomira uneltea nimicirea fericirei lor. 
Ea ailasc de la un credincios al ei, ce lua
se parte la răsboiu. şi pe urmase reîntor
sese în grabă spre a-i face cunoscut tot 
ce se petrecuse în tabără, precum şi ho- 
tărîrea ce luase însuşi Vodă, şi întocmai 
ca leoaica ce se simte rănită de moarte, 
auzind că Vintilă, o să se însoare cu o 
eroină necunoscută, făcea venin de moar
te şi plănuia cele mai teribile mijloace de 
răzbunare.

Tot oraşiul eşi întru întâmpinarea tri
umfătorilor, în ziua in care ei se pregă
teau să intre în Târgovişle, toate femeile 
alergară să arunce cununi şi buchete de 
Hori peste capetele biruitorilor, şi toată 
suflarea vie eşi chiar din adâncul pămân
tului ca să ureze mântuitorilor patriei 
măcar o bună venire; numai Dragomira 
nu se ivi nici dădu semne de existenţa 
ei ; nimeni insă nu luâ seama la această 
lipsă, ci se grăbi d’a-i justifica absenţa, 
crezând că ea plângea moartea lui Radu, 
care, de şi rebel, totuşi îi era frate.

Ea însă nu se gândea nici de loc la 
fratele său ; numai preparativele îndepli- 
nirei răzbunării ce proectasc o reţinea 
în camera sa.
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In fine falnicul cortegiu al biruitorilor 
sosi la palat, urmat de toată Târgoviştea, 
care nu se mai sătura d’a privi atâtea 
mândreţe şi mai cu seamă mândreţea 
mândreţilor, acea pereche de viteji, cari 
se logodise pe câmpul de luptă şi aproape 
sub ploaia de săgeţi a duşmanilor. Când 
ajunse în dreptul scărei domnesci, Vin- 
tilă descălicâ cu iuţeală, presentâ cu ga
lanterie mâna Voichiţii, după ce a descă
lecat şi ea, tot voiniceşte ca şi el, o luâ 
de mână şi intrâ în interiorul palatului, 
unde’i ascepta o serbare şi mai strălucită.

Tot ce văzu Voichiţa într’acel interior, 
care scânteia de aur şi lucruri scumpe, 
fu un şir nenumărat de lucruri noui şi 
surprinzătoare pentru ea, căci le vedea 
într’acel moment pentru prima oară. Ii 
era milă să calce peste chilimurile şi co
voarele de mare preţ ce erau aşternute 
pe jos ; îi era frică să atingă coloanele 
răsucite şi fin ciselate, tăiate în porfiră 
roză, şi-i pricinuia mirare şi curiozitate 
lungile oglinzi de argint sclivisit, în care 
chipul său se oglindea de nenumărate 
ori, oglindire care o făcea să se uite spre 
păreţi înlemnită de mirare şi frică, iar la
viţele cu stofe scumpe şi paturile acope
rite cu velinţe ţesute cu fir şi mărgări
tare şi înconjurate de perne moi, pe cari
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străluceau pietrăriile cele mai preţioase, 
în fine tot ce vedea înaintea sa o făcea 
să rămâie înmărmurită de atâta mândreţe 
şi bogăţie. Cu toate astea, ca să nu facă 
pe iubitul său să roşească de ignoranţa 
ei, ea a închis in adâncul inimei sale 
toată turburarea ce’i causa vedenia atâ
tor frumuseţi, şi cu un aer destul de ho- 
tărît călca cu picioarele peste chilimuri, 
lovi cu cotul coloanele, se uită cu indrăs- 
ncala intr’o oglindă şi făcu şi ea ca toată 
lumea.

Pentru seara ce se apropia era pregă
tită o cină măreaţă, la care era invitată 
toată boerimea ţărei: boeri şi jupânese ; 
la acea masă ea văzu lucruri şi mai ui
mitoare : vase de aur şi de argint cum 
nu\şi închipuia că ar putea să existe nici 
măcar in basme, şi mâncâ nişte bucate 
ce nu gustase de când trăia; cu toate a- 
cestea nu rămase de ruşine nici de astă 
dată, ci se purtâ faţă cu boerii şijupâne- 
sele ca cum ar fi trăit de la născare în 
mijlocul lor. De astă dată părăsise costu
mul de resboinic şi îmbrăcase un costum 
femeesc mai mândru şi mai bogat de cum 
îşi închipuise în nălucirile sale cele mai 
extravagante. Ea vedea licărind pe fusta 
sa pietrăria cea mai scumpă şi mai stră
lucitoare ; ca se vedea cu gâtul înfăşiu- .



N. I). Popescu234

rat de mai multe ori cu şiruri de măr
găritare cu boabele cât mazărea, şi purta 
la degete şi la mâni inelele şi brăţările 
cele mai frumoase, încărcate cu pietrele 
cele mai scumpe; dar, cu toate acestea, 
nici fireasca lăcomie după deşertăciuni 
sclipitoare atât de comună la femei n'o 
ameţi, ci se purtâ aşea de bine şi de cu 
şart, în cât jupâniţa cea mai observatoare 
în ale cuviinţei, nu ar fi putut că găsească 
ce-va ca să’i impute şi gura cea mai rea 
ca să flecărească. Intr’o clipă fu cu totul 
transformată şi aclimatizată cu noua sa 
posiţiune; atâta de mare este puterea 
amorului !

După masă se retrase în camera ce i se 
preparase ca să se odihnească în ea, căci 
se simţea foarte obosită. De îndată ce se 
văzu singură într’acea cameră, ea numai 
de cât se desbrăcâ, se culcâ şi adormi pe 
dată, fiind aproape istovită de drum şi de 
mulţimea emoţiunilor. Câte-va ore după 
adormirea sa, după ce plecase toţi oas
peţii şi se potolise toată lumea în palat, 
zidul din faţa patului Voichiţei se sparse 
printr’o deschizătură drept-unghiulară, şi 
o parte din perete se dădu afund, fără să 
producă cel mai mic sgomot, şi lăsâ loc 
unei uscioare prin care putea pătrunde 

• o fiinţă omenească,



Fata (ic ia Cozi a 235

Prin acea deschizătură intră în camera 
sa o feinee învestmântată peste tot în 
alb» pe cât se putea vedea la lumina can- 
delii ce ardea în dreptul icoanelor; ca 
avea trăsurile şi părul în cea mai mare 
desordine şi paşii săi nu produceau cel 
mai mic sunet, ca cum ar ii fost al unei 
fantasme.

De îndată ce intră în întru, ea stătu în 
loc şi ascultă. Voichiţa, fiind culcată pe 
pat cu faţa spre perete, nu văzu nimic, 
că deja adormise, ci scotea din junele său 
pept o uşiure respiraţiune, fiind adâncită 
în cel mai profund somn. Auzind micul 
sgomot produs de acea uşiure respiraţi- 
une, fantasma scoase o esclamaţiune de 
bucurie şi’şi ridiçâ în sus fruntea. Atunci 
lumina candelei din casă se resfrânse 
drept în faţa sa şi-i luminâ figura ; era ea, . 
Drago mira !

Ce căuta ea acolo ? ce demon necurat 
o împingea să lase odihna somnului, să 
turbure prin presenţa sa sanctuarul de re- 
paos al rivalei sale şi s’o spioneze pe când 
dormea ? Ce căuta V nu mai inima sa plină 
de venin putea s’o spue.

După ce se asigurâ că Voichiţa dor
mea, scoase din sîn un junghiu ascuţit, 
se repezi spre pat şi ridicâ mâna armată 
cu el gata d’a lovi, dar numai de cât se
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opripeloc; mai făcu un pas, de astă dată 
şiovoind, şi iarăşi unul până ce se apropie 
de pat, îşi înţepeni pumnul, ridica mâna 
şi mai sus, dar în acel minut Voichiţa se 
întoarse cu faţa spre ca tot adormită, ii 
surise întocmai ca un copil în leagăn; ii 
presentâ gol frumosul şi virginalul sau 
sîn şi lăsâ cu abandon mânele în jos.

