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STEFAN CEL MARE.
NUVELĂ ORIGINALĂ

I.
CONSPIRAŢIA. SPIONUL ŞI CĂLUGĂRUL.

Era int-r’o zi de Joî-Mare. Toţi locuitorii Sucevei 
eraii puşi în mişcare. De la mic pană Ia mare aveau 
pe feţe zugrăvită o nelinişte grozavă. Ar fi crezut, 
cine-va că turcii sunt la hotarele Moldovei, şi că toţi 
se teméii de o nenorocire, atât de mare era fierberea 
între poporul moldovenesc. între demnitari mal ales, 
nu era fierberea atât de mare, pe cât erai! întâlnirile 
lor politice, ale căror scopuri nu erau ca cele de 
astă-zî, şi luptele lor de partizî nu însemnau : 
„scolă-te tu să şes eiiu, — ci era vorba de aducere 
la domnie pe un domn séü altul, — şi fie-care partidă 
susţinea pe alesul şeii, nu pentru că avétt să aştepte 
de la densul speculaţiunî mari şi favoruri înalte, — 
dar pentru că fie-ce partidă avea credinţă că prin 
alegerea sa va face bine ţărel şi va lucra spre mări
rea némuluï.

într’o ast-fel de fierbere sè afiaü cele douë partide 
mari din capitala Moldovei, când Ştefan, fiul fostului 
Bogdan-Vedă, venea cu dste din Muntenia, cu scop 
de a resturna pe Petru Aron-Vodă, care era atunci



în fiinţă ca domnitor al Moldovei, şi a rësbuna pe 
tatăl sëti Bogdan.

în timp de doi ani, cât domnise Petru Aron, 
Moldova mergea din reu în mal rëü ; mai tot poporul 
era nemulţumit, afară de acel car! alcătuiau curtea 
Domnului şi erau la favöre, cu töte că şi mulţi dintre 
denşil vezuseră cum merg lucrurile şi aşteptau minutul 
prÿncios să se schimbe la faţă; — pe de altă parte 
turcii fâcéü felurite neajunsuri, iar Petru Aron ca să 
le astèmpere setea de bani şi să-’I facă sa-5] asigure 
pe el la domnie' aduse ţara în stare să plătescă tribut 
mare şi greu pentru popor. Fără îndoială, că Petru 
Aron prin slăbiciunea sa şi prin reil diregătorl ce ’1 
înconjurau ar fi ajuns pdte să schimbe Moldova în 
oblăduire turcescă, dacă împrejurările n’ar fi făcut ca 
acest Domn să piarză încrederea între mulţi dintre 
boeril iubitori de ţară şi ast-fel aceşti hoerl să unel- 
tescă şi să apese la căderea lui.

între boeril de frunte cari erau nemulţămiţl, se 
aflau şi Teut, Şendrea, Isan, care deveni sub Ştefan 
vistiernic, iar în capul lor era Teoctist Metropolitul.

Aşt-fel, în ziua de Joia-Mare, totă lumea era 
neliniştită, din pricina că Petru Aron Vodă fusese 
învins de către Ştefan, fiul lui Bogdan, şi că se în
torsese ruşinat, dar tot păstrând încă domnia, ceea 
ce făcea pe partizanii lui să fie mâhniţi, iar pe cel 
duşmani lui nemulţămiţl că Ştefan nu putuse să ajungă 
în Sucéva, ca sä ’1 proclame Domn în locul lui Petru.

Cătră seră, Teoctist Metropolitul chemă la dînsul 
pe Tëut şi stete multe césurï de vorbă cu el.

— Nu e altă scăpare, zise Teut Metropolitulul, 
de cât së îndemnăm de iznovă pe Vodă să purcedâ 

/în contra lui Ştefan, iar noi aci pe de altă parte să 
’1 săpăm pe dedesubt.-
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— Bine zicï, Téute, — răspunse Metropolitul; 
dar trebue se ne chibzuim cu bună sema despre cum 
se cade să punem lucrurile la cale. Inştiinţâză cât 
de curând pe toţi aï noştri să ne întâlnim chiar în 
nöptea asta la chiliile călugărului Avgonie, şi acolo 
nebănuiţi de nimeni, vom vorbi multe.

Dupe alte consfătuiri de acest fel, Tëut plecă de 
la Metropolitul, remâind că în nöptea aceia să se 
’ntâlnescă la chiliile călugărului Avgonie, pe care Tëut 
merse de ’1 înştiinţă mai din vreme, că Metropolitul 
vrea să-I vorbescă.

Deci, nu trecu multă vreme de la plecarea lui 
Tëut şi Avgonie se duse la Metropolie, unde găsi în 
linişte pe Metropolit, aşteptându’l.

— Am venit, Prea sfinte dupe cum m’al chemat, 
zise călugărul, şi sunt gata să ascult înaltele vöstre 
porunci.

— Eft n’am porunci pentru acei cari iubesc pe 
D-zeîi şi ţara, zise Metropolitul, ci rugăminte. Eşti 
cel mai vrednic dintre servitorii lui D-zeii, şi încre
derea ce am în cuvioşia ta ai meritat’o şi o meriţi, 
cât timp ştii să ’ţi faci datoria cu sfinţenie. Ascultă-me 
dar şi să fii ca tot-d’auna mut ca mormântul. In 
nöptea asta, ne vom aduna iarăşi la tine. Bagă de sémâ să 
fii singur şi cu doue césurï ’nainte de venirea celui 
d’ântèiü dintre noi, nimeni să nu fie prin prejur care 
să ’1 vază. Vel deschide portiţa din grădină, căci 
toţi pe acolo vor veni şi vel aştepta pe rând pe fie
care, pănă ce së vor aduna toţi, atunci să vil repede 
să me vesteşti ca să cobor şi eu. Nu uita însă de-a 
trece pe la archimandrite Belizarie, şi să-I spui să 
vestescă la rându’I pe toţi fraţii supuşi pricinel nöstre.

— Yoiü face töte, prea sfinte! rëspunse călu
gărul şi eşi fără a mal t aştepta vr’un cuvent, căci el 
numai dintr’o vorbă ar fi înţeles tötä voinţa Mitropolitului.
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La césurile 10 din nöpte călugărul Avgonie în
deplinise tote poruncile; iar apröpe de miezul nopţei 
aştepta în grădină pe cel d’âutâiu dintr’aceî ce aveau 
sô soséscà.

Metropolia era situată pe un deluleţ, dupe care 
se vedea tot oraşul într’o parte şi ’ntr’alta: iar îm
prejurul clădire! în care locuia Metropolitul eraţi chi
liile călugărilor. Nurna! chilia Iu! Avgonie era cea 
mai retrasă, fiind la pölele deluleţuluî, în faţa une! 
grădine aprope sălbatică, din pricină că nimeni n’o 
mai îngrija; afară de acésta, lângă chilia Iu! Avgonie 
ma! era şi alta, a unu! părinte mort de curând, aşa 
că Avgonie le stăpânea pe amôndoué de-o dată.

Fiind primăvară, şi copaci! hind înfrunziţi, ramu
rile lor lung! şi dese cădeu cu mult ma! pre jos de 
acoperemântul chilie!, aşa că misteriösa locuinţă a că
lugărului părea ma! mult în frunze de cât între zidurî. 
Cu un cuvent, că d’abia se ma! distingea prin frunză- 
tura copacilor cc-o acoperéu.

Pe lângă töte astea, călugărul Avgonie s’ar h 
crezut că e portarul Metropoliei, căc! nu era altă chilie 
ma! mărginaşe ca a sa, şi toţi cari treceu pe acolo, 
el î! vedea şi ’! ştia cine sunt. Ndptea însă. nie! 
pu! de găină nu se ma! zărea trecând pe acolo, atât 
de mare era liniştea şi tăcerea priii prejur.

La spatele chilie!, Avgonie avea o uscidră ce res- 
. pundea în grădină ; iar grădina era aşa de necultivată 

şi de selbatică, încât s’ar fi putut ascunde în ea o 
turmă de oî, fără ca nimenî să bănuiască. Ca să 
răzbeşti din fundul grădine! unde era o portiţă îngustă 
şi să ajung! la uscioara chilie! Iu! Avgonie, îţi trebuea 
să te încurc! prin crăngî şi prin braţe de cetină desă, 
iar une or! să te vez! zgâriat ca de-o pisică. Călu- 
gănil ştia însă o potecuţă pe unde putea! să trec!
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repede şi cu înlesnire şi la marginile acelei potecuţe 
aştepta el pe boeril ce avert sil vie în acea nöpte.

Era tocmai miezul nopţeî, când se auzi un fâşiit 
de buruenl, lângă portiţa din fund a gradinei; călu
gărul alergă numai decât, căci era aprope, şi së întâlni 
faţă ’n faţă cu Teut, care venea cel d’ântêifi.

Acesta cum vôzu pe Avgonie. îl întrebă :
— A mai venit cine-va?
— Nimeni, păn’acum, respunse călugărul.
— Nu e nimic, vor veni ei în grabă, pote că 

nu e încă césul, m’oï fi pripit ert.
Nu termină bine vorba, şi un alt fâşiit de bu- 

ruene së auzi, iar între denşiî, cari start nu departe 
de portiţă, apăru boerul Şendrea, ce era vornic pe 
lângă Petru Aron-Vodă.

— AI venit vornice? îl întrebă Tëut. Me aşteptam 
së fii mai la vreme ca cei Palţî, căci tocmai d-ta vei 
avea partea cea mare a întâlnire! nöstre. Să mergem 
înlăuntru.

— Să ne arate părintele Avgonie, calea, căci 
n’ani chef să me mal zgărirt de mărăcini ca în rendul 
trecut.

— Pe-aci ! zise Avgonie, apucând înainte, pe când 
cel doi boerl îl urmară pe potecuţa ce ducea la chilia 
din fund, ale cărei ferestre respundeart în grădină.

Cum ajunseră aci, Avgonie îi lăsă pe amêndol, 
iar el eşi întru întâmpinarea celor Falţl.

Veniră rend pe rend mal mulţi boerl printre 
cari Stoia paharnicul şi Buftea postelnicul ; iar mal pe 
urmă archimandritul Belizarie dinpreună cu alţi călugări.

Când toţi së adunară că d’abia încăpeft în chiiia > 
lui Avgonie, acesta së duse repede să vestéscà pe 
Metropolit ul.

Trecu însă ca la un cés şi Avgonie. nu së mal 
intorse. Toţi aşteptai! cu nerăbdare, şi nu ştiau ce
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sä inaï crăză. îşi pierduseră răbdarea şi erau cât pe 
aci să plece, de temere ca nu cumva să tie dejugaţi 
şi aruncaţi in vr’o cursă. Dar cum putea ei să se 
aştepte la una ca asta, când acela care-î chemase era 
însuşi prea sfântul Metropolit; cum putéft crede că 
fiul cel mai credincios lui D-zeu, să lie în stare a ’Ï 
vedea duşi la spânzurătoare ? Nu !... Nu se putea 
una ca asta ; şi se vede că s’a întâmplat ceva Metro- 
polituluî de nu mai venea. Cel puţin, nu se întorcea 
călugărul să le spue dacă trebuiau să mai aştepte sau 
nu, căci se putéft sfătui şi singuri mal ales că aveu 
pe Tèut între eî. Mirarea şi neliniştea îi cuprindea 
din ce în ce mal mult, — când un călugăr luă hotă
rârea să se ducă el însuşi să vază ce să ’ntâmplase.

Nu mult după aceia, călugărul să întorse şi aduse 
vestea că Metropolitul fusese chemat grabnic la Vodă, 
şi că călugărul Avgonie se dusese şi el în urma Me- 
tropolitulul să afle de ce fusese chemat.

La acăstă veste, totă adunarea fu cuprinsă de 
mirare, şi după o scurtă sfătuire se hotărî cu toţii se 
aştepte întdrcerea Metropolitului sau cel puţin pre 
aceia a luî Avgonie.

Aşteptarea le fu destul de lungă, dar’ în cele 
din urmă, — uşa ce răspundea în grădină se deschise 
şi Teoctist Metropolitul apăru urmat de Avgonie. Pe 
faţa lui se citea totă neliniştea ce ’1 muncise în timpul 
cât îl aşteptaseră boierii adunaţi. Cum se vecju în 
faţa lor, fruntea i se însenină, şi dupe ce le mulţăini 
pe rend la fiecare că fuseseră înţelegători de scopul 
ce ’i chemase acolo, zise cu glasu-î cuvios şi plin de 
greutate :

— Iată-mă între voi cinstiţi boerl ; — era şi 
timpul să ne punem planurile în lucrare, căci o clipă 
de întârziere este cât o nenorocire nouă căzută asupra 
ndstră, şi a nămuluî nostru.



— Cuvintele tale, prea sfinte, zise Té ut, parcă 
vestesc o noue îndărătnicie a Domnuluî, căci dacă am 
aflat bine, de la dânsul vii acum.

— Tocmai de la dânsul, urmă Metropolitul ; şi 
etâ să bine-cuvântăm minutul în care Petru Aron Vodă 
s’a gândit să me cheme, spre a se sfătui cu mine, 
înainte de a pune în lucrare o hotărîre destul de tristă.

Ce hotărîre? întrebară toţi de-o-dată.
— Ve voiu spune! De-o cam dată cată să vé 

mărturisesc că ’miau trebuit multe silinţe să fac pe 
Vodă să ’şî ea seina maî bine la aceia ce voia să facă.

— Va să zică, pericolul e înlăturat? întrebă Téut.
— Aprope !... Trebue însă cât maî curând să 

ne punem pe lucru, căci dacă mâine, va fi încă timpul, 
poimâne ar putea fi prea târziii.

— Să vedem, ce este? întrebă vornicul Şcndrea 
nerăbdător.

— Iată cum start lucrurile : Vodă. Petru Aron, 
vâ<Jând că e ameninţat să cadă, pe de-o parte de lo
viturile ce-î pregăteşte din nort Stefan, fiul lui Bogdan 
Vodă, iar pe de altă parte de cătră boeriî nemulţumiţi, 
se hotărîse să plece chiar mâne Ia Ţarigrad, şi acolo 
să ceră sprijinirea deplină a vizirului pe lângă Sultan. 
Înţelegeţi bine, că pentru o ast-fel de reuşită, turcul 
fiind setos numai de bani şi de daruri, Vodă ar ti 
trebuit să hărăzâscă cât maî multe bunuri de-ale ţăreî 
şi de-ale poporului, şi aşa că într’o di ne-am fi pomenit 
cu Moldova îutregă vândută turcilor. Ast-fel, Vodă 
având deplină încredere în sfaturile mele, înainte de 
plecare, se gândi să mö cheme şi iată pentru ce am 
fost la dânsul. în faţa unei asemeni hotărâri, ’mi a 
fost cu neputinţă la început se’l fac s’o pàrâséscâ, 
dar dupe ce ’l-am vorbit de sortea ce ’1 ar aştepta în 
puterea turcilor, dupe ce Fam încredinţat că e maî 
bine să fii rob al unui creştin, decât favorit al unui
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pagan, dupe ce ’1 am vorbit de numele şi faptele stră
moşilor noştri, dupe ce l-am conjurat pe numele Iftî 
Dumnezeu, — d’abia a primit să ’şl amâne hotârîrea; 
iar ca să mal facă o încercare, Fam sfătuit să se 
pregătăscă de nfiol întâmpinări în potriva lui Ştefan 
şi Fam încredinţat că toţi boeril îl vor sprijini de o 
mie de ori mal mult. când ar căta să ’şl păstrede 
tronul cu arma în mână, de cât a şi’l păstra prin 
fapte netrebnice ca acelea ce ar săvârşi umilind ţara 
păgânilor. Atunci se părea că mă ’nţelege, şi ’ml 
mărturisi că mâuc chiar va aduna toţi boeril să le 
facă cunoscut că nu numai va aştepta lovirile lui Ştefan, 
dar că el însuşi va purcede cel d’ntăiu cu oaste, ca să’l 
gonăscă din Moldova şi să’l facă a-i peri pofta de domnie.