Această vedere mişcă şi descuragiâ cu 
totul pe Dragomira.Văzând acea figură a- 
tât de frumoasă, de tânără şi de candidă, 
tigroaica în chip de femee, începu să tre
mure, să fie cuprinsă de o agitaţie ner
voasă, să lase în jos mâna sa cea ar
mată şi să murmure cu vocea stinsă :

— Nu, nu pot, nu îndrăsnesc; poate că 
îmi va tremura mâna, nefiind deprinsă cu 
uciderea şi vederea sângelui îmi va face 
mare rău ; mai bine să moară de altă 
moarte, spre pildă de otravă, în lipsa mea.

După ce zise aceste, băgâ cuţitul în 
teacă, scoase din sîn o sticluţă mică cât 
degetul, turnâ din ea câte-va picături albe 
în paharul ce era aşezat plin cu apă pe 
măsuţa de lângă pat, şi pe urmă se retrase 
încetinel şi închise uşca după sine cu un 
aer satisfăcut.

După ce eşi d’acolo, ea traversă un co
ridor strâmt practicat în grosimea zidu
rilor, de a cărei esistenţă numai ea ştia,
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intră in camera sa, se culcâ îmbrăcată 
cum era pe palul ei şi se încercă să a- 
doarrnă, dar in zadar! Somnul fugea de 
ea căci conştiinţa striga în contră’i c’a 
turnat în paharul cu apă de lângă căpă
tâiul rivalei sale otrava cea mai ucigă
toare.

Conştiinţa este judele cel mai neîndu
rător, călăul cei mai nemilos şi acuzato
rul cel mai inconruptibil al unei inimi tur
burată de remuşcare ; ea nu'şi cruţă vic
tima prin nici un mijloc, măcar d’ar face 
ori ce şi ar fugi ori şi unde. Abia trecu o 
jumătate de oră şi o făcu să reia calea 
coridorului ca să vază dacă victima sa a 
băut otrava. Această impacienţă fu scân
dura de salvare a Voichiţii : ea încă nu 
se deşteptase, nici nu se atinsese de 
pahar.

Atunci o nouă gândire trecu prin min
tea Dragomirei.

— Nu voiu mai omori-o, murmură ea, 
căci ca e nevinovată, şi pe lângă aceasta 
e atât de tânără şi de frumoasă ! Păcat de 
tinereţea ei ; mi-e milă de ea săraca, de 
şi ’mi face atât de mare rău. Mai bine s’o 
deştept, s’o spăimântez şi s’o fac să’şi 
piarză urma de bună voc Dacă ea va muri, 
el va ghici cine a omorît’o şi, în loc d’a mă 
iubi, îşi va ishândi ; dacă va trăi, poate
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.că voiu înduplcca-o să plece şi să ’mi 
lese la mână nişte dovezi ce’i voiu pre- ; 
tinde ; atunci sunt biruitoare.

După ce rosti aceste cuvinte, se apro
pia de Voichiţa şi începu s’o misce.

XV
Rivalitate femeiască

Juna fată se deşteptă numai de cât şi, 
deschizând ochii, şi văzând înainte-i pe 
Dragomira, râmase uimită.

— Acum între noi două strigă ea, scâr- 
şnind din dinţi.

— Ce vrei cu mine? Cine eşti? escla- 
mâ Voichiţa înspăimântată.

— Nu mă cunoşti? întrebă rivala sa 
cu o voce teribilă.

— Nu, nu te-am văzut nici o dută, răs
punse fata frecându-se la ochi.

— Nici eu nu te cunosc.
— Atunci ce ai cu mine ? Ce rău ’ţi-am 

făcut şi pentru ce mă scoli din somn?
— Ce nu ştii?!
— De unde să ştiu? Cine mi-a spus 

ce-va despre D-ta ?
— Nu eşti tu care vrei să ei de băr

bat pe Vintilă ?
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— Da cu, şi cc are a face?
— Te iubeşte el ?
— O ! despre asta sunt sigura.
— Dc unde şi cum ?
— Gura lui ’mi-a spus’o de mai multe 

ori ; asemenea şi inima lui, tot în sfârşit.
— Când ?
— 0 ! de mult !
— Fata de la Cozia! şiopti Dragomira 

muşcându-şi limba de turbare, apoi, dupe 
puţină gândire, zise tare cu o ipocrită du
rere. Ţi-o fi spus’ö poate tot ca şi mie, ne
norocită copilă! intr’un minut de rătăcire.

— Ce fel? ţi-a spus el şi D-tale?
— Oh ! da, de mai multe ori; mai bine 

nu-1 mai auziam, nu’mi mai spunea, căci 
era să fiu mai fericită.

— Lămureştc-ţi spusele căci nu te în
ţeleg.

— Sunt patru sau cinci luni de când 
am venit la această curte, n'aşi fi mai 
apucat să viu ; el lipsea ; intr’o zi vine, 
mă vede, se răneşte de dragoste pentru 
mine, se poartă cu mine aşea de frumos 
şi de drăgăstos, în cât mă face să cred 
că sunt iubită din toată inima ; eu îl cred, 
încep să'l iubesc, ne mărturisirăm taina 
unul altuia; el nu se mai deslipeştc de 
mine şi mă sileşte într’o noapte a mă 
çununa cu el in taină, până ce va pregăti
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pe tatăl său ca să se înduplece, căci îi 
eram fină. Eu fuiu îndestul de neprice
pută ca să’i priimesc îmbiarea şi mă cu- 
nunaiu cu el la o bisericuţă din sai.

— Adevărat grăeşti?
— Te mai indoeşti ?
— Negreşit ; acestea sínt curate plăs

muiri.
— Mă faci mincinoasă ? faci rău; eu mă 

jur pe tot ce am mai scump că adevărul 
grăesc.

— Să fie oare cu piftinţă ? murmură 
Voichiţa pe gânduri ; pe semne că aces
tea s'a petrecut pe când eu îl căutam ne
bună şi îngropam pe muma mea ucisă 
de oboseala căutării ! adaose cu o adevă
rată durere biata Voichiţă.

— Ce fel? îl cunoşti de mai dinainte? 
întrebă înşelătoarea cu o voce prefăcută.

— Şeapte luni trecute a fost pentru 
mine un frate şi eu pentru el o soră!...

— Oh! D-ta eşti fata de la Cozia.
— Ce fel 1 ’ţi-a vorbit de mine ? esclamâ 

ea însufleţită de o rază de speranţă.
— Oh ! d’ai fi fost ascunsă unde-va, 

respunse Dragomira clătind cu întristare 
şi milă din cap, ai fi murit de ruşine dc 
chipul cu care ’şi bătea joc de acele petre
ceri copilăreşti, de acea prefăcută păstorie 
şi de acea frăţie cu gânduri spurcate !...
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D’ar li fost mai mult stăpână pe facul
tăţile sale intelectuale, de ar ii avut mai 
multă experienţă de ale lumei şi ar ii pu
tut reflecta puţin, Voichiţa ar fi descope
rit minciuna. Cum putea să fie adevărată 
această plăsmuire copilărească, când, cu 
câte-va zile mai naintcVintilă a căzut în 
genuche la picioarele tatălui lui şi, cu atâ
ta spontaneitate, i-a cerut mâna ca să fie 
soţia lui legiuită? Era vrednică de ori-cc 
scuză, căci biata copilă, nu era deprinsă 
cu prefăcătoriele omeneşti, şi, pe lângă 
acestea toate, inima sa era rănită, sufle
tul său turburat şi fiinţa sa cu totul indig
nată şi revoltată de atâta prelăcătorie a- 
tribuită iubitulni ei.

— Mişelul ! esclamâ ca tremurând de 
mânie ; nu mă va mai vedea in ochii săi.

— Ai ii mai cu minte ca mine şi mult 
mai fericită, căci ai scăpa de împungă- 
toarele dureri ale părăsirci. Ce om ' 
fiară! ce fiinţă prefăcută e In stare să 
se cunune, chiar de faţă cu toată lumea, 
cu fiinţa ce vrea să piarză, numai ca sâ’şi 
ajungă la îndeplinirea spurcatelor sale 
gânduri, ca pe urmă, în foarte scurtă vre
me, s’o facă să guste amarnicele chinuri 
ale părăsirci !.. Oh ! D-zeule‘! de ce n’a fost 
cine-va care să mă deştepte din somn şi 
sa mi spue cruntul adevăr? Ah ! d’ai pu

ce

16
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. tea şti cât de mult am suferit în acel 
groasnic minut când am aflat adevărul, 
când mi s’a spus că te-a cerut tatălui său 
pe tine de soţie ! Cum se sdrobi sărmana 
mea inimă după ce el gura lui mi-a spus 
că i s’a acrit cu mine ! Ce junghiu ascu
ţit s’a înfipt în inima mea atunci când 
’mi-a spus că nu mă mai iubeşte, şi că în
soţirea noastră nu era bună de nimic fiind 
mincinoasă? Dacă n’aşifi fost însărcinată 
m’aşi fi ucis în acel minut !

— Ce fel, eşti mumă !
— De trei luni, răspunse coţuşea cea 

prefăcută, coborând ochii in jos ca cum 
s’ar fi ruşinat.

— Şi nu s’a îndurat cruntul nici măcar 
de copilul lui ?

— Acel om n’are inimă ; dacă ar fi 
avut nu’mi ar fi zis, pe când eu făceam 
venin de moarte : nu mai plânge, c’o să 
te faci urîtă şi n’o să mai placi altora; 
mie tot una’mi face, mâine plec să gă
sesc pe sălbatica mea păstoriţă, s’o sub
jug şi pe ea şi să petrec şi cu ea până 
mi se va urî şi voiu simţi nevoe de îm- 
prospătură.

— Se vede că acest om este o iasmă !... 
strigâ Voichiţa cu oţărîre.

— Te mai îndoeşti ? Să fii sigură.
T- Çe sa fac ca să scap de cursele lui?
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— O singură scăpare e: fuga.
Dar cum? pe unde?

— Iţi fac eu drum ; lasă-i numai câte
va vorbe scrise, în care să’i spui numai 
că i urăşti şi fugi de el.

— Dar eu abia ştiu să scriu.
— Câte-va rînduri, cum vei putea şi te 

vei pricepe, vor fi de ajuns.
— O! nu, nu voiu putea, îmi va tre

mura măna.
— Nu te-ai gândit tu, sărmană copilă, 

că era la mijloc o înşelătorie, că n’a vrut 
el cu tot dinadinsul ca să te facă- dom
niţă ! pe.tine care abia ştii să scrii?! se 
vede că nu-1 cunoşti.

— Ce să mă fac? D-zeule! esclamâ 
simpla fiică a munţilor, frângându-şi mâ- 
nele cu disperare.

— Cred că dacă ai fugi cât de curând 
şi te-ai duce în locuri foarte îndepărtate, 
ar fi destul, ai scăpa de el. Dacă vrei să 
scapi cu tot dinadinsul grăbeşte-te de 
pleacă.

— Da, da, să mă grăbesc ; trebue să las 
pe bărbat femeei sale, pe tată copilului 
său, adaose ea îmbrăcându-se cu hainele 
de soldat ce erau puse pe o laviţă a- 
proape de căpătâiul patului său.

După ce se îmbrăcâ, tocmai când să 
iasă, tocmai când Dragomira sta gata să’i
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deschidă uşa ca să plece, Voichiţa se opri 
în loc şi adăogâ :

— »Stai că ’mi-arn luat seama; nu, nu 
plec; mai întâi mă duc la el să’i spui că 
este un mincinos prefăcut ; vreau să’l păl- 
muesc cu minciuna lui, şi apoi să fug de 
aceste locuri blestemate.

— Aceasta să n?o faci, strigă Drago- 
mira cu un ton sinistru.

— Şi pentru ce?
— Pentru că prin măglisirile lui şi vor

bele lui cele dulceroase te va clinti.
— Nu mai mă tem de vorbele lui, răs

punse Voichiţa făcând un pas spre use.
— Nu pleca, Iţi zic, ci ascullă-mă, strigă 

cu o voce detunăloare rivală sa puin- 
du-se în dreptul uşii.

— Ce să mai ascult, şi pentru ce mă 
opreşti ?

— Pentru că ’mi-e milă de tinereţea 
ta, şi apoi, dacă vrei să ştii tot adevărul, 
pentru că nu vreau să mai dai ochi cu el.

— Pentru care cuvânt?
-- Pentru că mă tem de tine, mi-c fri

că să nu mă vinzi, sau să iii prea slabă 
şi, fără de voe, să’mi iei bărbatul.

-- Fii pe pace; îţi jur pe cuvântul meu 
de cinste, că n’o să aibi de ce să te temi.

— Nu te cred.
— Ce să lac ca să te încredinţez? ce 

jertfă ceri de là mine?
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— Fuga, fuga ta şi all nimic, m’ai în
ţeles V Numai ea mă poate linişti.

— Ciudată mi se pare această cerere 
ce mi-o faci cu prea multă stăruinţă !

— Gândeşie-te- că’ti vorbeşte o soţie 
nenorocită şi o mumă duioasă ce-ţi cere, 
cum ştie şi cum poate, drepturile sale de 
soţie şi mumă, fericirea şi liniştea sa, răs
punse Dragomira cu o plăsmuită dulceaţă 
în graiu.

— Eu voiu apăra mai bine de cum 
crezi sfintele drepturi ce ai; am să mă 
duc Ia el.
. — O ! nu, nu te du, nu mai da ochi 
cu el; te rog din s.uflet şi te juruesc ; 
pleacă ; vremea trece şi cinstea ta e în 
primejdie. Aide să plecăm împreună ; 
porneşte odată, până încă c vreme.

— Ah ! pentru ce m’ai sculat din somn, 
fiinţă nemilostivă? ah! ce frumos vis vi
sam in clipa in care m'am deşteptat ! ah ! 
pentru ce m’ai aruncat cu cruzime în ghia- 
rele ticăloşielor vieţei, dacă aveai de gând 
să ’mi vesteşti nişte asemenea grozăvii?

— Pentru că mi-a fost milă de tine
reţea şi de frumuseţea ta.

— Milă de o fiinţă ce n’ai văzut nici 
o dală ? 1

— Da, pentru că foarte adesea am auzit 
vorbind de tine pe amăgitorul nostru.
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— Ia ascultă-mă, zise Voichiţa după 
puţină gândire, ştii d-ta că mie nu-mi 
place de loc frica ce-ţi insuflă întâlnirea 
mea cu Vintilă? ştii că am început să 
puiu la îndoilă gândurile tale?! Aci nu 
e lucru curat; mi-e teamă că e la mijloc 
minciună şi prefăcătorie.

— Ce eşti nebună, fă fată?
— Ba nu sânt de loc nebună.
— Se cunoaşte că eşti de la ţară !
— De la ţară, de la ne ţară, eu crez 

că tot ce auz e o plăzmuire.
— Ei şi ? chiar d’ar fi aşea, răspunse 

isbucnind Dragomira, ce?ţi pasă? ce drept 
ai tu să’mi iei bărbatul ?

— Bărbatul?! de unde ştiu eu că ţi-c 
bărbat? cu ce mi-ai dovedit? Poate că 
şi această spusă e o minciună.

— Poate fi şi asta o mincină ; crede 
ori ce ’ţi va plăcea, numai pleacă, pleacă 
'ţi zic şi nu’mi lua avutul.

— Nu vreau să plec, repliçâ Voichiţa 
cu hotărîre.

— Nu?! Se vede că nu ştii că unde 
nu încape voia, încape nevoia !

— Nevoia! esclamâ eroina de acum câ- 
te-va zile, ridicând în sus fruntea cu mân
drie. Cine ar îndrăzni să mă silească ?

— Eu, răspunse cu un gest plin de c- 
nergie fiica băneştilor.



Fata de ia Cozia 247

— D-ta !... şi prin ce chip? şi cu ce pu
tere? replică Voichiţa uitându-se cu milă 
la adversara ei.