— Bine! forte bine! dise Tăut, bucuros de acesta 
nouă hotărîre a lui Vodă, luată prin îndemnul Metro- 
politulul iubitor de ţară.

— Acum, (Jise Metropolitul, o rândul tău Voinice 
Şendreo. ca mâne să fii la înălţimea unul bun patriot. 
Mâne Vodă va aduna toţi boeril; mulţi dintre el i! 
vor sfătui să nu reîncăpă răsboiul ; unii chiar dintre 
el vor dice că e mal bine să câră sprijinul temeinic 
al Sultanului; dar tu, care ştii adevărata stare a ţârii, 
care cunoşti pe acel mişel linguşitori, de şi te afli cu 
el împrejurul aceluiaşi tron, e rândul tău să faci pe 
Vodă să nu’şî mal schimbe hotărîrea de astă sără; 
căci numai prin trînsa pune capăt tuturor relelor. Tocmai 
spre a da naştere la o ast-fel de hotărîre, ne-am 
adunat în astă sără; dar fiind că Vodă numai prin 
raine a fost de ajuns să o ia, sâ ne mulţumim că am 

. scăpat de primele, greutăţi şi acum să căutăm că in 
timpul cel mal scurt lovitura între Ştefan şi Petru 
Aron să să dea, iar noi înainte chiar de-a să statornici 
sortea armelor, să facem ca Ştefan să găsăscă drumul 
pănă la Sucăva deschis şi plin cu strigăte de bună
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primire. De cât un domn cocoloşit, îndărătnic şi în
căpăţînat prin lingurile târîtorilor, mai bine un domn 
teuer, cu nădejdi de vitejie pentru viitor, şi care să 
asculte numai de glasul acelor boerî cari ’şi Iubesc 
ţara, cari n’att uitat fala numelui strămoşesc.

— Aï vorbit ca un adeverat părinte al neamului 
moldovenesc, dise boerul Buftea mişcat pană la suflet 
de mărinimia Metropolituhu.

— Atunci, ne-am adunat de giaba, zise Tëut, 
dacă lucrurile s’aft făcut cu bine, fără ca noi să mijlocim.

— Nu! Nu ne-am adunat de giaba, întrerupse 
părintele Teoctist. Dacă n’aţl fi fost cu toţii aci, de 
unde aţi fi aflat numai de-cât întrevorbirea mea cu 
Vodă, şi de unde aţi fi ştiut că mâne trebue să găsiţi 
cu toţii hotărîrea de rësboitt ca bună?

— Aşa este!
— Ş’apoî, urmă Metropolitul, vornicul Şeudrea, 

care păstreză tdtă încrederea tronului, de unde ar fi' 
ştiut ce cale să urmeze ? Pdtn că inima Par fi sfătuit 
cum să facă, pote că ne ar fi ghicit gândurile tuturor 
după al sett ; dar nu era de ajuns numai atât ; trebuia 
să audim totul, ca după plecarea lui Petru Arou în 
potriva lui Ştefan, să punem mâna pe tron şi să’l asi
gurăm noului Domn, lui Ştefan. El bine, tocmai asta 
avem de făcut acum. Să vedem, ce dice Tëut în acéstâ 
privinţă ?

— Ett, cinstiţi boerî şi scumpi fraţi, aşi avea 
multe de dis, dacă ’ml veţi da voe să vorbesc. — 
Să ne închipuim că Petru Aron a plecat din nott în 
potriva lui Ştefan, şi că tronul Sucével, e lăsat gol 
pană la întorcerea lui. Dacă însă Ştefan, în loc să 
învingă, va fi învins?...

— M’aî înţeles rëu, Tëute, dişe Metropolitul, 
lupta nici nu trebue să înceapă ; destul Vodă să plece 
din Sucéva.
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— Atunci, de ce nu Tain lăsa să plece la turci ?
— Nu! căci de-acolo s’ar întdrce cu puteri mari.
— Bine. Dar plecând în contra lui Ştefan, dacă 

tronul îï va fi susţinut cu putere de partizanii seî.
— Te înşeli! Eî singuri vor trece în partea 

ndstră, când se vor vedea între doue focuri: cel din 
năuntru şi cel din afară.

— Fie aşa cum clici, dise Teilt; clar oştea va 
li în mânile lor.

— Nu! căci oştea va fi totă la resboiu.
— Cum asta?
Vom răspândi sgomotul, că Ştefan a adunat pu

teri mari, şi cu acest chip Petru Avon va lua cu dînsul 
şi pe cel din urmă. soldat. Ş’apoî vor fi destul dintre 
al noştri pe câmpul de luptă, cari să ’1 îndemne tot
deauna spre păsuri greşite aşa, că peeled afară, peeled 
înlăuntru va trebui se cadă.

— Fie-ţl cuvintele întru reuşită! zise Stoia, ne- 
vrend să prelungéscâ mal mult vorba.

Cu töte acestea vorba lor se prelungi apr op e până 
la cliuă, iar când plecară unul câte unul, călugărul 
Avgonie îl conduse ca şi la venire: aşa că după ce 
plecară toţi, el se reîntorse în chilia sa. Aci privirile 
lui se îndreptară prin töte colţurile ca şi cum s;ar ti 
temut, să nu fi renias cineva. După ce se asigură 
bine că nici urmă din cel adunaţi nu mal rămăsese, 
puse o masă în dreptul unei usciore ce răspundea în 
podina chiliei, aşeză d’asupra un scaun, să urcă pe 
densul şi dete brânci usciore!, care să deschise în sus.

— Acum poţi să vil ! zise el cul-va care se vede 
că era în pod.

— S’aü dus toţi? întrebă o voce.
— Da !... s’aü dus !...
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Şi la aceste cuvinte apăru în deschizătura podului 
figura iscoditdre a unul om, ce semăna mai mult cu 
un strein, decât cu un moldovén cum îî era graiul.

Acest om se lăsă încet cu piciorul pe scaun, si 
apoi coborî jos ; iar călugărul, dupe ce închise usciora 
podului, aşeză scaunul şi masa la locurile lor.

— Aï auzit tot? întrebă Avgonie pe acel strein.
— Da ! Tot ! . . N’am putut însă să-î cunosc pe 

toţi numai după glasuri.
— Nici nu e trebuinţă să-I cunoşti, zise călu

gărul ; destul că le ştii planurile.
— Da, le ştiu, şi încă forte bine, pentru neno

rocirea lor.
Omul care vorbea ast-fel, de şi strein şi sëlbatic 

la înfăţişare, era însă amestecat îndestul în trebile 
statului şi-ar fi zis cine-va că e unul din marii dire- 
gătorî aï tronului ; cu tote astea el era numai un 
spion, — şi încă din cei mai devotaţi ce avea Petru 
Aron, sau mai bine postelnicul Fănuţă, care conducea 
töte intrigile tronului. Acest spion se numea Udricî, 
şi numai prin multe vărsări de bani făcuse el pe că
lugăr să-I descopere tainile la care fusese martor chiar 
în acea seră. Nici o dată însă nu avusese prilejul 
să le audă cu urechia lui de cât numai atunci, şi 
fiind-câ era tot ce dorise, când mal resuflă puţin din 
zăpuşala ce suferise în pod, — vîrî mâna in buzunar 
şi scoţend o pungă cu aur o dete călugărului, zicêndirî :

— De-o cam dată numai atât; mai târziii vei 
ajunge la o tréptâ mal înaltă ; cine ştie, pöte chiar 
Metropolit...

Şi aceste cuvinte le rostea spionul Udricî, cu un 
fel de batjocură, ce nu prea plăcu călugărului.

— Spune-mî acum, ce vel face? întrebă Avgonie, 
dupe ce puse punga într’o lădiţă.

I
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— Acum, zise Udrieï, me void duce së me culc 
liniştit, şi mâne cât de târziu me void scula, tot void 
avea timp să ’ml fac datoria.

— Dar mâne ştitt că se vor aduna boerit la 
Vodă, şi că hotărirea ce vor lua...

— Ce e cu asta?.. Së va lua numai hotărirea: 
dar mai înainte d’a së pune în lucrare, cine ştie de 
nu vom vedea ridicându-se spânzurători în mijlocul 
oraşului.

— Ascultă Udrieï, ’mï-aï spus că planurile tale 
sunt cu totul altele şi că nici o picătură de sânge nu 
së va vërsa... Te-am credut, şi numai ast-fel te-am 
înlesnit să audi tot ce s’a vorbit. ’Mi-ai spus de 
asemeni că Vodă nu va şti nici o dată cine sunt 
aceia care-i urzesc căderea... ’mi-ai spus...

----Şi ore nu ţi-am spus adevërat?.. De unde
vrei să-i ştie Vodă, dacă nu-î ştiu nici eîî? Oare 
vëzutu-i-am eu, din întunecimea podului şi când uşa 
era închisă?

— E tot una; le-ai au<Jit numele, şi e destul 
să ’ţi închipueşti cine sunt.

. — Numai pe închipuire nu së ştie nimic. Câţi 
vornici şi câţi T0uţi nu sunt în ţara moldovenescă!..

— Ai au(Jit însă glasul Metropolitului.
— Tu <J>cî • ett nici nu ştiam c’a fost şi dînsul.
— Nu te mai preface Udrieï ; ştiam gândurile 

tale, căci alt-fel nu aï fi pëtruns până .aci; dar nu’mi 
închipuiam ca ele să dea naştere şi la vërsàrï de sânge. 
Dacă banii cu care am vêndüt aţâţi boeri, au fost 
de-ajuns să më înşele, apoi cuvintele tale de-acum sunt 
de-ajuns ca să më deştepte.

— A !. Ai început să te căeşti, ca Iuda ? zise 
Udrieï, rînjitor ; fii pe pace, nimeni nu va şti că tu 
eşti vânzătorul.
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— Afară de mine î.. dise o voce de călugăr, 
care întră ca un trăsnet prin uşa ce răspundea în 
grădină şi pe care Avgonie n’o încuiase.

Spionul Udricî şi Avgonie rămaseră încremeniţi 
de privirea noului venit, care să lipise de uşă ca o 
fantazmă, ca şi cum ar fi voit să trăcă drept umbra 

î trădătorului, care ’şl vănduse sufletul pentru bani. Să 
tăcu o tăcere de câte-va secunde, şi nici unul din- 
tr’înşil nu scotea un cuvent. Numai Udricî, îşi apro
piase mâna de cingătdre, unde-avea un cuţit, gata să 
lovăscă.

— Nu te osteni! dise călugărul; chilia mea e
forte apröpe de-aci, şi am avut timpul să’mi iau un
cuţit mult mal tăios ca al tău... Acum, spuue-mî, 
prea sfinte Avgonie, nu este aşa că numele ce porţi e
vrednic de rasa ce te-acopere?.. Nu est.e-aşa că în
crederea ndstră şi binele ţării, nu preţuesc cât punga 
de aur a acestui ticălos?.. Nu este aşa că a fi un 
simplu călugăr nu este tot una cu a fi Metropolit, 
după cum îţi făgăduia mişelul ăsta de om?

— Călugăre! Ia-ţi seina la vorbă! strigă Udricî, 
neputând să mai sufere batjocura.

— ’Mi-am luat seina de mult ! răspunse călugărul, 
încă de când stăm mal adineaori subt acesta uşă a 
podului şi ’ţi am aucjit răsuflarea pe care cereai a o 
înăbuşi!.. A!.. Dar efi te-am audit ; şi pe când cei
lalţi vorbeaţi, eu mă întăream mereii în presupunerea 
că aci să urzeşte o intrigă, o vânzare. Am voit. însă 
să rămâi singur, numai cu voi, căci boeriî în mărinimia 
lor, pöte că te-ar fi lăsat cu viaţă. Acum îusă, să 
vedem ce e mal dulce, spândurătorea ori cuţitul?...

— In sfârşit, ce vrei? să răsti Udricî.
— Vreaft ca nici unul din voi să nu iasă de

aci !...
— Dar dacă vom eşi, fără să vrei tu?

2Ştefan cel Stare.
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— încercaţi!..
:— în lături!., strigă spionul ameninţător.
— Nu voi ft ! response călugărul arătând mânerul 

cuţitului de subt rasă, după care se presupunea că 
tăişul căta să fie îngrozitor.

— A! vrei sănie sperii cu frigarea ta de cuţit?..
— în lături, când îţi die!.. Voift să es!..
— Şi eft îţi spun că nu vel eşi !..
— Vom vedea!., rînji în cele din urmă spionul.
Şi intre amêndoï se încinse o luptă selbatică, gro

zavă, pe când Avgonie stetea rezimat într'o parte, ne 
cutezând'să ajute nici pe unul nici pe altul. Cuţitele 
celor doi luptători se izbeau zăngănind şi luceatt la 
lumină ca două fâşii de flăcări ; iar gemetele înăbuşite 
ce eşiau din pepturile lor rëmânéfi ca vuetul ce se 
aude în pântecul pământului, când stă se isbucnâscă. 
Umbrele lor se întipăreai! pe didurî ca ale demonilor 
cari se sfâşie în iadul luminat de focul cătranulul. 
Ar fi credut cine-va că lupta lor n’are să së mal 
sfârşâscă. Dar de-o dată, un gemet clocotitor în sânge 
sè audi, şi spionul cădu la pământ, desbătându-se ca 
un şerpe în sângele ce curgea din gâtul şi inima lui. 
Călugărul îţi privi cuţitul roşit mal mult de jumëtate, 
şi când ochii lui rëzbunàtorï să îndreptară asupra lui 
Avgonie, care tremura ca un mizerabil într’un colţ, së 
duse la densul, îl apucă de umeri, şi târându’l peste 
cadavrul spionului, îl lovi cu furia unul tigru, pănă ce 
sângele lui së amestecă cu al aceluia ce ’şi primise 
pedépsa mal din ’nainte.

— Şi-acum, vindefi-vë sufletul şi ţara, strigă rës- 
bunătorul, trântind uşa chiliei după sine şi dispărând 
prin întunerecul ce încă dormita pe arborii din grădină.

A doua <Ji, când cele douë cadavre fură găsite 
unul peste altul, nimeni nu ştia povestea lor.
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II.

ŞTEFAN DOMN AL MOLDOVEI.
Pe la finele lui Aprilie, într’o di, în care ploia 

curgea în pâraie pe uliţele Sucevei, oştea moldove- 
nescă era gata de plecare şi numai Vodă lipsea din 
fruntea ei spre a porni. Acea di pare ca într’adins
se posomorise, ca şi cum ar fi vrut se arate lui
Petru Avon ca soartea ’! va fi tot atât de posomorită
ca si vremea. Cu tute acestea, el fiind deja pregătit,
şi mai toţi boerii fiind în unire că trebuia să se dea 
o luptă hotărîtore lui Ştefan, ce ţintea së ocupe scaunul 
Moldovei, nu mal era nici un minut de întâr<Jiat, şi 
vrând nevrând Domnul trebuia să facă voinţa celor 
mai de căpetenie în statul lui, căci aminterî numërul 
nemulţumiţilor ar fi devenit şi mai mare.

Ast-fel, cu neliniştea în suflet şi cu urîţenia vreme! 
în afară, Petru Vodă trebui să plece o dată; şi când 
se arătă în fruntea oaste!, toţ! ar fi credut că merge 
să scape ţara de năvălirea cine ştie căror păgân!, sail 
să cuceréscâ lumea, — pe când el mergea la o peire 
sigură, pe care densul nu o presupunea, dar pe care 
boerii nemulţămiţ! o urdiseră din’ainte.

Fu greu pană se plece, că de-acolo drumul e 
pentru călător!, fie chiar pentru lumea cea laltă, iar 
ace! car! rernân sunt ce! ma! norocoşi, căci totul e pe 
mâna lor, avere, renume, scaun domnesc şi une or! 
chiar viaţa celui care plécà. Ast-fel se întâmplă şi 
cu Petru Aron Vodă: nu ajunsese nie! apröpe de ta- 
bëra lu! Ştefan, şi boeriî în frunte cu Metropolitul, 
găsind ma! multe garanţi! într’o domnie înţelâptă din 
partea Iu! Ştefan, făcură töte putinciösele, ca së dărîme 
puterea celuï d’ântëiü, şi să aducă în locu-î pe cel din 
urniă. Dar .pe când e! săpau tronul de la temelie

2*
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Petru Aron era departe de a’şî închipui viclenia cu 
care ’1 vîrîseră în cursă.

Un domn, care u’a ştiut să se înconjore de omeni 
iubitori de fapte, bune şi de dreptate, acela în tot- 
d’auna cade victimă slăbiciune! sale şi a nepăsări celor 
cari Paîi încunjurat. Pentru cl aceşti omeni n’au fost 
de cât slugile orbe şi supuse întru atât cât le-a încărcat 
cu avuţii şi cu favoruri, iar când nici una nici alta 
nu are să le mal dea, căci ast-fel vin împrejurările, 
atunci chiar acele slugi credinciöse se schimbă în spioni, 
în duşmani şi sfârşesc prin a 51 lovi cele d’ântăiii.

Puţinii partizani ce-I mal rămăseseră lui Petru- 
Yodă în Sucéva, văzăndu-să fără speranţe în viitor, 
simţind că poporul era nemulţămit, făcuseră precum 
se face de obieeifi, trecură acolo unde numărul era mal 
mare. Şi iată’l pe Vodă rămas singur, în palat fără 
nimeni care să-î păstreze tronul, în tabără între nişte 
ostaşi, cărora tot una le era dacă învingea şeful lor 
sau inimicul său, care era Ştefan, tot un creştin, tot 
un Moldovén, ba încă fiul unul domn despre care el 
păstrau o frumosă amintire.

Şi cu aceşti ostaşi Petru-Vodă credea că va ni
mici puterea lui Ştefan şi că-I va tăia pofta d’a să mal 
gândi la domnie.

Amăndouă tabările era fi gata la fie-care moment 
de lovire; dar dacă Ştefan avea privirile aţintite numai 
înainte, Petru Aron căuta când înainte la oştea duş- .
mană, când înapoi la scaunul său, de care să temea 
atât de mult că-I va fi răsturnat.

Trebuia însă să să hotărăscă odată, mal ales că 
din zi în zi acesta stare de lucruri aducea noul tul
burări, noul nemulţămirî.

în tabăra lui Ştefan, era o adevărată rănduială 
ostăşăscă pe câmp (le răsboift. De la soldat şi pănă 
la căpetenii să vedea zugrăvită fala de învingători,
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căci dacă în cel l’ait rend făcuseră pe moldoveni se fugă 
ruşinaţi, de astă dată erau siguri că vor pătrunde pănă 
în capitala lor.

Ştefan era în cortul sëîî cu mal mulţi căpitani 
şi se chibzuiau dacă trebuiau să începă ei atacul, satt 
să aştepte să vie din partea adversarilor.

— Timpul trece, zise Ştefan, şi dacă moldovenii 
să tem d’a ne da prima lovitură, noi nu trebue să 
întârdiem d’a ne da pe cea din urmă. Nu vedeţi că 
el stau tot îndărătnici, ca şi cum ar vrea să ne facă 
să credem, că urzesc vr’o surprindere dracésca? Nu! 
Am pierde prea multă vreme aşteptându-I, şi efi nu 
sunt din aceia care aşteptă fără folos. Mâine de di- 
mineţă, vom face să suue cornul de atac, şi care 
dintre voi nu va vedea Sucéva în mai puţin de doue 
zile, acela să nu mai porte numele de militar. Când 
am cerut ajutorul vostru şi al fraţilor mei munteni, 
spre a-mî relua dreptul de moştenire la tronul tatălui 
meu, şi spre a-î răzbuna fala dejucată, am fost sigur 
că nicăerl nu putem găsi un ajutor mal priiucios şi 
mai vrednic de scopul ce urmăresc. Prin urmare, cată 
să arătaţi, că nu m’am înşelat, iar eu la rêndu-mï 
voifi arăta c’am fost vrednic de sprijinul ce mi s’a 
dat. Pote că ’ntr’o zi numele de moldovén nu va fi 
duşman celui de român, şi atunci nu se va mal versa 
sângele aceluiaşi ném, iar noi, mână ’n mână, cuget 
în cuget, vom forma aceiaşi ţară, acelaşi popor. Pănă 
atunci însă, sunt multe rele de tămăduit şi mulţi şerpi 
de strivit sub picior ; cel puţin noi să punem cea 
d’ânteiti piatră a temeliei frăţeşti şi pöte că va fi 
destul de-o-cam dată.

Ast-fel vorbea Ştefan, când i se aduse în cort 
un oşten de-aï lui Petru-Vodă, care după îmbrăcăminte 
părea a fi o căpetenie. Santinelele române îl luaseră
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drept un spion, şi pe acest terneiu îl aducea între 
arme în faţa şefului lor.

— Cine eşti tu, şi ce cauţi în taberă? îl întrebă 
Ştefan, cântărindu’l din cap pan’ la piciore.

— Iţi voia spune Măria Ta; voia însă să re- 
mânem singuri — căci eu nu sunt un spion după 
cum m’aă socotit oştenii Măriei Tale şi după cam 
însuţi pari a më crede.

— Ori ciné-aï fi şi orî-ce gânduri vel avea, să 
nu crezi că me tulbur dacă al venit cu gânduri rele, 
şi nici tu să nu te temi, dacă scopul ce te aduce este 
cu totul altul de cum aii crezut oştenii mei.

— Să rëmânem mai întâi singuri, zise moldo-
vénul.

— Lăsaţi-ne singuri ! zise Ştefan cătră cel de faţă. 
Nici unul însă nu voi să se retragă de temă ca 

tiu cum-va, prizonierul să aibă vr’uu gând rëü asupra 
lui Ştefan.

— Lăsaţi-ne, vë zic ! . . zise Ştefan. înfelegên- 
du-le cugetarea şi convingèndu-I printr’un semn că 
n’aiî a se teme de nimic.

Toţi eşiră, afară de oştenu 1 moldo vén. care îndată 
•ce remase în faţa viitorului Domn al Moldovei, vorbi 
ast-fel :

' — Măria Ta, me numesc Udrea şi sunt căpitan. 
Vornicul Şeudrea Ini-a dat o ’nsărcinare cătră Măria 
Ta şi am venit, cu pericolul de-a ’ml pierde capul, 
numai să îndeplinesc porunca mal marelui meii.

— Să vedem, ce însărcinare al? întrebă Ştefan 
încă nedumerit.

— Toţi partizanii Măriei Tale din Moldova îţi 
pregătesc tronul fără de nici o greutate. Lupta deci 
ar fi zadarnică. Pentru ce s’ar vërsa sânge creştinesc, 
când tronul ce se cuvine de drept fiului lui Bogdan 
ii este asigurat.

,
!*
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— Eşti tiner, căpitane, şi vorbeşti cu inima unui 
vrednic Moldovén : cu tote astea, acei care te-aîi trimis 
nu s’aft gândit, că un tron câştigat prin uneltiri nu 
pöte avea temei A.

— Nu e nici o uneltire. Măria Ta ; — boerii. 
ţârei îşi fac datoria. .

— Aşa e; dar oştea ce conduce Petru: Aroiir 
Vodă, fi-va de-aceiaşî părere ? '

— Când cel mai mari dau porunca, cei mal mici 
i se supun.

— Şi care sunt mal marii ostel, de nu chiar 
Domnul ei ? . . .

— Domnul el nu pote nimic, când căpitanii sunt 
nemulţumiţi şi-I vor peirea.

— Ascultă, căpitane; nu ’ml place să vers sânge, 
şi mal ales sânge creştinesc; dar fiind-că între mine 
şi Sucéva, este o oste, un Domn care o conduce, îţi 
repet că nu voesc trădarea. Acel ce tradézâ astăzi 
pe un Domn, mâine ine pot trăda pe mine.; şi eii sunt 
dator să dau pilde vrednice de numele tatălui meii. 
Voi ft cerca să nu se verse mult sânge, voi cerca chiar 
să silesc pe Petru Aron să abzică de la domnie de 
bună voe, însă să ine unesc eu d’a primi scaunul
prin trădare, nu ! Nu primesc ! Du-te dar la aï tëï, 
spunele că le mulţămesc pentru iubirea ce îmi pàstréza; 
dar că calea mea e cu totul alta d’a ajunge la tron-.
Spune-le de asemeni că n’am voit să-I nesocotesc ros*
pingându-le propunerea, dar că şi pe viitor îl voiţi 
iubi ca pe nişte fraţi, care au voit să .me susţie.
Du-te acum !...

— Nu mal am nimic de zis, Măria Ta. Dea 
cerul ca izbênda să fie cât se va putea mal uşorăj 
iar sângele ce va curge, să potă mângâia prin Măria 
Ta, ranele mumelor şi ale nevestelor ce îşi vor afla 
fii şi soţi pe câmpul unei lupte între douë naţii surori«
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— Voinice, zise Ştefan c’iin ton cam aspru, cu
vintele tale îmî par neînţelese; dar daca în adevër al 
voit prin ele să me facï a ’ml schimba ho târî rea, te-al 
înşelat, — şi te iert. Nu ascult de cât de glasul 

. conştiinţe! mele. Du-te, îţî zic încă odată, şi te vei 
convinge că Ştefan nu doreşte peirea fraţilor sei într’o 
luptă zadarnică.

Abia termină Ştefan aceste cuvinte, şi în taberă 
se făcu un zgomot mare. Toţi oşteni! erau în piciöre 
cu armele în mân!, ca şi cum Ştefan s’ar fi aflat în 
mijlocul lor şi ar ti pregătit prima lovitură. Cu tote 
acestea căpitani! munteneşti, îşî cunoşteu datoria, şi 
când Ştefan eşi din cort să vază ce este, strigătele 
î! asurziră urechile şi zăngănitul armelor îl făcu să 
simţă un fior rece şi nedescris.

— Iată, zise Ştefan căpitanului ce ;I urma, aii 
început ma! de vreme de cât te aştepta!.

Fie ! . . Nu e vina mea !...
Şi la aceste cuvinte Ştefan se aruncă în mijlocul 

luptătorilor se!, care lovéft cu furie în oştea moldo- 
venă ce începuse atacul pe neaşteptate.

O luptă crâncenă se încinse şi cu töte că östea 
lu! Ştefan primise cea d’ântëiü atacul, îndată ce el se 
află în mijlocul e! ca s’o conducă, o învălmăşelă ne 
ma! pomenită së făcu, şi së vecjură căpeteniile moldo
veneşti trecând în rîndurile Iu! Ştefan, iar după-o în
cercare orbă, după o deşteptare supra-omenéscà, amën- 
douë oştile nu făcură de cât una singură, şi nenorocitul 
de Petru Aron Vodă, încunjurat nuiiia! de câţi va din 
a! se!, luă fuga peste câmpuri, fără însă a ţinti spre 
Sucéva, căc! ştia ce’l aştâptă şi acolo. Pe când tdtă 
östea ridică pe Ştefan în strigăte de hum! procla- 
mându’l Domn, câţî-va căpitan! urmaţ! de ma! mulţi 
oşteni së repediră în urma Iu! Petru-Vodă care fugea, 
şi së perdură în depărtare, urmărindu’l.
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A doüa di de dimineţii totfi nobilimea Sucéveï, 
în frunte eu Mctropolitul Teoctist, eşi întru întîmpiuarea 
învingătorului Ştefan şi ’1 primiră cu pâine şi cu sare, 
ca după datini.

La palatul domnesc se adunase o altă cotă de 
boeri, care aşteptau venirea lui, şi cu tote că printre 
aceştia sê aflai! mulţi dintre partisanii fostului Domn’ 
ei nu cutezară să ’1 mal susţie, căci le-ar fi fost peste 
putinţă, ci se prefăceau că sé bucură de căderea lui.

în sala tronului aşteptat! betrânii luptători şi foştii 
prieteni ai lui Bogdan Vodă, şi toţi aceşti boeri mare 
parte albiţi de bătrâneţe, ardéii de dorinţa d’a vedea 
urcându-sö pe tronul Moldovei fiul aceluia pe care ei 
il iubiseră atât de mult.

Bărbaţi de totă mâna, femei şi copii, eraţi gră
mădiţi pe uliţi şi mai ales la porţile palatului domnesc, 
ce nu mai era acum locuinţa lui Petru Aron Vodă şi 
a curţei lui, ci a obşteî, căci toţi intrau şi eşiaiî, fără 
ca nimeni să’î op reşcă, fără ca nimeni să’î întrebe.

Cum se aucli de fuga lui Petru Vodă, toţi «ai lui, 
părăsiră palatul şi se făcură nevëflutf, afară de aceia 
care nu avert nici o pată în trecutul lor, şi cărora 
iubirea de ţară şi de Domn drept le era mai preţuită, 
iar nu stăpânul reutăcios şi nevrednic.

Toţi vorbei! asupra viitorului şi cugetat! cum ţara 
va păşi spre bine, cum töte liftele vor fi isgonite de 
cătră vitézul Ştefan, cum fiecare creştin va afla sprijin 
într’ênsul ca într’un bun părinte, iar nu se aştepte 
mână zadarnică după cum s6 întâmplase cu fostul 
Domn, care însusi mergea şi se umilia turcilor. Fe
meile mai ales, avért pe faţă o nespusă bucurie, căci 
ştiart că în ţară nu va mai călca liftă streină, care sé 
le batjocoréscâ : ele îşi iubért numai pe cei de un ném 
cu densele, şi nu eraţi ca femeile de astă-(ji, care 
aşteptă cu mare dorinţă sé vie străinii în ţară, ca să



20*™
1

’şl putu îndestula nesaţiul de oii ce fel. Ast-fel erau 
moldovencele d’odinidră, şi oii cât de simple sé pâréü 
sunt rare astă-dl care să le semene, mal ales când e 
vorba de patriotismul ce si niţeii strămoşele lor. Cât 
despre copil, el nu ştiaii sâ ’şl dea seina de ce avea 
sâ se întêmple ; vedéii numai atât, câ oraşul e în sér- 
bâtore, că östea sé întorce de la bătălie, şi audiaii că 
în locul fostului Vodă, va veni un altul, bun vitéz, 
milostiv, iubitor.

Şi când Ştefan ajunse în oraş urmat de mulţimea 
nemărginită, din tote părţile se aucléü strigăte vesele 
de primire şi aerul resuua de urale, pe când tote 
feţele îi surîdiaîi şi’î asigurai! iubirea.