— Cu puterea acestui junghiu, răs
punse Dragomira, repezindu-se spre Voi
chiţa, ţinând în mână stiletul çe mai sco
sese încă odată din sân.

— O ! o ! stai, opreşte-te, potoleşte-te, 
că cu junghiurile nu glumeşte fie cine, 
esclamâ Voichiţa încleştând micele şi de
licatele sale mâini de braţul Dragomirei 
şi oprind’o d’a se mai mişca, întocmai 
ca cum braţul i-ar ii fost prins în nişte 
cleşti de fier ; junghiul înaintea paloşului 
ce port la coapse cade biruit. Bagă-ţi dar 
nefolositoarea-ţi armă în teacă şi să vor
bim liniştite, dacă vrei să nu-ţi pară rău.

— Ah ! uitasem că eşti fătălău, adică 
femee cu putere de bărbat, esclamâ Dra
gomira,simţind că era foarte inegală lupta 
dintre ea şi rivala sa, care înmuiase cer
bicia celor mai viteji dintre Turci, necum 
p’a unei femei mult mai slabă ca dânsa, 
ah! că nu pot să te zdrobesc, adaose 
ca lăsând mâna îe jos, băgând junghiul 
la locul său şi căzând pe o laviţă, sco
ţând răgete de turbare.

— Ei! acum, adăogă Voichiţa ridicân- 
du-se în capul oaselor, descopere-mi lim
pede şi fără ocol tot ctiratyl adevăr ; des-
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tăinueşte-mi tot adâncul inimei tale şi 
spune-mi in frica lui D-zcu : cu ce drept 
îmi ceri jertfa cea mai mare, jertfa unei 
dragoste fără de margine ?

— Mă mai întrebi cu ce drept? striga 
Dragomira isbucnind, şi’mi mai spui că 
ştii ce e dragostea ! Ciudate mai sunt fe
tele astea de la ţară ! Prostia şi nesim
ţirea lor nu au hotar, şi cu toate aces
tea ne hrăpesc pe cei mai buni şi mai 
iubitori dintre voincii noştri, pe cei mai 
de seamă dintre bocrii noştri, şi de câlă- 
va vreme şi-au lungit nasul până a ne 
lua chiar pe fii de Domn.

— Ia ascultă, te juri pe sfânta cruce 
ce zăresc atârnată la gâtu-ţi, cum că eşti 
soţie şi mumă.?

— Crucea maicii mele ! esclamâ Dra- 
g-omira înfiorându-se ; o nu, nu pot, ne
legiuirea ar fi prea mare.

— Va să zică mărturiseşti singură că 
întradcvăr m’ai minţi?
' — Pi! şi dacă te-am minţit? ce s’a fă

cut spărtură in cer? Aşea e, da, te-am 
minţit, parcă ’ţi-am mai spus’o o dată, 
răspunse sora rebelului Radu, uitându-sc 
cu îndrăsneală drept în ochii rivalei sale.

— Te mai întreb încă o dată, pentru 
ce toate acestea prefăcătorii ?
. — Ţi-am mai spus şi eu o dată : pentru 
cu ’1 iubesc pe Vintilă, cum voi ţărancele
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nu ştiţi să iubiţi, şi pentru că voiu ca-el 
să (ie al meu, numai al meu, şi nu al tău.

— Dar elv el ce zice şi ce vrea?
— Nu voiu să ştiu de el, ci de mine; 

cu îl iubesc cu furie, cu nebunie şi cu 
patima mare, în eût aşi muri mai bine 
de cat să’l văd in stăpânirea alteia.

— Şi eu il iubesc cu aceiaşi furie şi pa
timă ; poate şi mai marc ; eu am dat do
vezi că ’l iubesc mult, mult de tot, căci 
mi-am pus chiar viaţa în primejdie pe 
câmpul de războiu ca să-i apăr viaţa.

— Nu voiu să ştiu de tine şi de jert
fele tale, ci de mine şi de neorocirea ce 
m’ar isbi dacă l’aşi pierde ; dacă ai avea 
inimă şi puţină milă, dacă ai simţi ce e 
compătimirea şi îndurarea, te-ai milostivi 
puţin şi m’ai scăpa de moarte, da de 
moarte, că fără cl aş muri neapărat.

— Asemenea şi eu aşi muri fără de 
el ; dar ascultă, fiind-că nu se poate ca 
două femei să stăpânească aceiaşi inimă, 
aidem la el, aide să’I sculăm din somn 
şi să’l juruim să spue lămurit: pe care 
din două iubeşte şi pe care din două îşi 
alege de soţie. Aide.

— Nu, nu voiu.
— Pentru ce?
— Pentru că ştiu foarte bine că pe 

mine nu mă va alege^; de aceia te rog
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te jeruesc, să aibi milă de tinereţile mele, 
să nu mă împingi spre propastia morţii ; ~ 
ci să fugi.

— Iţi mai poftoresc o dală: şi eu aşi 
muri.

— O ! nu. n’ai muri; te încredinţez că 
Tai uita şi ai fi mult mai fericita, la ţară, 
la tine, în mijlocul munţilor voştri cei 
frumoşi şi ă voinicilor şi suratelor voas
tre cu care vă înţelegeţi.

— Dacă te-aşi asculta şi dacă aşi pleca 
eu, crezi că el te-ar iubi ?

— Da, nădăjduesc, adică... sunt sigură.
— Spune adevărul că numai nădăjdu- 

eşli ? va să zică numai pentru nădejdea 
ta să jertfesc eu iericirea mea ; pentru 
o nădejde de care nu eşti sigură, eu să 
mă lipsesc de o iubire învăpăiată de care 
eu sunt sigură 1 Dacă e aşea nu c nevoe 
să plec, nici să’mi iau lumea in cap, ca 
să mă duc în smârcuri şi să’mi jertfesc 

’ ta făcând doi nenorociţi. Cu toate a- 
cestea ca să’ţi dovedesc că n’am o ini
mă de fiară, iată ce pot să fac. Am să 
stau aici în oraş departe de curte, de
parte de el, departe de lume; îţi jur că 
atâta vreme cât singură vei hotărî, mă 
voi feri d’a-1 vedea şi mă voi sili să mă 
ascund ca să nu mă găsească. Intr’a- 
ceastă vreme fă-te vrednică de iubirea 
lui, redeşteaptă-i în suflet dragostea ce

via
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nădăjdueşti a reaprinde : şi, dacă mă voiu 
încredinţa că în adevăr tc iubeşte şi pe 
mine m’a uilal, iţi făgăduesc, iţi juruesc, 
căJmi voiu perde urma ast-fel in cât ni- 

• meni să nu mai dea de mine. Ce zici ? 
priimeşti ?

— Nu ; sânt de prisos toate câte-mi 
spui să faci ; nu voiu de cât fuga la, de
parte de aceste locuri, departe de această 
ţară, departe de lume dacă se poate.

— Şi pentru ce oare atâta străşnicie ?
— Pentru că ori unde ai fi ascunsă 

el e in stare să te găsească.
— Pe mine? Dar ce ? tu nu eşti aci ca 

să’l opreşti prin puterea dragostei tale ?
‘ — Ah ! proastă mai eşti dacă. până a-
cum încă mai înţeles că el nu mă iu
beşte şi nu mă poate suferi, şi că fuge 
de mine ca d’o iasmă. Cum de n’ai în
ţeles încă, dacă o dată chiar eu singuri 
'ţi-am spus că el nu mai pe tine te iu
beşte ?

— Dacă e aşea ce stric cu ?
— Strici prea mult, că fără tine el era 

să fie al meu, azi era să fie legat prin 
nodurile căsătoriei, cum este prin ale ne- 
legiuirei.