Ajunse în fine Ştefan în sala tronului unde era 
aşteptat cu atâta bucurie, şi aci strigătile de: „Tră
iască Ştefan Domnul Moldoveiu umpléfi sala şi zgu- 
duiafi audul.

Câtă bucurie nu sé citea pe faţa viitorului Domn, 
când sé veclu faţă in faţă cu acel boerl care ’1 ţinu
seră în braţe, şi câtă jale nu sé strînse în inima Iul, 
când îşi aduse aminte de tatăl Iul, bunul lui tată, 
Vodă Bogdan.

De-odată, în sala tronului sé făcu o linişte adencă 
de öre-ce Metropolitul Teoctist începuse sâ vorbescă :

— Boerl ! cjise el, — Dumnezeu a voit ca Bogdan 
Vodă să fie résbunat; ţara era sătulă de réua domnie 
a lui Petru Aron, şi acel a tot puternic i-a dat drépta 
Iul pedepsă. Cine din voi nu simte odată cu mine, 
aceiaşi bucurie, véijônd pe acest brav résboinic, care 
vine astă-cll ca sé cérà voué şi poporului moştenirea 
de la tatăl sëü, tronul Moldovei?. .. Da!. . . Acel ce 
’şi-a vecjut strămoşii sacrificându-se pentru binele patriei, 
acel ce păstreză încă simţirile lor mari şi nobile, are 
dreptul de-a striga: „Daţi’ml corona părinţilor mei, 
daţi’ml poporul căruia ’1 sunt dator îngrijirea şi cou-

;
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ducerea lui" — şi noi trebiie să-i strigăm: „iată co
rona. iată poporul; portă sceptrul cu demnitate, îngri- 
jeşte-ţi poporul părinteşte, şi fii pilda domnilor ce vor 
urma sè mal stăpânescă acest neam“. Iar ţie, fiu al 
lui Bogdan Vodă, îţi vom striga cu toţii într’un glas: 
„Trăiască Ştefan, Domnul Moldovei!*4

— Şi toţi curtenii, dimpreună cu cei de faţă re
petară.

— Trăiască Ştefan, Domnul Moldovei.
— Fraţilor, (Jise atunci Ştefan urcâudu-se pe trep

tele tronului, m’aşteptam la mărinimia şi dragostea, ce 
astădi ved că aveţi pentru ţară. Ve mulţămesc pentru 
cuvintele vdstre, pe care le socotesc ca eşite din inimă. 
Priimesc tronul Moldovei ; dar nu pentru plăcerea de 
a domni, ci spre a vedea ţara strămoşilor noştri în
florind. şi curăţindu-şi ogdrele de lifte streine. Cu 
tote astea, nu trebue să ne-arătăm vrăjmaşi acelor 
Domni, care făr’a şti pentru ce, fără a’şi da seina, au 
tîrît poporul în umilire. Ei sunt vinovaţi, este ade- 
vërat; dar de unde-ar fi mărirea, dacă n’ar fi şi slă
biciune. A făptuit multe greşeli Aron Vodă, dar să 
căutăm a le şterge, prin alte fapte, demne, mart, îm- 
bucurătdre. Deci, să nu ne obicinuim numai a urî 
pe foştii domni, dar ertându-le greşelile, să căutăm 
a-i împedica de-a face altele pe viitor. Ast-fel, Petru 
Aron, scăpând de urmăririle oştenilor mei, s’ar putea 
•duce la vecinii noştri duşmani, ca se unjescă intrigi 
spre peirea ţârei. Prin urmare, încercările lui rele să 
le împedecăm, iar nici de cum se punem preţ pe viaţa 
lui. Pentru acesta, îmi iau sarcina de-a lucra cum va 
fi mai bine. — Îmi pare însă că în mijlocul acestei 
adunări, zăresc câţi-va nemulţămiţi de cuvintele mele !... 
Ei bine, voi, care-aţl fost stâlpii tronului lui Petru 
Aron, şi care încă vé aflaţi aci, — îmi dovediţi că 
aţi iubit palatul mai mult ca pe Domn! Fie!. ...
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Iubiţi dar ţara ca şi palatul, iubiţi poporul mai mult 
chiar ca pe Doum, şi nu ’mi va părea reft, daca într’o 
di, voift renume singur, fără nici un sprijin. Destul 
să ştiu că acel care m’ar părăsi, u’ar face acelaşi lucru 
pentru ţară şi popor. — Fiţi dar, bine vă<juţl de noi, 
şi de ce! ce vor încuujura tronul noului Domn. Vai 
de acei însă, care prin gânduri rele, se vor lipi ca 
minciuna de odraslele adevărului ! Voift ierta şi voift 
apăra pe trădători! pocăiţi, dar voift lovi nemilostiv pe 
trădători! pururea învrăjbiţi. Ertaţi’mî aceste cuvinte, 
voï, boerî, car! nici odată n’aţi suferit pete pe nu
mele vostru, dar fiind-că între graft să află şi neghină, 
datoria mea este de a curăţi bine grădina.

La aceste cuvinte cam aspre, eşite din gura noului 
Domn, unul dintre boerî ridică glasul şi clise:

— Măria Ta, nu se află nimenî între noi, care 
să fiă ca neghina în mijlocul holdelor.

— Atât mai bine ! răspunse Domnul. Doresc mal 
bine să mă fl înşelat, de cât să fi rostit un trist 
adevăr!. . . Cu töte astea, e bine să fie cineva pre
văzător. . . Acum însă să lăsăm acestea, căci avem 
altele de făcut, iar nu a vă urî uni! pe alţi!. Voift 
să ştift însă dacă să găseşte unul printre voï, care să 
aibă altă părere de cât aceia de a fi eft ales de Domn.

— Nu ! Nu e nici unul ! strigară toţ! boeriî.
— Este dar cu voia tuturor, ca eft să fift Domnul 

Moldove! ?...
Da ! da !.. . strigară toţi cu Metropolitul în

— Vă mulţămesc încă odată !... le răspunse 
Ştefan, coborînd de pe tron şi strîngănd mânile tuturor 
boerilor de căpetenie.

De-aci, începu un fel de convorbiri şi de cliib- 
zuelï, töte punênd la cale binele ţări! şi liniştea ob
ştească.

frunte.
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Ştefan însă, care era pornit spre rözböle, vorbi 
mult despre resbolele ce va trebui să facă cu LeşiI, cu 
Ungurii, care curênd séü mal târdiü ar putea fi priinej- 
diöse neamului moldovenesc şi pământurilor Iul.

Dacă unii dintre boerî priviră cu iudoialâ aceste 
plănuiri ale lui Ştefan, — cel mal mulţi le primiră 

: ca temeinice, căci nu numai că nu së îndoiaü de vitejia
lui Ştefan, dar încă erau siguri că peste puţin Moldova 
va avea să ţină subt călcâiul sëü trufia tuturor 

j duşmanilor el, care pănă atunci o hărţuiseră în drépta 
şi în stânga, mulţumită stângăciei şi slăbiciunel foştilor 
Domni, cari nu aveau nici curajiul nici judecata săne- 
tosă cu care le apărea noul Domn.

Intr’o ţară în care Suveranul n’are curajiul ideilor 
sale, spre a le pune în lucrare, când acel Suveran së 
lasă a fi condus de cel cart ’1 încunjoră şi nu ştie să 
preţuiascâ nici meritele séü vicleniile acestora, nici tre
buinţele ţării şi ale poporului, pentru ca, cu o hotărîre 
neînvinsă să pue capet tuturor relelor, — acel Suveran 
este mal puţin ca o păpuşă, — stâlpii tronului sëü 
devin intriganţii cel mal mart, îl conduc el după capri- 
ţiile lor, în loc ca el să-I conducă după cum îl porun
ceşte datoria, şi ast-fel ţara în loc să mârgă spre bine, 
tinde spre ruină. De aci, desbinare înlăuntru, — ochi 
invidioşi şi lacomi din afară, pănă ce bunurile şi 
liniştea poporului sunt zbuciumate de cel din năuntrn. 
răpite de cel străini.

Ştefan, nu era unul dintre acel, care së încred 
în vorbele late ale acelor fruntaşi, vicleni şi interesaţi ; 
el, de şi tîner, vedea cu ochi forte limpezi pe ade
văraţii iubitori de ţară, pe adevăraţii părinţi al celor 
slabi, al poporului de jos.

Pentru acestea, el së gândi forte matur când 
trebui să alegă pe acel, cari, subt densul aveau së 
conducă trebile Moldovei — miniştrii cum am diice
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în di lia de astaijï, — şi de la cinstea şi capacitatea- 
cărora atârnă tută siguranţa şi înflorirea ţării.

Ştefan împărţi deci marile deregătoriî în chipul
următor :

Pe boerul Isaia îl numi Mare Von tic: pe Teilt 
Mare Loyofăt: pe Isan, Yisternic; pe Şendrea, Spătar; 
pe Buftea, Postelnic; pe Alecsa, Stolnic; pe Mircea, 
Comis; pe Costea, Paharnic; iar cele Palte deregătoriî 
le împărţi pe la diferiţi boerî, în care avea credinţa 
că vor lucra cu cinste, cu credinţă în tron şi cu iu
bire de patrie.

111.
PREGĂTIREA UNEI CĂLĂTORII.

în a treia lună după suirea pe tron a Iu! Ştefan 
Vodă, binele şi liniştea erau par’că de când lumea pe 
prămcntul Moldovei.

De unde înainte, fratele ’şl spiona pe fratele sëîi 
şi-î căuta prilejul să-l sfâşie, copiii se temeau de pă
rinţii lor şi ’î priviaü ca pe nişte călăi, deveniţi zbiri 
al tronului, şi toţi cetăţenii dormiaîi epureşte, de témâ 
că într’o nöpte vor li venduţl şi năpădiţi de streini, 
— de unde mal ’nainte fetele nu eraţi în siguranţă 
nici chiar în ogorele părinţilor lor şi nevestele nu 
îndrâsneau să plece singure pe uliţă, — de la venirea 
Iul Ştefan ca Domn, nu era nimeni care să nu fie 
mUlţămit. Nici foştii partizani aï lui Aron Vodă dim
preună cu toţi zbirii lor, nu mal cutezau să facă cel 

• mal mic rëü, într’atât îl îmblânzise îndemânarea şi 
asprimea noului Domn.

Pe cât era de bun şi de milos cu cel drepţi şi 
cu cel nenorociţi, pe atât era Ştefan de aspru şi de 
neînduplecat cu acel care încercau încă să păstreze 
Obiceiurile d’odinioră.
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începutul domniei lui, tu în adevér un timp de 
pace si de îmbunăţăţirl în năuntru ; dar, on cât de 
pacînic së arétâ Ştefan în primele luni, chibzuinţă despre 
şirul de resboie ce avea în gând sâ facâ, nu ’1 părăsea 
un singur moment.

Dimineţa când se scula şi privea pe ferestrele 
palatului seu, daca pe pieţele oraşului, prin prejurul 
palatului chiar nu zărea bste, multă oste, gata de ple
care, — sprîncenele i se încruntau, devenea posomorît 
şi gânditor, căci în mintea lui clocoteau idei resbol- 
nice, în pieptul lui ardeau Hacărî resbunătore, şi răb
darea ce ’1 oţelea din zi în zi, dovedea că el, aştéptă. 
un ceas propice, în care tote planurile lui să së pue 
în lucrare.

tntr’o séra, când Vodă, së simţi cam bolnav, trimise 
de chiămă la densul pe Logofătul Tëut, cu care Ştefan 
ţinea adese-or! lungi sfaturi, şi care, de câte ori îl 
era urît, îşi petrecea o bună parte din nöpte vorbind 
despre ale ţării.

Cum sosi Tëut, Vodă îl pofti în odaia lui ’ de 
durmit şi acolo së întinseră amôndoï pe câte-un divan, 
căci cu cât Vodă era de aspru cu aï sëï la ale trebi, 
cu atât era cu el de prîetinos, când avea de vorbit 
lucruri ce5l priveaţi ca om.

— ŞedI, Tëute, (Jise Ştefan şi să vorbim. Astă 
seră, este adevërat., nu prea sunt într’ale mele, dar’ 
cu tine ceasurile ’mi trec iute şi n’aşî simţi suferinţele 
celei1 mal grozave böle.

— Măria ta, rëspuuse Tëut, nu întăia oră te 
am aucjit vorbind astfel ; cu töte astea, vorbele Măriei 
tale, din zi în zi më leagă mal mult de Domnul meü 
şi de ţara pe care el o iubeşte.

— Să nu vorbim de ţară, logofete ; te-am ostenit 
pöte vorbindu-ţî despre densa, şi sfâtuindu-te în tote- 
filele despre reuşita scopurilor nöstre de fil aï sëï.



S3-

AstădI să vorbim ca doi muritori, care după ce 'şi-au‘ 
regulat socotelele pe hârtie şi aşteptă timpul ca să le 
ra(Jă schimbate îu fapte, îşi pun la cale şi traiul tru
pesc, séu mal bine sufletesc : căci de-ale sufletului 
voesc să-ţi vorbesc de astă dată.

— Nu cum-va Domnul Moldovei, a devenit robul 
vr’unel moldovence, căci dacă sufletul e cel despre 
care trebue se vorbim, el nu pute fi mal greu atins, 
dc cât de dragoste.

— Nu, logofete. Sunt tînër, nu clic altfel ; şi 
aşi avea dreptul, dacă nu datoria, să fac şi eu pentru 
omenire, aceia ce părinţii noştri au făcut, prin noi, 
pentru densa. Cu alte cuvinte, nu ar fi de mirare 
se fiu îndrăgostit; „căci Domnul şi omul sunt doue 
fiinţe deosebite sub greutatea ..coconel*4, dar’ ’ţi-o măr
turisesc că până acum nu m’ain gândit la una ca «sta. 
Mi se pare însă că sufletului, când ii lipseşte ceva, 
pöte se nu fie dragostea unei femei, dar trebue se fie 
o dragoste neînţelesă de lucruri mal depărtate, de fiori 
încă nesimţite, de dorul în fine de a vedea câmpii, 
nuri, păduri, isvöre, munţi, stânci, văl şi altele multe, 
care fac pe om să se coböre de la ori ce înălţime la 
coborîşul naturel, şi sè dorésca sortea unul păstor, 
schimbându-şl chiar tronul pentru un colţ de colibă, 
acoperită cu trestie.

— Nu ar trebui să mă mir de cuvintele Măriei 
tale; dar’ pentru întâia oră te aud spuind lucruri, pe 
care le-am repetat şi eîl de multe ori în tinereţe.

• S’ar crede că Domnul cu gânduri resbolnice, e apröpe 
să ’şl schimbe spada c’un condei îl şi să devie ca'unul 
din strihovuicil, franţuzi de pildă.

— Chiar aşa dac’ar fi, încă u’ar trebui să te 
miri. A fi Domn şi a fi stihovnic, la streini nu e 
lucru mare, dar a fi tînër şi a cugeta aceia ce simte 
inima, e lucru obicinuit fie cărui om. Prin urmare, ca
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se scurtăm vorba, nu voiţi se fiu nici stihovnic nici 
să dau mâna cu învăţaţii altor naţii. învăţătura 
nostră, pe care am primit-o de la părinţi, şi pe care 
am păstrat’o ca sfântă, este ştiinţa de a ne apăra şi 
iubi patria. Voiţi însă să fac, aceia ce face călătorul 
cu desaga la spinare şi cu toiagul în mână. Voi să 
călătoresc şi eu ca densul din sat în sat, din târlă ?n 
târlă şi. . .

— Atunci, afacerea e tot- cu vedere la binele 
căci călătorind în tot cuprinsul el, voeştl să -ţârii ;

vedl unde e rana poporului ca s’o vindeci cu chiar 
mâna Măriei Tale.

— Voiţi face şi asta, dacă voiţi găsi răni cărora 
să le trebuiască vindecare. Dar5 scopul e d’a ’ml 
săt.ură dorinţa sutietăscă, d’a mă mulţumi pe mine 
însu-mî prin petrecerea timpului dintr’un loc în altul.

— Va să dică o călătoriă prin ţară, şi nimic
mal mult?

— Tocmai !... Nimeni însă nu va recundşte 
în mine pe Domnul Ştefan, şi acel care mă vor 
cunoşte să trăcă pe lîngă mine fără ca să să încline.

— înţeleg . . . vrei să călătoreşti. . .
— Tiptil!
— De minune ! Păcat că sunt bătrân ; aşi simţi 

o mare bucurie să fiu însoţitorul Măriei Tale.
— Despre asta, nici nu e vorbă; vel fi sin

gurul meu însoţitor.
— La ce voiţi fi de folos ?. . . înţeleg, unul din 

boeriî tineri, care să nu întârclie paşii Măriei Tale, 
unul din acel tineri, care să simtăaceia ce vel simţi 
şi Măria Ta ; dar eü. . .

— Aşa e, logofete ; tinerii aii mal multă sim
ţire; dar mie ’ml trebue, pe lîngă o inimă tînără iâ 
o judecată sănătbsă. Mă vel însoţi dar’ şi fără 
multă vorbă.

.1Ştefan cel Mare.



— Me supun Măriei Tale!
— Nu vreau să te supui; ci să priimeştî ca un 

bun prieten.
— Fie cum clici !...
— Atunci, cată să te găteşti, căci mâine vom pleca.
— Aşa de curând?
— Negreşit!
— Şi de ce nu poîmâne?
— Ar fi tot una şi mâne ca şi poîmâne.
— Fie! râspunse Teut, simţind că voinţa Dom

nului ar fi nestrămutată.
După ce maî vorbiră despre locurile unde aveau 

să călătorească şi despre ceia ce aveaţi să ia cu 
dânşii, Teut părăsi pe Ştefan şi se duse mirat prea 
mult de acestă hotărîre stranie a Domnului seu.

IV.

ZESTREA DOMNEASCĂ Şl MIZERIA.

La patru poşte departe de Suceava era pe atunci, 
un sat, care se numea Braia.

A descrie posiţiunea în care acest sat îşi avea 
clădirile, este a vorbi despre tot ce natura conţine 
maî frumos şi maî fermecător în sînul seu.

Ce privelişte pöte fi maî frumosă de cât la 
pölele unuî munte, din vârful căruia încep izvörele şi 
sâ rostogolesc ca nişte şerpi, furişându-sâ prin iarbă, 
până ce ajung a sâ apropia cu părăul din vale, unde 
fetele vin să sâ scalde şi să ’şî ’nălbâscă pânzele.

într’o diminâţă, Irina, fata lui moş Stancu din 
Braia, sâ sculă maî de timpuriü ca töte fetele, şi 
luândii-şî doniţele pe cobiliţă o apucă spre fântână ca 
să aducă apă.
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Ca nici odată, Irina së simţi mâhnită aşa de 
tare, că doniţele ’I atârnau pe umeri cât o sută 
de ocale.

,,Călcase cu piciorul stâng când s’a dat jos din 
pat“, cugetă ea; d’aia i së strânsese inima şi nu 
mai avea poftă de cântat ca altă dată; căci Irina 
era cea mal veselă fată din tot satul, şi nu era zi să 
se ducă la apă, fără să nu cânte :

Adu-mî, Domne-un voinicel 
P’un cal ager, sprintenel, 
Ca să me iubesc cu el. . .

în acea diminăţă pare că Dumnedeü avea de 
gând să asculte rugămintea Irineî, căci la fie ce pas, 
biata fată, i se părea că vede un voinicel călare p’un 
fugar de munte, trecênd repede pe lingă ea şi întin
ând braţele s’o răpească.

Era mâhnită mititica, fiind-că, ce e mal măh- 
nitor de cât să ţi să pară că vedl un flăcăii iubit, şi 
când la adever, el nu e pe nicăerl.

— Nu e lucru curat, zise în sine Irina, ori 
dracu mi së arată în cale schimbat într’un tînër fru
mos, ori că vedenia mea o să së schimbe într’un 
drăguţ, care më va ferici. Ori cum ar fi, aşi vrea 
să ’ral vëd visul cu ochii.

Şi cugetând ast-fel, Irina ajunse apröpe de fân
tână, unde ’şl lăsă doniţele pe iarbă şi së puse pe 
gânduri, care mal de care mal ciudate.

Nu stătu mult astfel, şi au<Ji din spre sat sunetul 
unor clopote, care o făcură să tresară din gândurile 
în care era cufundată.

Privirile eï së îndreptară în acea parte, şi după 
puţină aşteptare vë(ju o turmă de ol, care venea în

3*
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spre puţ, urmata d’un cioban, cu căciula pusă pe o 
sprîncéna.

Cum vezu Irina că turma se apropie, së sculă, îşi 
umplu doniţele cu apă şi era gata să le ia în spinare.

Tocmai atunci sosi şi ciobanul cu oile, care după 
privirea lui, së vedea cât de colo că cuuoşte pe Irina.

— Bună dimin6ţa, Irino, zise el ; că de dimi- 
imţă mi te-aî sculat astăzi.

— Bată-te să te bată, Ylaicule !... Că nici tu 
nu eşti mai breaz ! . . Să vede că dormi pe pa ele 
măgarului, de te deştepţi odată cu densul. . . I-am 
auijit glasul pe când dormiam încă, şi uite tot eu am 
venit mai de dimiimţă.

— Së vede că eşti îndrăgostită, căci numai fetele 
cu drăguţ nu pot să dorină. . .

— Oî fi şi îndrăgostită! Ce ’ţi pasă ţie? Nu 
cum-va ’mï-eï fi pus gând să. . .

— Ba zëü nu! Dar uite, îmi place când te vëd, 
şi când te aud căntând îmi place şi mai mult. . . 
Imî vine să joc! Pëcat că port fluerul ăsta la brâu, 
că glasul tëîi îi întrece de miî de oii ! Da cum së 
face că astăcli nu te-am audit cântând? . . Te-o fi 
părăsit drăguţul, haî? . . .

— Asta nu e tréba ta!
— Va să cjică iubeşti, şi pace?
— Iubesc! ...
— Pe cine ? ...
— Negreşit, că nu pe tine! . . .
— IS he !.. . Dacă m’aî iubi pe mine. . .
— Ce-ar fi? . . .
— Te-aş iubi şi eii !...
— Numai atât? . . .
— Ba zôii nu! . . . Când m’aş duce la tîrg. 

’ţi-aş aduce cercel d’ăia, ştii tu, şi rochi ca Domniţi! 
Safta din Dealu Cucului.
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— Bre! bre! dar mare lucru aï face tu, clise Irina 
rîclênd de Vlaicu, care o privea cu un aer prostesc.

— Şi pentru ce nu? . . . Câte fete n’ar vrea să 
ine ’iul răgesc cu ele ! dar de, dacă nu ’mî plac ! 
Uite, fă Irino, ’ml eşti dragă ca păsatu ăl bun, ca 
smăntăna după lapte, ca un . . . fagur de miere. . .

— Ti-oî fi, măi Vlaicule; dar’ dacă te-aî duce 
să te ’neci, ’mî-aî fi şi tu drag mie !...

— Ba să ine ierţi; aia nu-î dragoste! Eu să 
me înnec şi tu să. . .

— Vecii aşa e dragostea, măi Vlaicule ; amin
tirea de unde să te cred eu. . .

— Şti! una, Irino, vedî-ţî de doniţX şi lasà-mô 
în plata lui Dumneclefi, că pe tine par’că te-a făcut 
mă-ta ’n căldarea cu lapte acru, aşa eşti de acră şi 
de pipărată la vorbă.

— Ascultă-me măi ! Măcar ca tu eşti un prost. . .
— Baio !...
— Adecă, când cjic prost, vreai! să ’nţeleg mu

calit; pricepi tu, glumeţ; aşa dar’ măcar că eşti un 
prost, dar când cine-va ar fi mâhnit, apoi îî trec 
tote necazurile stând cu tine de vorbă.

— Zëü aşa! . , . cjise Vlaicu ore cum măgulit.
— Ei! Nu ’ţi spui eü? . . . Adineauri eram 

tare mălmită, nu ştiam de ce, şi-acum ’mi-a trecut 
necazul, par’că mi l-al ridicat tu cu mâna.

— Mai ştii, fă Irino? . . . Par’că eu nu te 
iubesc? ...

— Măi taci? . . .
— Să fiii al dracului astăzi şi mâine !...
— Dar poimâine? . . .
— Să fii tu a dracului, dacă este aşa! Na!
Irina începu să rî<Jă aşa de tare, de supărarea 

lui Vlaicu, că măgarul ce conducea oile începu şi el 
să răgească.
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— Vecii, mă Ylaicule, pană şi măgaru rîde de
tine! . . .

— O fi rîdănd săracu, că-1 e sete ! şi eft m’am 
pus la glume cu tine. . . Stărpi-i s’ar neamu cui ’ţl-o 
mal vorbi de acjl încolo. — Ţie ’ţi trebue un sol- 
dăţoiîi d’ăia cu raniţa 5n spinare şi cu custura la 
brâü care vin de sleiesc mălaiul din raclele părinţilor, 
dar’ nu un flăcău ca mine, cu vite ’n coşar şi cu 
grâu în hambar. . . De soldăţol să al parte, că ’ncolo, 
nu ştiîi de te-i mărita vr’o dată.

— O! ho! măi mucosule! . . . D’abia a ’nceput 
să ’ţî mijăscă mustaţa, şi nu se cade să vorbeşti ca 
altă lume. . . Audi colo !... Nu cum-va al vrea să 
te ’nsorl cu mine. . . Sărace ! 
diua, uite, cu băta aia d’o ţi în spinare! Ar fi mal 
bine să nu ’ţi perei! vremea, şi să ’ţi vecjl de ol şi 
de ale tale, că tu nu eşti făcut să mănânci pâine şi 
sare cu mine.

— Fie, fa Irino, că n’o să ’ţi iasă a bună în- 
căpăţînarea asta. Lasă, te-oî vedea ett după câtă-va 
vreme. . . Hei! se schimbă lumea, cât te-al şterge la 
ochi, dar mite tu să nu ajungi, cum nici nu crecll. . . 
Atunci să vecii cine eşti tu şi cine-am fost ett !

— Bine! bine! clise Irina, lăsând doniţele lîngă 
puţ şi depărtându-să prin prejur ca să culăgă câteva flori.

Vlaicu să apropie de puţ, scöse apă în uluc şi 
după ce ’şl adăpă oile o porni cu ele spre deal, de 
unde peste o jumătate de ceas abia să mal zărea.

Când Irina să ’ntorse să ’şl ia doniţele, văcju 
apropiindu-să doi omeni, unul tînăr, şi altul bătrân, 

' care voiaü să bea apă.
— Beţi de colea, omeni buni, le c^ise ea întin- 

^ăndu-le doniţele ; e prdspătă, mal adinăoil am 
scos’o.

Te-aşl bate totă
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îţi mulţumesc, surată, elice cel tînër; ne-aî 
scăpat de ostenéla d’a mal trage gălăta ; ş’apoi din 
doniţă bei cu mai multă poftă. . .

— Mai ales din doniţa unei fete frumöse, adaogă
cel bëtrân.

— Ia beţi şi lăsaţi vorba, dise Irina surklènd, 
— frumosă urâtă, apa să fie bună! . . .

— Ba cjeii, că bună apă! clise cel tînër după ce 
se sătură bênd.

— Tare ’mi era sete! adăogă cel betrăn după 
ce beu şi el.

— Cum se vede, nu sunteţi dup’aici? îi întrebă 
Irina, amintindu-şi că nu-i vëduse nici odată.

— Cam aşa! dise unul din ei.
— Şi veniţi de departe?
— Forte de departe! . . .
— Dor n’oţl fi venind din cea lume, că pentru 

noi nu e departe nici în ţara Uuguréscà. . .
— O fi! fetico, dice cel böträn, dar de multe 

ori în ţara moldovenéscâ sunt locuri mai depărtate şi 
mai sus de cât cei mai depărtaţi şi mai înalţi munţi.

— Şi de unde veniţi rogu-vë? . . .
— De la Sucéva!
— Ha! ha! ha! făcu Irina, rîdtènd cu hohot. 

Şi cjiceaţi că veniţi de departe. ..
— De, rëspunse cel bëtràn, noi nu suntem în

văţaţi cu drumul, ş’apoi am venit pe jos.
— Ş’apoi daca’ţi veuit pe jos? . . . Dor n’aţi 

ii feciori de prinţi . . . <Jëü aşa! că şi ei une ori călă
toresc pe jos, şi cu töte astea nu ostenesc aşa cura 
▼ë plângeţi voi! . . .

— Nu suntem feciori de prinţ, dar aşa am fost 
învăţaţi să nu călătorim pe jos un drum mai lung. . .

— Bre !... bre ! . - . <Jise Irina, vrênd să T ia 
îü rîs. . . va să (Jică sunteţi d’ăi cu stema ’n frunte ?...
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— Ba nu cleu! suntem, ca nişte bieţi muritori, 
clise cel tînăr.

— Dar cine sunteţi şi ce căutaţi p’aicea.
— Apoi, să vedi. urmă cel betràn, noi suntem 

de la curtea Domnului, şi avem trăcăt p’aicï. căci ne 
ducem să ne vedem rudele, la cinci poşte departe de 
satul vostru.

— Dar cum văd, aţi călătorit tdtă noptea, de 
ore ce sunteţi osteniţi ?...

— Cam aşa! . . . Cum am vrea să ne odihnim, 
dac’am găsi pe ac! vr’o casă de omeni bum, care să 
ne priimăscă pănă la sfinţitul soreluî.

— Da ce vă trebue casă, când afară e aşa de 
frumos. Or nu ve place să dormiţi pe iarbă verde? 
haï? . . .

— Ba ne place ! răspunse bătrânul ; dar5 ştii, 
afară e prea cald, sörele ăsta te prăjeşte; ş’apoî noi 
suntem învăţaţi la umbră. . .

— De! răspunse Irina, ca slujitori aï Dom
nului. . .

— Aşa cum clici ! răspunse tînărul. . . N’aî fi 
bună d-ta să ne spui unde am putea trage în gazdă, 
că pe lîngă ale Falte töte, ne-a răzbit şi o fonie 
năpraznică. . .

— E forte uşor, dise fata: suntem îmbelşugaţi 
în satul nostru. D’abia Ştefan Vodă a venit la domnie, 
şi par’că a întins Dumnezeu mâna peste nămul moldo
venesc! Veniţi cu mine, dacă vreţi, şi vă voiü găsi 
eü de töte. . . V’aşî pofti la noi acasă, dar de, fetelor 
mari nu prea le e dat să priimească streini In gazdă; 
cu töte astea să ’ntreb pe tata . . . pöt.e că el, n5o 
să fie ca alţii. . .

Şi (Jicănd acestea, Irina luă doniţile pe umăr. şi 
plecă spre sat, pe când ceî doî streini o urmaţi la. 
câţî-va paşî, vorbind între dănşiî.