— Iarăşi noui minciuni !
— De astă dată nu minţ, pot să’ţi dau 

dovezi ; ascultă numai şi te încredinţea-
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ză. Înainte d’a te cunoaşte el mă iubia, - 
căci ne cunoşteam de mai nainte. De şi . 
tânăr, el era poftitor de măriri deşarte, 
dorea' să domnească, cu toate că era 
al patrulea fiu. Ca să'şi ajungă ia ţinta, 
a făcut învoială cu mine, ca eu, prin fra
tele meu,'să scornesc un răsboiu; ei să 
meargă la acest răsboiu, să vîre pe tatăl 
său-şi pe toţi fraţii săi într’o cursă, unde 
va fi o ceată de turci mai numeroasă ca 
însoţitorii săi; tot el a pus la cale ca, in 
amestecătură, Turcii să năvălească din 
ascunzătoare şi să dea pierzării pe însuşi 
părintele şi pe fraţii săi. După aceia el să 
se întoarcă aici ca să se sue pe tronul 
părintesc şi să mă ia pe mine de soţie.

Auzul acestor cuvinte făcu pe Voi- 
chiţa. să tresere, căci îşi adusese aminte 
de pericolul din care scăpase ea pe vodă 
'şi.pe.fii săi. Intr’adevăr o ceată mare de 
Turci înconjurase pe Vodă şi pe ai săi, 
eşind repede de după un stufiş,şi, între 
cei ce erau alături de Vodă, Vintilă nu 
era; el lipsea, se răsboia cu alţi Turci 
intr’allă parte. Întâmplarea se potrivea 
întru toate cu defăimarea scornită de fiica 
lui Dan.

— Acum pot să’I perd, adăogă Drago- 
mira cu îndoit foc, acum pot să puiu 
înaintea lui Vodă toate hârtiile se am*
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Ia mâna şi să pedepsesc necredinţa lui 
dându’l perzării.

— Nu vei face mia ca asta, întrerupse 
.Voichiţa palpitând de emoţiune ; lasă-I 
să trăiască, trăiţi împreună şi fiţi feri
ciţi dacă veţi putea, căci eu mă duc.

— Unde? întrebă Dragomira tremu
rând de emoţiunea ce ’i producea spe
ranţa şi bucuria.

— întrebi unde se duce o fiinţă nenoro
cită? vSe cunoaşte că eşti jupâniţă! Noi 
ţărancele numai o dată iubim, şi când 
nenorocirea ne desparte de fiinţa iubită, 
ca şi turturelele noi murim.

— Cum? strigă Dragomira cu spaimă, 
vrei să mori ?

— Mă mai întrebi ? Se poate all-fel ?_
— Ase a de tânără ! şi atât de fru

moasă?
— La ce’mi e de folos viaţa şi . fru

museţea fără de el ? Sabia ce am la 
coapse nu ştie nici de tinereţe nici de 
frumuseţe.

— Oh! nu, nu făcu una ca asta — 
murmură Dragomira pe jumătate îndu
ioşată.

— Trebue, lasă-mă ; rămâi cu bine ; 
spune’i că fam ertat... Dupe aceia des
chise uşa şi esi cu repeziciune.
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XVI
Răsplata Dumnezeiască

— Am isbutit, strigâ sora lui Kadu in 
prada celei mai nemărginite bucurii, dupe 
ce se.reinchise uşa şi Voichiţa se de
părta ; Vintilă e al meu ! potoleştc-te ini
mă svănturată şi arzătoare care’mi pâr
joleşti rănunchii, domoleşte-ţi zvâcnirile 
care ’mi frământă pieptul, căci am izbutit, 
adaose ca strângându-şi cu ambele sale 
mâni pieptul ce i se zbătea cu putere.

Pentru ca să potolească zvâcnireie sale, 
Dragomira, după ce pronunţ acele cu
vinte, întinse mâna spre paharul aşezat 
pe măsuţa de la capătul patului unde se 
odihnise mai adineauri Voichiţa, şi, fără 
să’şi dea seama de ceia ce făcea, în aprin
derea sbuciumului produs de bucuria ce 
simţea, apropie cu distracţie paharul de 
buze şi bău două înghiţituri sdravene. 
La minut însă îşi aduse aminte că apa 
din pahar conţinea o otravă ce nu iartă, 
şi, coprinsă fiind de frică'şi groază, scoa
se un ţipăt puternic şi sfâşietor şi căzu 
pe parchet fără de cunoştinţă. Voichiţa 
care încă nu se depărtase prea mult, auzi 
acel zgomot şi numai de cât se întoarse 
înapoi şi găsi pe Dragomira întinsă pe pă-
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mânt larii da cunoştinţă şi scoţând prin1 
tre buze o spumă găibue.

Numai ele cât.Fosta păstoriţă uilâ cu to
iul răul ce ’i-a făcut acea fală, o ridicâ iute 
de la pământ, cu puterea sa cea bărbă
tească, o puse ca pe o pană în pat şi 
o udâ cu apa ce găsi in pahar; dupe a- 
ccia îi turnă în gură din acea apă mai 
o jumătate de pahar şi, dupe ce u făcu 
să înghită apa cea otrăvită fără să reu
şească a o deştepta, chemâ din toate pu
terile ca să vie cine-va într’ajutor. La au
zul vocei sale sosi mai mulţi ofiţeri de 
serviciu şi servitoare, care alergară din 
toate părţile şi înconjurară patul, de şi 
încă nu se luminase de ziuă. Femeile de 
îndată ce sosiră, se grăbiră s’o stropească 
cu apa ce mai rămăsese în pahar, şi băr
baţii îi dădură toate ajutoarele putin- 
cioase.

Peste câtc-va momente sosi însuşi 
Vodă şi fii săi, precum şi vraciui palatu- 

. lui, şi se mirară cu toţii găsind pe Dra- 
gomira fără de cunoştinţă, în camera în 
care se culcase Voichiţa ; timp de insă nu 
era explicat. După un leşin d’o jumătate 
de oră, Dragomira, mulţumită ajutorului 
dat de doctor, deschise ochii, se uitâ cu 
sperieciune prin cămară, văzu pe toţi cari 
o înconjurau şi, aţintindu’şi 'ochii spre 
masă, scoase un ţipăt de groază şi mai 
mare, de îndată ce văzu paharul gol.
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— Ce a-ţi făcut apa din acel pahar? 
strigă ea invineţindu-se de spaimă.

— Te-am udat şi ’ţi-am dat să bei, 
răspunse cu simplicitate Voichiţa.

— Mie mi-aţi dat dintr’această apă, ba 
încă chiar tu ? exclamă fiica lui Dan tn- 
grozindu-se ; o da, adaose murmurând şi 
scoţând din piept un suspin din resem- 
naţiune.. Aşea a trebuit să se întâmple, 
aş ea a voit ursita.

— Dar ce a fost într’acel pahar? se 
grăbi a întreba pe bolnavă doctorul, pu- 
ind mâna pe acel pahar şi examinându-1 
cu atenţiune.

— Otrava cea mai puternică, o otravă 
italiană çe nu iartă nici o dată.

— De unde acea otravă, şi cine a tur- 
nat’o într’acest pahar V

— Chiar cu ; uite maiam într’accastă 
sticluţă; mi-a vîndut’o un vraciu italian.

— Şi pentru care scop ?
— Nu spuiu, n’am nevoe să spuiu. Vă 

spun numai că astă lată e nevinovată, 
căci mai nainte de a-mi da ea, fără să 
ştie, otravă ca să mă scape, însăşi eu 
am băut niţică ca să’mi potolesc setea. 
Ea numai a desăvârşit fapta mea, fără să 
vrea şi fără să ştie, căci se vede, că aşea 
a lost scris! O 1 ne înduplicât deget al lui 
D-zeu, m’âi pedepsit cu însăşi armele 
mele! apoi adaose cu voce tare, adre-
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sàndu-se Voichiţii : Cât mi-ai dat să beau 
dintr’acel pahar ?

— Ca la o jumătate din el, răspunse 
tot Voichiţa.