A$a cum <Jicï, rëspunse tînërul. . . N’aï fi bună d-ta sa ne spul 
nude am putea trage în ga-zdă* câ pe lângă ale Palte töte, ne-a răzbit 
şi o lome năpraznică. . . (pag. 40).
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Când ajunseră în ograda Irineî, tatăl el moş
Stâncii, dupe cum îî dicea tot satul, era ’n prispa 
casei, de unde zvârlea grăunţe pasărilor de tot soiul 
ce avea în curte.

Cum vădu pe Irina intrând cu doi streini dupe 
densa, sprîncenile i se ’ncruntară, căci moşneagul, pe 
cât era de bun la Dumnecjeü şi de milos, pe atât
era de aspru şi de ne’nduplecat când era vorba de
öre-care purtări ale fie-sel. Cu töte că Irina era 
unică la părinţi, totuşi cu densa nu se ’ntempla 
acelaşi lucru ca la alţii. Unii părinţi dacă au nu
mai un copil, îl iubesc ca ochii din cap, îl răsfaţă 
ca pe o păpuşă, îî dau voe să facă töte neghiobiile 
din lume, nu ’1 certă nici o dată, aşa că ori ce va 
cjice séü va face el, e sfânt pentru dănşiî, până ce 
într’o di să pomenesc că aii crescut său un şărpe 
veninos séü un puiü de lele, care-I face de ocară la 
totă lumea, ba chiar une ori le scurtăză şi cjilele.

Cu Irina nu să întămplă acelaşi lucru. Putea să 
facă ea vina cea mal mică, că tată-său o pedepsea 
cum i să cădea şi nici o dată n’o răsfăţa precum să 
obicînueşte.

Moş Stancu, îndată ce o vă(}u cu cel doi streini, 
cugetă în o mie de feluri şi lăsând ciurul cu gră
unţele părea că aştăptă să vorbăscă ea cea d’ântèiü.

în adevăr, Irina clise tatălui săti, după ce ajunse 
lângă dănsul:

— Tată, călătorii ăştia sunt slujitori de la pala- 
tul lui Vodă, i-am întâlnit la puţ, pe când scoteam 
apă. Precum vedî sunt tare osteniţi, şi m’afi rugat 
să le găsesc adăpost şi ceva de mâncare, eil ’I ani 
adus aici, la noi; fâcut-am ore bine?

— Apoi de, fata mea, dacă sunt de-aî lui Vodă, 
n'aî făcut rëüî . . .

. \
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Apoi bătrânul adresându-şă cătră cei doi streini, 
le clise cu ore-care curtenire:

— Bine-aţ! venit la noi, boerl dumnea-vdstră ! 
Suntetî bine primiţi, mal cu sămă cà sunteţi de-aî lui 
Ştefan Vodă. Că de, lumea p’aicî vorbeşte că e om 
bun şi iubitor de creştini, — Dumnecjeîi să-I dea 
sănătate, şi eu vouă găzduire. Poftiţi intraţi în casă, 
şi fata să pue să vë facă ce-va de mâncare.

Cel doi streini, dupe ce mulţămiră bëtrânuluï, 
intrară în casă, ca să se mal odihnăscă, pe când 
Irina rămase lângă tatăl său, unde vorbiră mai mult 
timp, chibzuind despre ospeţiî lor, — pănă ce sosi şi 
muma Irinei, care era dusă prin vecini.

— Ia-asculă, Irino, clise moş Stancu fiicei sale, 
când era gata să să ducă spre a le pune masa, 
omenii ăştia nu ’ml par mie să fie slujitori de ai lui 
Vodă. . . Par’ c’ar fi ceva mal sus ca slujitori; prea 
sunt chipeşi, şi apoi bătrânul acela prea bate a di- 
regător mare. Cu töte că ’s îmbrăcaţi prosticel, dar 
mal că ’ml vine să cred că să prefac. . .

— De, tată, eu ’l-am întâlnit la puţ; dar slu
jitori or fi, omeni mari or fi, asta nu ştift.

Pöte să fie chiar Vodă, dar’ dacă nu ’l-am văcjut 
nici o dată, de unde vrei să ’1 cunosc?

— Acum, fie el ce-or pofti, noi să ne facem 
datoria ; numai creştini să fie, că în colo, ce nu 
e moldovăn să n’aibă parte nici de petroiul ce arde 
pe vatră. — Aşa, fata mea, dute de le pune masa, 
că viü şi eft pe urmă, să vedem; voesc să-I ospătăm 
bine. că de, pöte s’o întămpla s’avem nevoe unii 
de alţii.

— Mă duc, tată! <}ise Irina şi intră în odaia 
unde eraù călătorii.

Ograda lui moş Stancu, nu părea a fi a unul 
sătăn bogat, cu töte astea de multe ori o inimă bună



44

preţueşte de-o raie, de, ori mai scump ca cea mai 
frumösä avere. Curtea era mica dar curata şi plină, 
de verdeţă, la fundul curţeî un gard de nuelc o des
părţea de. gradina şi via pe care bătrânul 1(‘ îngrija 
cu multă dragoste.

Cura intrai în curte, în stânga era un grânar 
plin cu porumb, pe care moş Stancu se pregătea din 
di în di să sè ducă la oraş să ’1 vcndă. Păsurile 
domestice erau mai cu semă o patimă pentru bunul 
bëtrân, căci cu töte că era datoria nevestei să le îu- 
grijescă, totuşi betrânul elicea necontenit Gherghinei, 
căci aşa o chema pe muma Irineî: — „tu ia-ţî furca 
ori dute la rësboiü de ţese, că oî îngriji eu de paseri.“ 
Şi se deprinsese aşa de mult lelea Gherghina ca un- 
chiaşul să îngrijescă casa împreună cu fie-sa că mat 
totă diua se ducea cu furca prin sat, — tocmai ceia ce 
făcuse că nici în acea di muma Irineî să nu fie acasă.

Casa era clădită în drépta cum ântraî şi avea 3 
odăi, afară de tindă, care unea odaia din faţă cu cea, 
de la mijloc.

Irina poftise pe călători în odaia din faţă, care 
era mal bine gătită. Cum întră! pe uşă, vedeai cât 
de colo că stăpânul are şi fată mare : de-deasupra, 
patului învelit cu o cergă ţesută în baclavale colorate, 
erau atîrnate prin cue prosope de borangie, care de 
care mal frumöse, — iar la trei locuri pe perete, 
între prosöpe atîrnaü funde de panclică cu culori 
nationale; pe lada de din dosul uşel se vedea un 
téne de perne şi plapome, — zestrea fetei, — iar de 
tavan era acaţată o basmă mare în care erafi renu- 
raSraţî, gândaci de mëtase. în loc de scaune, pe 
lângă zid era o laviţă lungă aşternută cu o cergă tot 
de lână, ţesută în multe culori şi desemnurî.

Ambii călători cum fură poftiţi în acestă odaie, 
së aşedară să së mai odihnéscà puţin:. Ştefan së în-
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tinse ca la el acasă pe pat, iar Teilt logofătul şeclu 
pe laviţă, aci vorbind cu Vodă, aci privind prin odaie 
la tote mărunţişurile.

— Ia ascultă, Logofete, (Jise Ştefan după ce 
vorbiră multă vreme despre altele, — ştii tu că fata 
asta e frumuşică? . . .

— Frumuşică, Măria Ta. . . dar eft am ajuns 
în anii, când nu me mai pote sfătui cine-va când e 
vorba de femei. . .

-- De n’aşî fi domn şi de nu m’aşl teme că 
într’o di ar afla cine sunt, mal mai că. . .

— ’Naiute d’a fi Domu, eşt.1 om şi eşti tîner 
Maria Ta; inima unul Domn s’asémënà de multe, 
ori cu a unui simplu păstor de ol; şi omul nici o 
dată nu e mulţumit cu ce are; păstorul ar dori viaţă 
împerătescă şi împëratul ar voi să fie în braţele celei 
mal slabe din supusele Iul, numai să fie frumdsă. 
Fata asta e frumosa, şi dacă Domnul ar uita haina 
şi sceptrul şefi, pentru cât-va timp, cred că ar fi fericit.

— Cu tote că eşti betrân, Teu te, dar eşti mal 
reutăcios ca mine şi ca toţi tinerii. Adecă, ce did 
tu? . . . Fata e frumdsă, tu eşti Domn şi apoi deştept, 
vorbeşte-1 de dragoste, fă-1 ochi dulci, răpeşte-î inima, 
ridică-I cinstea, şi pe urmă, pdte ca să plângă mult 
şi bine. Ş’apol, nu eşti Măria Ta astăcjl, va fi altul 
mâine !...

— Va să clică, tu ine îndemni să târăsc p’a- 
cdstă fată în prăpastie? , . . M’aşteptam ca să ’ml 
vorbeşti din potrivă, chiar dacă sângele în vinele mele 
ar fi fiert mal tare ca acum.

— ’Ţi-am spus Măria Ta, suntem omeni, şi nu 
trebue să ne judecăm după haine şi nume, ci după 
faptul că toţi suntem urmaşii strămoşului Adam, şi 
că toţi ca densul acelaşi sânge în vine. . .
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— Tacă-ţ! pliscul, hodorogule ! <Jise Ştefan cam 
în doï peri ; eşti mai de hai ca o baba vräjitöre 
care caută să zmoméscâ inimile tinere. Te ştiam isteţ 
numai într’ale cârmuire! ; dar te vëd ca eşti bun şi 
de altă meserie.

Fruntea lu! Teut së încreţi, ca şi cum s’ar ti 
simţit atins de ultimele cuvinte ale Domnului ; dar 
cum de la unul la altul era o mare deosebire, Logo- 
feţul înghiţi hapul şi tăcu. Ştefan era să urmeze 
de-a vorbi, când uşa së deschise şi Irina întră cu 
nişte farfurii în mână.

— Ye e föme voinicilor? întrebă ea, după ce 
puse vasele pe o masă cu trei piciöre pe care o aşedă 
jos, lângă pat.

— Cam aşa, fată mare ! rëspunse Teut, uitându-së 
cu coda ochiului când la fată când la Ştefan.

— Eî, iaca; — să vë puiü masa. Numai, la 
no! nu e ca la oraş ; — mănâncă cine-va cum pöte 
şi ce së găseşte.

— Ce-o fi! urmă Ştefan, mulţumit de buna 
primire ce-ï së facea în acea casă; negreşit că de 
multe or! vorbele bune preţuesc mai scump ca cel 
ma! bogat prânz.

După ce Irina puse masa, eşi ca s’aducă mânca
rea; iar la minut, întră moş Stancu, aducênd o ölä 
cu vin, pe care o depuse pe colţul mesei.

— Asta-I pentru răceală, (Jise el ospeţilor, când 
ţi-e cald, la suflet mal ales, be! din ölä şi ’ţ! trec 
ale gânduri rëcorose, ca şi cum le ar duce vêntul 
turbat pe pustiî.

— Ce fel, moşule, n’eï fi avênd şi d-ta gân
duri, grijî adecă, cum vreî să <JicL..

— Val de mine tată, dar cum să n’am? Dör 
sunt şi eü om cu dichisu-meü ; dör fata mea n’o s’o 
mărite nea Stanciü ori Viţă pădurarul; — am s’o
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mărit eu sëracul de mine; ş’apoî cum nevasta îi 
trage tdtă diua cu furca prin sat, 
grijă de vite, de paseri, de töte alea?. . Ia biata fata 
asta, ’mi mai dă şi ea ajutor, că den aşi muri de 
oboselă.

ea o să aibă

Uite, când me gândesc c’am s’o mărit, par’că 
nu ’mi mai vine s’o dau din casă; numai d’aşî găsi 
un ginere de ispravă. Ah ! nevastă ! nevastă ! ne
vastă !... Par’că te-a făcut mă-ta pe ăl puf şi pe a 
mătase, de-ai ajuns ca lenea de trândavă. Apoi, să 
vedeţi, cinstiţi boerl d-stră, ’ml spun şi eu focul ca 
tot omul ; nu ’ml vine (leu nici popel să-î mal spui, 
c’ajuns de fuge când vrei să-î vorbeşti de păsurile tale !

D’abia sfârşi aceste vorbe, şi Irina întră, aducênd 
în ambele mâini, o strachină cu păsat, şi o alta cu 
oue fierte şi un puitt fript la frigare, pe care ’1 
depuse pe masa cu trei piciöre, împrejurul căreia cel 
doi dspeţî së aşedară şi începură a mânca ca nişte 
lupi flămânzi.

— Mâncaţi creştinii lui Dumnedeö, Ie <Jise moş 
Stancu cu zîmbetul pe buze, şi dacă nu v’o ajunge, 
să vô mal dăm; că de, supt domnia lui Ştefan ne-a 
dat Dunmedeü de töte. Apoi, după-ce bëtrânul îşi 
netedi barba şi së uită încă o dată la cel doi dspeţî 
care niâncaü cu o poftă nespusă, fileu fetei un semn 
pe care numai ea îl înţelese, şi eşi.

Cu töte mesele domneşti ce Ştefan Vodă dăduse 
la Suceava, cu töte gătelele româneşti şi străine prin 
care îşi desfătase pântecul de domnitor, păsatul, ouële 
şi puiul fript preţuiră în acel moment de o mie de 
ori mal mult.

— Beţi şi vin, le <Jise Irina, care priveghea la
masa lor.

— Om bea, fată mare, (Jise Teut uitându-së 
galeş la fată; mal ales eü, care sunt bëtrân, şi mi
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s’aîi sleit puterile, cată sa le întăresc cu sângele lui 
Christos. Cât despre tovarăşul meu, care e încă tîner, 
eu cred ca o serutare de fata mare l-ar întări mal 
mult ca o garafă de vin.

— Baeo ! să ’şl puie pofta în cui ft ! dise Irina, 
care înţelese cam unde vrea să bată bătrânul ; fetele 
mari nu se scrută aşa cum creţii d-ta, uite, oft una 
n’aşî da o serutare la cel d’ânteiîi venit, fără să ’1 fi 
cunoscut din mainte, şi fără să ştiu dacă pote să ine 
iubescă pentru tot-d’auna.

Şi clicêncl acestea, Irina luă ola de vin, pe care 
Teut o golise la a dotta înghiţitură, şi merse s’o 
umple din nou. La întorcerea eî, ospeţiî erau pe la 
sfârşitul mesei; Ştefan luă vinul din mâna fetei şi 1 
beu, ca şi cum ar fi Jacut parte din cei care beafi 
pe nerăsuflate.

— Să trăeştl Măria Ta, ’î cjise Teut la ureche.
— Noroc bun voinice, *1 clise Irina în gura mare 

si rîdend cu însemnătate.
— Iţi mulţămesc. ’mi era tare sete; main beut 

nici o dată cu atâta poftă.
— Cred şi eü, ’! clise Teut tot la ureche.
După ce vorbiră mai mult între denşiî şi după 

ce Irina simţi cam unde voia s’ajungă tinerul care 
golise öla cu vin, fata îşi clise în sine c’ar fi mai bine 
să ’I lase singuri, căci bănuise ea că înfierbenţela 
vinului nu va avea sfârşit bun.

După plecarea el Teut se uită lung la Ştefan şi 
’1 cjise rîdend :

— Cine e bun la domnie, nu e bun la dragoste. 
Me prind că de aşi fi fost tînèr, clin doue vorbe, aş 
ii răpit inima acestei ţărăncuţe.

— Ia lasă vorba ’ncolo, logofete, si să ne cul
căm puţin, că tare ’s ostenit. Ţi-am spus la plecare, 
că voiii să vëd locurile ţârei mele şi să cunosc obi-
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ceiurile supuşilor me! ; iar nici de cum să străgănesc 
cinstea fetelor mari. Aï să ne culcăm.

La aceste cuvinte ale lui Ştefan, Teut vecjănd 
că Vodă e vîrtos pănă şi cu femeile, nu mai găsi 
nimic de dis, şi \şî puse capul pe pernă, pe care 
după o jumătate de ceas, dormea pe sforăite.

Serele trecuse încă de mult peste miedul clileî, 
şi ce! doi ospeţî aï lui moş Stancu încă dormeau. 
Cam de la tocă, moş Stancu şi cu fiesa intrară în 
odaie să vadă ce maï fac bspeţiî lor. Mare le fu 
însă mirarea, când nu ?î găsiră în năuntru şi când pe 
colţul ferestrei vedură un pumn de aur, pe care nu- 
mărându-l socotiră ca la o sută de galbeni.

— Ce ’ţî spuneam eu, clise moş Stancu, ăştia 
n’aü fost slujitori de-aï Iu! Vodă; ci o fi fost cine 
ştie ce diregătorl mar! d’ai tronului. Ma! ştii, o fi 
fost chiar Vodă; vedeam eu că cel bătrân era prea 
supus în faţa celui tînăr. Cu töte astea, ’î-am ospătat 
bine şi n’am vorbit nimic de rău pentru Vodă; să 
le fie de bine. Iată destrea ta, Irino. ... O sută de 
gălbenaşi. . ! Ai să vedi că töte fetele din sat are să 
crape de ciudă. .. . Acum numai flăcău ’ţî lipseşte ; 
mai că mă bate gându să iau de ginere pe Radu 
al Neacşeî.

— Ia lasă tată ’ncolo şi ginere şi galbeni! Eü 
nu mă mărit cu un flăcăii care mă ia pentru bani; 
’ţi-adu ci aminte an-ţărţ că Radu n’a vrut să mă ia 
fiind-că nu ’î-aî dat mai mult decât vaca şi viţelul, 
după cât vă învoiserăţi.

— Apo! fata mea, avea dreptate băiatu; ne
vasta nu să hrăneşte cu mere pădureţe; s’apoî unde 
pui, că la anu vine şi câte un broscoii!, de ’ţî mănâncă 
şi cenuşea din vatră, pănă să face mare; şi dac’oî 
face socotăla că la doî ani să fac doî, la treî patru, 
dac’o fi gemenî, aşa că nu o vacă ş’un viţel, ci (Jece

Ştefan cel Mare. 4
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sa ’ï dai şi tot e puţin. ’Ml-aduc aminte când am
luat pe mata, bietul socru-meîi, — Dumnedeü să 
vacue, — eu ’1 ceream mult mai puţin, pe cât
Radu ’ml cere mie, şi el ’ml (Jicea: ,,më băete, dacă 
m’aşi lua după gura ta, o să me tredesc cu voi 
că(Jend într’o (}i tot pe spinarea mea; nu e vorba 
me’î fi iubind fata, dar dragostea fără belşug nu e 
bună nici în cisme; ia cât ’ţi dau eu şi nu 'ml 
face economie; ş’apoî ce e al teii, ce e al meii?“ 
Aşa (Jicea bietul socru-mefi. . . Şi de, tot aşa aşi cjice 
şi efi dac’aşl fi bogat cum era el. Cu töte astea, 
aceşti o sută de galbeni sunt o bogăţie din cele mal
mari. Când ’l-o vedea măta, o s’o apuce altea alea.
Ba nu dèti, unde naiba o fi umblând ea?... bre! 
ce muerea dracului.

— Al dracului eşti tu, dise Gherghina, muma 
Irinel, intrând pe uşă, la cele din urmă cuvinte ale 
lui moş Stancu.

— Da bine fa, nici cuconele ale mari nu plec 
de dimindţă şi să vie la tocă! Unde aï fost?

— Ia la leica Uţa: am fost cu furca la ea, şi 
vorbă vorbă, aiujil pe părintele tocând. Da ce ţi 
s’a aprins călcâele asa de mine?

— Ba nici gândeam; dar am avut nişte dspeţl 
şi. . . Cu töte astea, eu şi cu Irina 'l-am mulţumit 
îndestul, la priveşte!

Şi moş Stancu îi întinse cu bucurie galbenii ce 
ţinea în mâna dréptâ.

— De unde sunt ăştia?
— De1 la ospeţiî noştri.
— Cum?
— Uite aşa!
— Yi ’î-aîi dat el?
— Nu tocmai, dai-. ..
— Cum dar?

'1
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— Prea vrei să ştii multe.. . .
— Negreşit; vi ’l-aii dat el ?
— Nu!
— Atunci?
— Ia, ’l-am găsit pe ferestră.
— Minţi moş-neagule!
— Ba cjefi, nu minţ!
— Nu să pdte.
— Ba să pöte.
— Că doar u’o fi fost capii, să ?ţl lase pe 

feréstrâ o sumă aşa de mare de aur. Nu cum-va 
’I-al furat?

— Să me tnisnésca Sfântu, nevastă ! uite, şi 
Irina era faţă.

— Atunci, i-o fi uitat. ...
— Uite, la asta nu m’am gândit. Mai ştii, 

i-o fi uitat. . .
Sprîncenile betrăuulul se ’ncruntară şi pe faţa 

lui se citi părerea de rëü că së ’nşelase şi mus
trarea sufletului că ’şl însuşise nişte bani ce nu erau 
al lui. De o dată însă, ca un fulger vi ft trecu prin 
mintea lui, şi cu cca mal mare grăbire, (}ise Iriuel:

— Alergă, Irino, pöte c o fi încă prin sat, . . 
Să le dăm de urmă, să le dăm banii ’napoî, să nu ne 
’ncărcăm cu năpastea iadului; alergă fata mea, alérgà!

Irina însă, nici gând nu avea să au(Jă; întrun 
colţ al odăeî, ea întorcea pe faţă şi pe dos, o bu
cată de pergament, scris cu slove roşii; căuta să 
’nţelegă, cuprinsul, dar îl era peste putinţă, căci 
nu ştia carte. Bëtrânul o vë<Ju, şi cuprins de mi
rare, se apropie de densa, şi ’I luă pergamentu 
din mână:

/

— Ce o mal fi şi asta? întrebă Ghergina, care 
së apropiase şi ea.
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— Par’c’ar ti im hrisov domnesc, dise bëtrâiiul, 
dupa ce se uita bine la pergament.

— Sé pöte şi asta, adăogă Irina.
— Eï, nu mal încape îndoială, Vodă a fost în 

casă la noi. Pëcat că nu ştim carte. . . Dar nu face 
* nimic. . . A idem cu toţi la moş popa. să ni ’1 ci- 

tescă. . . pute n’o fi intrat încă în slujbă.
Şi cu paşi grăbiţi, câte trei o porniră spre bise- 

. rieft, unde popa cobora din clopotniţă şi era tocmai 
să între ’n biserică.

— Serut mâna tâică părinte, clise moş Stancu 
cu căciula ’n mână. . .

— Plecăciune, taică!
— Am venit la Sfinţia ta, să ne citeşti cârpa 

asta, pe care am găsit’o în odaie la noi. . .
— Ce cârpă măi, clise popa, după ce silabisi o 

parte din cuprinsul pergamentului, 
gogeamite hrisov domnesc, şi dacă vë<} bine, e toc
mai privitor la fiică ta. . . .

— Zëü! strigă moş Stancu, trântindu-şi căciula 
’n cap şi îndesând’o până ’n urechi.

— Ia citeşte părinte, să au(Jim şi noi. Bată-te 
pustia uoroce!

Şi popa, după ce së uită mai mult pe perga
ment, după ce mormăi cât-va într’un mod ne-’nţeles, 
ca şi cum ar fi prohodind în altar, së opri şi cjise 
lui moş Stancu:

— Ce ’mi dai să ţi-o citesc?
— O garafă cu vin, şi o prescură de la tîrg.

' — E puţin.
«— Ei, fie o vadră cu vin. . .
— E tot puţin.
— Ce vrei atunci?
— O vacă c’un viţel.
— Doar n’ai înebunit, părinte!

asta ’i coş-
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— Dacă vrei, clacă nu, frdcă-te cu ea pe cap, 
clise popa, dându-I pergamentu înapoi.

— Ţi-aş da părinte, reluă Stancu, dacă aş şti 
că nu e vre-o gugumănie.

— Dac’o fi aşa, îţi daü ett doue vaci, şi cu 
preoteasa dimpreună, respunse popa, convins de aceia 
ce era scris în pergament.

— Fie, na, citeşte-], cjise moş Stancu, dându-î 
pergamentu, cu öre-care îndoială.

— Şi popa, după ce mai mormăi încă o dată, 
citi cu glas tare în modul următor:

„Eil, Ştefan Voevod, din mila lui DumnedeiT şţ 
voia naţii, Domn al Moldovei, dau acésta cu toi 
dinadinsul la mâna lui moş Stancu, din satul Braia, 
dimpreună cu galbeni una sută, spre a fi fiicei sale, 
Irina, de domnescă zestre, şi că orî-când împrejurarea 
şi nevoile vor sili pe a lui Stancu fată de ajutor maî 
mare nevoie să aibă, să sé înfăţişeze cu acésta la 
scaunul domnesc, unde va fi bine primită şi cele de 
nevoie i së vor da.

„Dat, astădî la 12 cireşar, leatu 6965 de la 
facerea lume!“.

N’apucase popa să sfârşească bine, şi moş Stancu 
începuse să sară şi să jöce de bucurie, cât era el de 
bëtrân. Bucuria, de şi mal liniştită, pe faţa Irinel, 
era însă mult mal mare ca a părinţilor sëï.

Popa ’şl luă vaca şi viţelul; iar din cel o sută 
de galbeni, moş Stancu së sfătui cu nevasta şi cu 
fie-sa, că e bine să cheltuiască zece la chief cu prie
tenii din sat. Cea ce së şi făcu, căci nu së îiiop- 
tase bine, şi în ograda lui moş Stancu eraü strinşî 
o mulţime de ţărani, de neveste şi de fete, care cu 
toţi chiefuiaü şi jucaü, pe lîngă că së dusese vestea 
de dărnicia lui Vodă peste două trei sate p’alăturea.
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prispa casei, moş Stancu së sculă din mijlocu lor, 
veclend cä Irina nu era nici în horă şi nici prin 
ogradă. O vëduse el cam delà începutul petrecere! 
că nu era în töte apele eî, că faţa i se schimbase, că 
vorbea cu greutate, că mergea ca ş! cum ar fi călcat 
In străchini, că ochii îşi pierduseră din vioiciunea lor, 
că era bolnavă în sfirşit.

O căută prin töte părţile, prin grădină, prin 
coşar, prin tindă ; iar când întră în casă, rernase 
ca trăsnit, când o vëdu întinsă jos, fără a da nici un 
semn de viaţă.

Un urlet de groză şi de disperare eşi din piep
tul bietului bëtrân, şi la acest urlet toţi mosafirii 
năpădiră ’n casă, cu Gherghina ’n fruntea lor. Nu 
sè pöte descrie jalea ce ’i cuprinse pe toţi, când o 
babă, ce era un fel de doctoriţă a satului, le spuse 
că Irina e mortă.

Vaietele tatălui şi plânsorile mumei înduioşară 
pe toţi cei de faţă; iar peste un ceas tot satul së 
adună să vadă trista privelişte ce li së înfăţişa. Din 
gura fîe-căruia eşia câte-o părere diferită: unii diceaü 
c’a lovit’o damblaua, alţii c’a fost otrăvită, alţii că 
cel ce i-a lăsat galbenii şi pergamentul fusese ucigă-l 
toca. In sfirşit o mulţime de păreri, care cu töte nu 
aveaü puterea nici de a scula pe mortă nici de a 
astumpëra jalea părinţilor ei.

Astrfel së sfîrşi acea petrecere frumdsă şi viöe 
printr’o nenorocire a doi părinţi, prin mâhnirea în
tregului sat. Numai, câte-va feţe, zuliare, c’o oră 
mal ’nainte, de fericirèa Irineï, aveaü în suflet părerea 
de bine c’aü scăpat de/dônsa.

Pe ^ la miezul nopţei, în casa lui moş Stancu 
nu mai rămăsese de cât câţi-va vecini, cu nevestele
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lor, can ajutară mamei Irineï s’o îmbrace pe mor ta 
şi s’o aşeze pe masă, după cum e obiceiul.

Puţin după aceia, veni şi popa satului, care 
după ce făcu slujba cuvenită, plecă. Nu mal rămăsese 
lingă cadavru decât ambiï părinţi nemângăiaţl, şi baba 
doftoriţă, care tot blogodorea la verdi şi uscate despre 
buruenile şi lécurile el.

Moş Stancu după ce se linişti puţin din durerea 
ce simţea, îş! aduse aminte că a doua di trebuia să 
’ngröpe pe mortă şi că mai ’nainte de töte trebuia 
să facă sicriul. Cu lacrimile pe ochî (Jise nevestei sale :

— Gherghino, eu cată să plec la Panait dul
gherii să ’Ï poruncesc coşciugul, ca mâine să aibă 
timp să ’1 facă.

— Cum o să pled acum după miedul nopţeî, 
îi clise Gherghina; lasăţ te-oî duce mâine.

— Nu, ştii, că şerbul e cam sucit; mal bine 
să ’1 vestesc din vreme ; ca mâine cum s’o scula să 
se apuce de lucru. Ş’apoî ce e diua ce e uöptea. . . 
Më duc. . . Ş’aci, îmi face rëü stând în ftiţa acestei 
nenorociri.

Şi cu lacrimile, ce izvoraft din ochii lui, bă
trânul părinte îşi simţi faţa udă, ’şî-o şterse cu 
mâneca, şi plecă la Panait dulgherul, care locuia în- 
tr’un sat vecin, la depărtare de o jumătate de poştă.

Gherghina rămase numai vcu baba la căpăteinl 
mörtei, după ce închisese uşa de afară. D’abia tre
cuse un sfert de ceas de la plecarea bătrânului, şi 
’n uşe să auriră câte-va ciocăniturî. Amăndouă femeile 
tresăriră. Era de sigur un strein, care bătea la uşă 
la o vreme aşa de înaintată din nöpte. Gherghina, 
fiind-că nu să întâlnise nici o dată cu făcători de rele, 
şi fiind-că n’avea de ce să să tămă, să duse să 
deschidă.



56

SAtunci, vôdu în pragul uşeî un om de statura 
mijlocie, cu o geanta atârnată de umeri, cu o şapcă 
’n cap şi cu un baston în mână, care îï dise:

— Mô iartă leicuţă, dacă te-am deşteptat din
somn la vremea asta; sunt un călător, viii din
Sucéva şi mô duc aiurea cu nişte hârtii de ale stă
pânirii: am întârziat pe drum şi n’am unde me
odihni pănă mâine de diminâţă. Dacă al fi bună
dumnea-ta să me primeşti; ’ţî-aş da ce-va, nu de 
geaba, măcar pe o ladă sô me pot culca.

Gherghina vôdônd că e un om de ispravă şi că 
nu are să se temă de nimic, ’I (lise cu blândeţe:

— Apoi de, om bun, te-aş primi cu bucurie, 
dar bărbatul nu ’mî-e acasă, şi singura fată ce avém 
cjace mortă în mijlocul casei.