— Va să zică sint moartă, moartă fără 
nici o nădejde de scăpare ?! strigă Dra- 
gomira frângându-şi mâinile cu despe
rare. Şi mi-ai dat să beau, tu? tocmai 
tu?! Cerul a fost drept, murmură apoi 
cu o voce stinsă. In acel pahar pregă
tisem o otravă ucigătoare pentru tine ; 
vream să te omor; da, am vrut să o- 
mor pe această fată ce urăsc foarte, 
căci ’mi-a răpit tot ce iubesc, adaose a- 
dresându-se către Vodă, şi ea ’mi-a dat 
să beau, crezând să mă mântuiască. 
Tainele lui D-zeu sunt nepătrunse; fie 
voia sa ! Eu mor, căci otrava ce e în 
mine nu iartă; dar nu’mi pare rău că 
mor; scap d’atâtea suferinţe. Am iubit, 
Vlade Vodă, pe fiul tău Vintilă, cum nu 
iubeşte ori-cc femee, şi pentra această 
dragoste am scornit răsboiul ce ai avut 
cu Turcii, precum şi pe cel cu Ungurii ce 
ra urmat ; am făcut să piară atâţia fii, 
atâtia soţi şi atâţia părinţi pentru rîvna 
ce am avut d’a fi Doamnă. Pentru ea 
am aţâţat pe fraţii mei şi apoi i-am lăsat 
să piară : unul ucis de această femee 
şi altul să stea închis în temniţele ungu-

17
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reşti. Voiam să vă văd pe voi loţi umiliţi 
nimiciţi, iar eu mare, şi puternică, şi, in 
mărirea mea, să’ţi cer, Vlade Vodă, ca 
preţ al ridicării voastre, mâna şi iubirea 
fiului tău. Nu am isbutit prin sânge, am 
alergat la minciună; n’am isbutit prin min
ciună, am alergat la spaimă, şi din toate 
acestea înşelătorii n’am câştigat de cât o 
moarte... ruşinoasă... pusă la calc chiar de 
mâna mea, dar... nu pentru mine, ci pentru 
duşmanca mea; să nu... mă plângeţi... nu...
sunt... vrednică.... ah !... mor... sufer prea
mult... trebue să se sfârşească mai curînd.

După rostirea acestor cuvinte, sărmana 
Dragomira, cu o mişcare febrilă scoase 
din sân sticluţa cea mică, bău şi restul 
conţinutului său mai nainte d’a putea 
cine-va s’o reţie, şi apoi, fu cuprinsă de 
nişte spasmuri îngrozitoare, spasmurile 
morţii şi, după cele mai cumplite chinuri, 
muri vărsând veninul ce înghiţise.

— Ah Vintilă, eu am omorît’o, săr
mana de mine, eu am omorât’o fără să 
vreau, strigâ Voichiţa frângându-şi mâi
nile cu disperare şi plângând cu hohote.

— Ba nu tu, ci D-zeu ; D-zeu s’o ierte, 
răspunse vodă cu un ton solemn, făcân- 
du-şi cruce.

— D-zeu s’o erte, murmurară după 
Domn toţi câţi se aflau în cămară.
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înmormântarea Dragomirei se făcu cu 
toate onorurile datorate rangului său de 
Domniţă şi fată de Domn. Serviciul divin 
fu oficiat dc însuşi mitropolitul Macarie, 
asistat de episcopul Râmnicului Grigorie 
şi de toţi clericii mitropoliei, iar corpu, 
său fu azdruncat în tinda catedralei mi
tropolitane din Târgovişte. Puţină lume 
o plânse, căci, din cauza semeţiei şi a 
caracterului său necăjicios, nimeni n’o 
iubea Făcu excepţie la această atitudine 
ostilă numai Voichiţa, care o plânse cu 
foc, şi mai multe săptămâni d’a rândul se 
duse la Mitropolie ca să plângă câte o oră 
şi mai mult d’asupra mormântului său. 
Èa o ţinea într’una imputându-şi că ca a 
omorît’o, dându’i fără să vrea apă otră
vită in loc dc apă curată, cu toate că me
dicii curţii o asigurase că o singură înghi
ţitură din otrava ce Dragomira a băut, cu 
mult mai naintc d’a-i veni dânsa într’aju- 
tor, ar fi fost în stare s’o ucigă fără chip dc 
mântuire, căci acea otravă de proveni
enţă italiană, care ucidea pe omul ce ab
sorbea numai o singură picătură, ameste
cată cu o înghiţitură de apă, era în stare 
să omoare pe omul cel mai robust.

Din cauza acestei morţi, căsătoria lui 
Vintilă cu Voichiţa se amână peste şase 
luni, în care timp tânăra logodnică pur-
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ta haine cernite de mare doliu, şi chiar 
după ce trecu acest răstimp, acea căsă
torie se făcu, din cauza morţei fiicei lui 
Dan Vodă, in sânul familiei, fără de nici 
o pompă sau serbare, iar cununia fu o- 
ficiată în capela palatului, numai de pre
otul acelei capele, toate acestea în urma 
stăruitoarei rugăciuni a Voichiţei.

După cununie, Vintilă se duse la ta
tăl său şi’l rugă ferbinte să’i dea voe ca 
să se retragă din palat, de la Curte şi 
chiar din Târgovişte, al căror zgomot şi 
viaţă de lux şi de parade nu?i plăcea, nici 
lui nici soţiei sale, şi să’i permită să se 
retragă intr’o localitate de munte - din 
Oltenia, în care să’şi clădească o căsuţă, 
potrivită cu gusturile lor simple şi ne 
pretenţioase, promiţându-i că va veni în 
grabă, el şi soţia sa, spre a’şi pună spa
dele şi vrednicia lor la dispoziţia tronu
lui, ori de câte ori Domnia şi ţara vor 
fi în primejdie. Vodă priimi această pro
punere ce'i convenea, dărui fiului său pa
latul domnesc şi cetatea clădite pe apa 
Lotrului de tatăl său, cetate ce nu era prea 
departe de Cozia, împreună cu moşia în
conjurătoare, ii dădu comanda micei gar
nizoane ce sta adăpostită într’acea ceta
te, ii dădu in seamă paza trecătoarei de 
la Rîul Vadului în Ardeal ş>, după aceea,
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îl lăsă să plece împreună cu soţia sa. De 
aci in colo fie care îşi văzu de trebile 
sale, şi evenimentele se scurse ast-fel 
cum le-am descris în prefaţa acestei 
scrieri.

XVIII
La cei buni toate se sfârşesc cu bine

De atunci incoa Vlad Vodă Dracula mai 
domni vr’o patru ani, aci liniştit şi aci fră
mântat de împerecherile dintre vecini şi 
de intrigele boerilor săi prea mult doritori 
de schimbări de Domni. Intr’acel răs
timp Vintilă şi soţia sa veniră de mai 
multe ori la Târgovişte, amândoi îmbră
caţi în zale ostăşeşti şi în armuri de fier, 
şi, ori de câte ori veniră, luară parte la 
războaie crunte şi sângeroase din care 
cşiră victorioşi, căci amândoi se luptau 
ca nişte lei, dar nici odată nu veniră ca 
să ia parte la ospeţe şi petreceri. Pe ur
mă după ce’şi făceau cu hărnicie datoria 
către patrie, se înturnau voioşi în mun
ţii lor şi’şi vedeau în linişte de viaţa lor 
simplă şi pacinică.

In anul 1447 Vlad Vodă Dracula a 
fost ucis de loan Corvin împreună cu 
fiul sau Mircea, şi a fost înlocuit prin



N. 1). Popeştii*262

Danciul fratele Drcg'omirei şi. peste scurt 
timp, prin Vladislav al treilea frate al ci. 
Vintilă a plâns mult pierderea acestui 
tată aspru dar drept şi p’a fratelui său 
cel prea viteaz, dar n’a venit în Târgo- 
vişte ca să dispute iraţilor fetei lui Dan 
şi nici chiar fraţilor săi Vlad şi Radu 
cari-i urmară, moştenirea tatălui sau ; nu 
se puse în price cu Vladislav fratele Da- 
ciului, spre a-i dispute tronul pe care-1 
pusese Ungurii după moartea tatălui său, 
ci şi-a văzut, ca şi mai nainte, de ocupa- 
ţiunile sale zilnice şi a avut satisfacţiu- 
nea d’a vedea că, mulţumită acestei cu- 
minţenii, noul voevod eşit din neamulDă- 
neştilor, nu i-a adus nici o supărare, ci s’a 
mărginit numai să i ia din mână cetatea 
sa, precum şi comanda micei sale oştiri.

In anul 1456 s’a suit pe tron fratele 
său mai mare supranumit Ţepes, care a 
domnit până în anul 1462 ; într’acel an 
el a fost alungat de pe tron de o con
juraţie boereascâ, in urma unui răsboi 
cu Turcii şi Moldovenii, şi a fost înlocuit 
prin fratele său d’al treile supranumit Ra
du cel frumos care a domnit până în a- 
nul 1474. Intr’acel an Stefan cel mare 
Domnul Moldovei a bătut şi ucis pe Radu 
cel frumos. In locul lui Radu, Ştefan a 
numit Domn al Valachiei pe Laiotă Ba-
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sarab, dar in anul 1476, după ce acest 
'voevod a trecui în partea Turcilor, Un

gurii au pus din nou pe tron pe Ţepeş, 
cu concursul lui Ştefan cel mare, cu care 
se împăcase prin mijlocirea lui Matias 
Corvin regele Ungariei ruda lui, dar a- 
ceaslă domnie a durat numai vr’o nouă 
luni, căci, în iarna aceluiaşi an, Turcii au 
reaşezat pe tron pe Laiolă Basarab şi 
boerii au ucis pe Ţepeş, de şi acesta, 
într’a doua sa Domnie s’a purtat cu ei 
foarte înţelepţeşte şi moderat. Sub La- 
iotă Turcii au devenit stăpăni aproape ab
soluţi peste Ţara Românească.

Inlr’accst răstimp de peste 30 de ani, 
Vintilă şi-a văzut liniştit şi nesupărat de 
nimeni de gospodăria sa, şi numai atunci 
când ţara s’a găsit în mare nevoe, a a- 
lergat în ajutorul ei, i-a da dat în mod 
generos şi cu totul desinteresat spriji
nul braţului său, numai p’al său, căci 
Voichila, după ce a devenit pentru pri
ma oară mamă, a încetat d’a mai ii oş
tean. Căi a trăit Voichita, Vintilă s'a ferit 
d’a fi muşcat de şiarpele ambiţiunei şi al 
dorinţei de măriri deşarte, ci şi-a văzut 
numai de traiul său modest în mijlocul 
natúréi, şi a petrecut aproape 30 de ani, 
împreună cu solia sa, în linişte şi neturbu
rat de nimeni, mărginindu-se a face după 
puteri bine tuturor ţăranilor megiaşi.
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In timpul tinereţei sale şi a vieţei sale 
mature, adică în tot timpul cât a trăit Voi- 
chiţa, ale cărei gusturi erau foarte sim
ple, a avut prillejul să facă ecnnomii. clin 
venitul moşielor ce’i rămăsese ca moşte
nire delà tatăl său, şi cu acele economii 
a putut să cumpere multe moşii, din care 
o mare parte au fost dăruite de el pe 
la diferite monastiri. In pomelnicele a- 
celor monastiri figurează numele său a- 
lături de al soţiei sale, dar nu sub nu
mele de Voichilă, ci sub acela pe Simo- 
nida, căci hrisoavele şi pomelnicele o nu
mesc Simonida. Se vede că acest nume a 
trebuit să adopteze fosta păstoriţă în ziua 
cununiei sale cu Vintilă, care la rîndul său 
a oriimit numele de Vlad, pe semne din 
ordinul lui Vlad Vodă.

Acest fiu de Domn in tinereţe a pre
ferat fericirea în locul ambiţiunei, obscu
ritatea paşnică în locul zgomotoaselor 
frământări ale Curţii domneşti, şi traiul 
modest şi cam sărăcăcios, în mijlocul săl
băticiei munţilor, in locul bogăţielor şi 
strălucirei pline de necazuri. Urmând ast
fel el s'a supus îndemnurilor şi rugăciu- 
nelor soţiei sale, şi nu i-a părut rău, că a 
trăit alâţea mari de ani liniştit şi mulţu
mit. Tot după îndemnul soţiei sale, de 
îndată ce Vladislav s’a suit pe tron,
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şi-a clădit nişte case frumuşele dar aşe
zate şi puţin încăpătoare, pe locul pe care 
fusese casa iubitei sale, şi-a prăsit vite 
mari şi mici,?şi şi-a făcut o gospodărie 
de ţăran îndestulat. După aceia s’a mutat 
din palatul cetăţuei în casa sa de ţăran 
cheabur, şi în ea, fiind înconjurat de un 
paradis de flori şi de pomi roditori, a 
trăit mari de ani împreună cu iubita Iui 
păstoriţă care, într’acel timp îndelungat 
şi liniştit, îşi împărţea timpul : aci îngri- 
jindu-şi copilaşii cu care o dăruise D-zeu, 
şi' aci îngrijind singură de şeasc din o- 
iţele sale, care, cu cea mai mare a sa 
părere de rău, nu erau urmaşe directe ale 
oilor sale de mai nainte.

Vintilă fu dăruit de soţia sa Voichiţa- 
Simonida cu trei băeţi : Radu, Vlad şi Mir- 
cea, precum şi cu o fată, şi îşi crescu copii 
in temerea lui D-zeu, iubirea de virtute, 
dorul de ţară, şi nepofta d’a râvni mări
rile şi ambiţiunile. Di şi ai lor fură mai 
fericiţi de căt aceia ce rămăsese Ia curte. 
Crescuţi in mijlocul poporulu', Lrăiră ca 
şi dânşii în simplitate şi modestie, şi, pe
trecând împreună cu ei, le aflară mai bine 
ca cei-l-alţi nevoile, le împărtăşiră suferin
ţele şi ştiură, atunci când ajunse şi ei mari 
şi tari. ce trebui să facă spre a le vin
deca rănile şi cum şi cu ce să-i ajute 
spre a face fericiţi.
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Vintilă trái împreună cu Voichiţa aproa
pe^ de ani, şi într’o zi fosta păstoriţă se 
înbolnăvi şi zăcu de răceală, atunci pen
tru prima oară, pănă ce şi muri in vârstă 
de 57 de ani. Ea fu înmormântată, nu in 
tinda Monaslirei Cozia, unde avea drept 
să fie azdruncată, ca Domniţă ce a fost, 
ci afară la altarul bisericei de ţară de !a 
Călimăneşti, ca fiica unui simplu ţăran ; 
toate acestea conform dorinţei ce expri
mase ea in timpul boalci sale.

Această pierdere costâ pe Vintilă atât 
de mult în cât îl hotărî să părăsească 
casa sa cea liniştită, pe copiii săi ce deja 
devenise mari, precum şi întreaga sa gos
podărie, şi să se ducă să se călugărească 
Ia monastirea Argcşiului, sub numele de 
Vladimir, şi să trăiască mai multă vreme 
prin împrcjurimele monastirei întocmai 
ca un sihastru, şi în cele din urmă să plece 
în lungă călătorie şi să petreacă cât-va 
timp pe la monastirele din muntele Alhos.

Soarta însă nu voi să rămâc multă vre
me acolo; în anul 1479 Ştefan cel Mare 
învinse şi alungă după tron pe Laiot Ba
sarab, şi puse în locu-i pe Basarab cel 
tînăr supranumit Ţepeluşi, fiul Iui Vlad- 
slav Basarab, care urmase lui Vlad Vodă 
Dracul ; acest eveniment a avut loc în a- 
nul 1481. Atunci Se trezi în călugărul Via-
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dimir ambiţiunea deşartă, pofta de mărire 
şi de putere, dorul d’a domni cu ori-cc 
preţ, patimi care mult ii amărîră ultimii 
ani ai vieţei sale. Această patimă îl stă
pâni pe când era în vîrstă de 65 ani ; ea îl 
sili să fugă din Sfinta Agora, să arunce 
cât colo rasa şi comanacul, să părăsească 
Turcia, să treacă în Ardeal şi să se sta
bilească in Amlaşi, în castelul părintesc. 
Fiind acolo, în aprinderea patimei ce se 
făcuse stăpână peste el, a dat uitârei pe 
Voichiţa şi s’a hotărît să se însoare din 
nou cu o sârboaică anume Eupraxia, şi de 
atunci acoa să înjghebeze şi să întindă 
iţele a o mulţime de intrigi, care în cele 
din urmă îl aduse la putere, mulţumită 
sprijinului ce'i dădu Ştefan cel marc. Cei 
ce ajutară pe Stefan Vodă ca să’l sue pe 
tronul părintesc, fură boerii mehedinţeni, 
care, după ce au învins şi au ucis pe Ţe- 
pcluşi, care se purta cu boerii ca un tiran, 
au venit in Ardeal de au scos pe Vintilă 
Vladimir din cetăţuia lui şi, cu toate că 
era trecut de 65 de ani, Y au suit pe tron 
în anul 1483, sub numele de Vlad al V-lca 
supranumit Călugărul.

Domnia aceasta a fost foarte frămân
tată şi neliniştită, din cauza împcrecherei 
dintre Ştefan cel Mare, Matias Corvin şi 
Baiazct al lî-lca împăratul Turcilor care,
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în neastâmpărul lor, fácuse din Ţara Ro
mânească o trecătoare de oşti duşmane 
şi din Domnul lor o minge, care sbura 
de la Moldoveni la Ardeleni şi dc la a- 
ceştia la Turci. Dintr’aceasta cauză fostul 
Vintilă foarte adesea ori a regretat liniş
tita viaţa de. altă 'dată. Cu toate acestea 
firea cea neastâmpărată ce dobândise la 
bătrâneţe, îl sili să treacă de la Moldo
veni Ia Unguri şi de la Unguri la Turci, 
şi să se răsboiasca, când cu unii când cu 
cei-l-alţi, tot d’auna cu sprijin strein, spre 
a se menţine pe tron. Ast-fel într’un sbu- 
cium continuu, el domni din anul 1482 
până în 1495, fără a mulţumi pe cinc-va 
şi fără a fi aprobat chiar de el însuşi.

Această stare sufletească îl îndemnâ 
ca în anul 1495 să se retragă de la dom
nie şi să încredinţeze, cam fără dc voe, 
tronul părintesc fiului său mai mare a- 
nume Radu, care mai târziu dobândi me
ritatul nume de Radu cel mare. Acest Ra
du domni până în anul 1508, când piuri 
isbit de o crudă boală, abia cu şease ani 
mai târziu după moartea tatălui său.

După ce părăsi tronul, Vlad Vintilă nu 
s’a mai reîntors la monastirea sa, ne mai 
putând să fie călugăr, ci. de o cam dată 
s’a stabilit iarăşi în cetatea Amalaşului 
din Ardeal, spre a lăsa fiului său timp şi
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putinţa d’a se întemeia pe tron, iar după 
trei ani de lipsă reintră în ţară şi se re
stabili în casa sa de la Cozia, unde trăi 
în linişte, cu o pensie ce-i acordă fiul său, 
până ce muri în anul 1502 în adânci 
bătrâneţe, trecută de 80 de ani, în bra
ţele fiilor şi nepoţilor săi, fiind regretat, 
ca şi prima sa soţie când a murit, de toţi 
câţi l’au cunoscut, bogaţi ca şi săraci. 
El a fost înmormântat în biserica de la 
Cozia împreună cu oasele primei sale 
soţii care fură desgropate de unde fusese 
corpulînmormântat,şi aşezate lângă ră
măşiţele părrânteşt ale soţului ei.

Cât au trăit aceşti doi soţi au săvîrşit 
multe faceri de bine şi a iscălit multe 
hrisoave, mai ales de danii făcute ţăra
nilor şi monastirilor, ai căror preoţi până 
şi azi fac pomeneală, în rugăciunele lor, 
de Vlad Călugărul şi de soţiele lui J).

1) Această nuvelă a fost publicată pentru pri
ma oară în Calendarul pentru toţi pe anul 1877. 
apoi în ediţie specială în 1887 şi a treia oară în 
1892, iar acum în a patra ediţie, care e înzestrată 
cu o schiţă istorică şi cu oare-carc modificări. 
Când această nuvelă a văzut pentru prima oară 
lumina încă nu începuse a se tipări Colecţia Hur- 
muzache, cea plină de isvoare noi şi de preţi
oase amănunte privitoare la trecutul nostru, iar 
când a eşit a doua ediţie în carte separată, D-l 
Al. Lepadatu încă nu publicase preţioasa sa 
monografie asupra lui Vlad Dracul, care face 
o lumină deplină asupra acestui Voevod, unul
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Nu cred că poale sá producă o amin
tire mai scumpă şi mai neperitoare ca Tă
cerile de bine cu care omul şi-a semănat 
calea în viata sa pământească. Ori-cât de 
ingrată ar fi omenirea, urmele unor ase
menea faceri de bine nu se şterg lesne, 
ci se întipăresc adânc pe cărarea vietci, 
ast-fel casă nu se şteargă nici odată.

din cei ce au avut o viaţă dintre cele mai fră
mântate. In cronicarii noştri am găsit puţine in- 
formaţiuni asupra acestui Domn ; de aceia am 
fost silit să alerg la plăsmuire, care e îngăduită 
într’un roman, când n’am putut să dispun de 
informaţii sigure. Scriind această nuvelă nici 
n’am avut pretenţie să dau la lumină o scriere 
istorică. Introducerea, ce e dreptul c un rezumat 
istoric, dar un foarte scuit rezumat, care tra
tează numai despre epoca domniei tatălui lui 
Vlad Călugărul, iar nici de loc de a lui. D-l Al. 
Lepădatu susţine că soţia sas’a numit Simonida, 
şi D-l St. Nicolaescu susţine că Vlad Vodă s’a 
mai căsătorit o dată, după ce s’a descălugăril, şi 
că a doua a sa soţie s’a numit Eupraxia. Aşea 
trebue să se fi numit şi una şi alta, căci afirmă
rile D-lor sunt bazate pe documente istorice ne- 
îndoioase ; cu toate acestea eu am păstrat tot 
numele cele vcchiu, precum şi întreaga legendă, 
astfel că şi în a patra ediţie păstrez tradiţia cea 
veche cu toate ne exactităţile ei, pentru că e mai 
sonor numele de Vintilă de cât acela de Vlad, şi 
mai drăgălaşii! acela de Voichiţa decât acela de 
Simonida ce a purtat prima fenice a lui Vlad Că
lugărul, şi terminând încă o dată repet cititorilor : 
aveţi înnainlea ochilor numai o simplă nuvelă 
istorică, iar nu o scriere pur istorică. X. D. P.
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Poezie eroica de lî. lîoliutiiicanu 
Muzica de Al. Flechlcmaclicr

Trâmbiţa răsună sus pe lunca verde ;
Armia Iui Ţepeş printre brazi se perde.
— lata strig vitejii mândru căpitan 
Ce-a ucis cu mâna paşea musulman.

Domnul îl sărută, şi cu bucurie,
Zice: — Vrei tu aur, ranguri sau soţie?
De vrei avuţie daţi-oi cât vei vrea,

# Iar de vrei soţie îţi dau fata mea.
— Doamne nu voiu aur, nici măriri deşearte ; 
N’am venit în luptă ca să!mi fac o parte. 
Lacrămile ţăriei braţul mi-a-ntr’armat ; 
Pentru-a ei scăpare, numai, m'am luptat.
Tar când este vorba despre soţioară,
Află că eu însă-mi sínt o feţişioară.

La aceste vorbe junele frumos,
Coiful îşi ridică, păru-i cade ’n jos.
Toată adunarea vede cu răpire 
O fetiţă dulce ca o fericire.
Domnul tiu s’aruncă l’ale ei picioare, i 
vŞi, cu-o privire dulce, rugătoare :
— Fii a mea domniţă, şi mă jur pe cer, 
Pentru tine ’n lume să trăcsc, să pier.
— De voeşti iubirea-mi să o dobândeşti, 
Pentru ţară Doamne să mori, să trăeşti.

1854.

-FINE-
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