— Nu face nimic, leicuţă, voltt şedea unde ol
putea; cel puţin pe prispa casei de ’mî-aî da voie
să me culc. . .

Gherghina se gândi puţin.
— Ba nu! întră în casă; tot ne era noue 

iirît; dacă ’ţî-o fi somn te-’I culca pe lada cea mare 
de lângă uşe.

Şi amêndoï intrară în odaie, unde baba moţăia 
la căpătâiul morte! smorcăind şi scoţând din când în 
când căte nn oftat sec.

Călătorul scöse génta şi o atârnă de un cuiu, 
după acea şedu pe un scaun între baba şi Gher
ghina, unde vorbiră mal mult timp despre nevoile 
omeneşti ; şi despre mortă mal cu sémà. Ar fi dis 
cine-va că acest om e cel mal bun după pământ, 
aşa compătimea de nenorocirea bietei mume şi aşa-I 
părea rëft de tinereţea fetei, care sô stinsese ca o 

‘ flore d’abia îmbobocită cum ’I (Jicea el. Cu töte 
acestea, figura acelui om, era cu totul neasemănată 
precum părea că-I este sufletul. Avea, ce e drept, o
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figură de te băga în bănueli. Avea pèrul bălan, ba 
chiar roşcat, — ochi! albaştrii ca de pisică ; barba şi 
mustăţile roşii şi rare, nasul ascuţit şi căutând în 
jos. umerul feţei slabe şi scöse afară; atât corpul 
cât şi umbletul seuiënatt ca a unuî om, care totă 
viaţa a făcut tot munci grele; raâinele ’I tremurau, 
când le ridica séü le lăsa; ceia ce era maî pronunţat 
la densul, era un dîmbet de viclenie, ce së strecura 
din timp în timp pe marginele buzelor lui tivite, — 
dar pe care cele douë femei nu ’1 băgaseră de seină, 
căci n’avuseseră timp să se uite la densul.

După ce vorbiră multă vreme, Gherghina spuse 
că e tare ostenită; rugă pe babă şi pe câlëtor së 
vegheze lângă mortă, iar ea së duse în odaia diii 
fund să së culce puţin, căci pe lângă că era obosită 
simţea şi o grea durere de cap. Astfel, plecă, iar 
cel-Flalţl doi rëmaserà în odaie.

De astă dată, convorbirea nu mal continuă : — 
căci atât babă cât şi câlëtorul d’abia scoteatt, din • 
când în când, câte-un cuvent, şi acela parcă era tras 
cu cleştele.

— Ait! !... cjise baba de o-dată, mi s\a bătut 
ochiul stâng!. Dömne ce-o fi asta?.. Nu s'o fi 
intêmplat vr’o nenorocire acasă. . . Nepoţii mei. .. 
nu-’I-am vëcjut de cu dioă. .. Domne fereşte !... 
Aşi !.. Nu stau eîî aici. . . li s’o fi întêraplat ceva. . . 
më duc. . . më duc. ...

Atât de mult credea baba în semne, că de-I ar 
fi spus totă lumea că lucrurile statt bine acasă la ea, 
tot n’ar fi vrut să ’nţelâgă. Hotărît, — ea nu mal 
putea sta acolo, — când nepoţeil ’I eratt acasă, şi 
densa nu ştia ce li-së putea întêmpla.

Deci, rugă; pe câlëtor să nu adormă până së va 
întorce ea, şi plecă acasă, încetinel, pe furiş, ca nu
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cumva deschkjènd uşa din sală., să deştepte pe Gher
ghina, care se vede că dormea dusă de ostenelă.

Câlëtorul vëdêndu-së singur în odaie cu mdrta, 
începu să cugete cam care-ar fi pricina de a murit 
fata, la o verstă aşa de fragetă şi iară să fi fost 
bolnavă, mai din ’naiute. Şi, tot cugetând astfel, îi 
veni idea să observe cadavrul mai de apröpe. Së 
sculă, së apropiă de catafalc, — së uită bine la 
figura mortel, — şi într’un moment ochii lui albaştrii 
ca de pisică începură a scânteia ca nişte fărîmăturî 
de sticlă verde. Ar fi dis cine-va că e o hienă sail 
un strigoiti, care venise să sugă sângele cadavrului, 
atât devenise de bizar şi de sëlbatic omul, care cu 
un cés mai ’nainte păruse cel mal bun, cel mai 
milos.

După ce câlëtorul privi lung la Irina, îl ridică 
giulgiul pănă pe la mijloc, şi ’! puse mâna pe pieptul 
gol, ca şi cum ar fi cătat să simţă dacă inima-î mai 
bate. O seninătate mare së ivi pe faţa lui apoi o
turburare stranie, şi ochii 5I së făcură în cap mici şi
înpaengenaţl sclipind din când în când ca ai unul
cotoift la întunerec. Totă fiinţa lui fu cuprinsă d’un
cutremur bestial şi mâinele lut îmbrăţişară cu lăcomie 
cadavrul tinerei fete.

Trăsnetul d’ar fi cădut peste densul în acel 
minut, încă era puţin ca să ’1 pedepsëscâ. — S’ar 
fi înfiorat chiar un demon la vederea acestui monstru, 
care depuse cu furie o sărutare pe buzele reci ale 
mortel. Cu töte astea, nici r&céla morţeî, nici crucea 
ce era pe peptul fetei, nu făcură pe acel om să së 
<iea în lături. Sufletul lui murdar îl împingea spre o 
crimă îngrozitdre, şi fiind-că rëul îşi atinge mal tot- 
d’auna scopul, când nu, e nimeni care să ’1 nimicésca, 
acel monstru de om sevărşi asupra cadavrului una din 
crimele cele mal rare.
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Un moment după aceia, o umbră se pierdea 
prin întunerecul nopţei, depărtându-să cu grăbire de 
satul Braia. Ar fi dis cine-va că este un blestemat, 
a cărui soită îl hotărîse să alerge dina şi nöptea, 
fără a să odihni, şi să fugă de chiar paşii săi. Acea 
umbră nu era de cât călătorul pe care Gherghina îl 
primise în gasdă cu atâta bunătate, şi care în schimb, 
se purtase ca un miserabil.

Muma Irinei, cu tdtă obosăla ce simţea, când se 
culcă să dorină, d’abia aţipi puţin, şi o mulţime de 
gânduri ii goniră somnul, fàcênd’o din ce în ce mai 
tristă. Urcchia era aţintită, ca prin instict, în afară, 
şi cu töte că un ce îi spunea d’o întâmplare neaş
teptată, ea nn putu se audă nimic.

Nu se luminase încă de diuă, şi Gherghina tot 
nu putuse să adormă. Atunci, îi veni ideea că lăsase 
pe fiicâ-sa inortă; şi că, chiar de nu ’iar fi fost 
mumă, tot nu trebuia s’o lase cu străini. Se sculă 
din pat, şi se îndreptă spre uşa odăii în care 
zăcea morta.

Se aştepta să găsescâ pe călător dormind pe 
ladă, iar pe baba doftoriţă moţăind lângă patul 
mortual.

Dar, d?abia crepă uşa şi făcu primii! pas în 
odaie, când, un strigăt de groză eşi din peptul bietei 
mume; în odaie nu era nimeni,, şi morta era în 
picidre, rătjămată de colţul mesei, cu privirile rătăcite 
şi cu spaima zugrăvită pe faţă.

— Mamă, disese ea.... Şi la acest cuvent sân
gele să opri în vinele mumei, dete strigătul, şi cădu 
la pământ. . r

De multe ori dorim cu înfocare lucruri pe care 
le ştim că n’aö să să realisese nici o-dată; iar când 
acele lucruri să ’ntemplă ca prin minune să le atingem,
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atunci, nu numai că nu suntem mulţumiţi, clar’ ne 
înspăimântăm ca şi cum am fi dorit tocmai clin potrivă.

Dacă cine-va ar fi spus Gherghinei şi ar fi în
credinţată că fiică-sa are să sâ deştepte clin morţi, 
şi că ’I va elice încă o-dată „mamă“ ar fi simţit cea 
mal mare fericire clin lume, ’şl ar fi vândut pănă şi 
sufletul, clacă i s’ar fi cerut, spre a ajunge la acâstă 
fericire; dar când cea mal eestremă dintre dorinţl, 
ea o vâdu îndeplinită, aevea, spaima o cuprinse şi în 
mal puţin de o secundă, ar fi dis cine-va că ’şî 
dăduse sufletul.

Irina, îmbrăcată în rochia de mirâsă, cu pârul 
despletit, se uita prin prejurul odăii şi nu ştia ce să 
creadă. Vedea patul mortuar pe care petrecuse apröpe 
o nöpte, vedea luminările, candela, crucea, iconiţa, 
florile, şi i se părea că se află intri un mormânt; dar 
nu ’şl închipuia că töte acele pregătiri funebre fu
sese pentru dânsa, căci ea sâ simţea în viaţă, îşi 
simţea inima bătând, trăia ca altă dată ’n fine. 
Uitându-sâ mereu prin odaie, din întâmplare, se opri 
în faţa unei oglindi ce era atârnată în părete, şi 
când sâ vâcju cum era împodobită, şi când ’şl ve<Ju 
faţa galbenă ca céra, un tremur o cuprinse din cap 
pănă ’n piciore. Atunci, ’şl aduse aminte că visase ' 
un vis scârbos, că un om străin şi urît se culcase 
lângă dânsa, că acel om o cuprinsese în braţe, că 
după plecarea acelui om un cutremur neobîcinuit îl 
zgudu-i-se tot corpul, că la deşteptarea el, în primele 
momente xle ameţâlă, aucjise uşa deschidându-sâ şi că 
o femee scosese un strigăt spăimântător. Ş’apoî nu 
sâ mal au(Ji.

Aceste cugetări trecură ca fulgerul de repede 
prin creerul Irinel, şi la sfîrşitul lor mintea el începu 
să însenineze, privirile eî ocoliră tofă odaia, un plâns 
cu hohote isbucni din pieptul el - şi se aruncă ca o
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nebuna pe corpul ce dăcea lângă uşe şi în care recu
noscuse pe muma eî.

Cât-va după acea, Gherghina deşteptându-sâ din 
leşinul în care cătjuse, spaima ei deveni bucurie 
ecstremă, părerea eï sâ schimbă în realitate, şi muma 
strânsă în braţe cu fîica-sa, versa şiroie de lacrămî, 
şi pronunţa nişte cuvinte neînţelese, fără şir. Aï fi 
dis, că a înebunit de prea multă bucurie, de şi biata 
femee se simţea mişcată peste fire, şi în acâstă stare 
mintea era cu mult mai pre jos de simţirile iuimeî ca 
să ’şi mai fi putut da sâmă de aceea ce vorbea.

— Mamă, repetă Irina strängend pe mumă-sa 
în braţe şi părând c’o întrebă cu privirea şi cu gestu
rile de aceea ce se întâmplase. . .

— Copilul meu, strigă muma, neavênd timpul 
de cât a ’şî îndestula sufletul cu fericirea ce ’î venise 
pe neaşteptate.

în acâstă stare, ele stătură mult, mult, pănă ce 
nici una nici alta nu mai pronunţară nicï un cuvânt, 
ci numai câte un suspin de mulţumire şi câte un 
sërutat fierbinte turburau tăcerea adâncă, ce singură 
veghea împrejurul lor.

De o dată uşa se deschise, şi tatăl Irincî, obosit 
de drum, întră ’n odaie cu privirile ’n jos şi cu ochiî 

I roşii de lacrimile ce vârsase acasă şi pe drum.
La strania privelişte ce i sâ înfăţişă, bâtrânul 

râmase lipit de părete, cu ochiî ţintă spre femeia şi 
copila îmbrăţişate, şi numai după ce sâ frecă bine la 
ochî, după ce cugetarea îî spuse că nu pöte fi vis, şi 
după ce vâtju pe ambele femeî alergând la dânsul cu 
bucurie, îşi aduse aminte că Dumnezeii e mare, că 
minunile luî sunt şi mal mari şi că nu era cu ne
putinţă că acel Dumne^eü să fi ’nviat pe fiica-sa.

De astă dată toţî treî să ’mbrăţişară şi în 
apröpe o oră nici unul nu găsea cuvinte prin care să 
’şî ecsprime bucuria.
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D’abia să făcuse (}iuä, şi dupa cum îh ajun tot 
satul venise sä vadă pe Irina nuntă, alerga acum s’o 
vadă înviată din morţi, şi să se mire, şi să sè cru- 
céscâ, fie-care pe rend, de minunea celui a tot puternic, 
cum presupuneau el.

Unii diceaii că fata a fost bună la Dumnedeîi 
şi c’a chem at’o în acea ndpte să ’ï spue de relele 
omenire! şi s’o trimăţă înapoi ca p’o sfântă, să arăte 
păcătoşilor calea cea bună.

Alţi! diceaii că călătorul din acea ndpte era 
chiar sfântu Arhanghel, care văcjănd greşeala ce făcuse 
de a o lua prea de tîneră, venise, întrupat într’un 
om, să ’! redea din nou viaţa. Alţi! pretindeau că 
să născuse o ciartă între ucigd’l-toca şi îngerul Dom
nului, ca cine să ’! ia sufletul, şi când merseră la 
judecata celui de sus, acesta hotărîse s’o mai lase să 
trăiască, ca să aibă timp să facă şi bune şi rele, şi 
atunci puindu-i-să faptele în cântar, să vadă spre a 
cu! parte atârnă mai mult. Baba doftoriţa (lise cea 
din urmă că ea mai auilise de asemenea întâmplări, 
pe când să afla la Sucéva, şi că un doftor din ţara 
unguréscâ, nu să mirase de fel când a vădut înviind 
pe o fată de 18 an!, căci elicea el, că pricina nu e 
nici Dumnedeft, nie! Dracu, ci inima omului care în- 
cetézà de a bate pentru cât-va timp, fără ca omul 
să fie m- rt.

Acăstă părere însă a babe! doftoriţe fu luată 
de tot satul ca o spurcăciune păgânăscă, şi cât p’aci 
era baba să mănânce o bătae cu cosele şi cu târnă- 
cöpele, ba chiar să fie şi oraorîtă, dacă nu să furişea 
ca un iepure bătrân pănă acasă la densa, unde să 
ascunse în podiua coşarului.

De aci, merse veste de acăstă minune peste nouă 
sate, şi babele, şi nevestele veneati cu luminări, cu 
prescuri, care cu ce puteafi, la casa Irinel, ca la o



63

sfântă, şi după ce îl dădeau darurile aduse, îl sërutaü 
mâna, dicëndu-I să së röge la Maica Precista pentru 
densele ; nu rëmàsese prin prejur, om, olog, ciung, 
damblagiu, lepros, rîios, care së nu vie duminica 
diminăţa în ograda Irineî, ca ’ntr’o biserică, să ’I 
aducă pănă şi tămâe, pe lingă cele-l-alte töte, şi să 
plece cu credinţa că së vor face bine, de şi rëmâneaü, 
tot orbi. ologi, ciungi, etc.

Bietul popa din sat începuse să ofteze de la
0 vreme că nu 'I mergeau treburile bine, şi că nu
1 së aducea nici chiar prescurile şi covrigii cu carc’şl 
îngrăşa porcii aşa de bine.

Şi de unde chiar popa cel d’ântêiü scosese zvo
nul că Irina înviase prin voia lui Dumnedeîî, când 
së vëdu că e apröpe să sărăcăseă, începu së dea 
dracului şi pe Irina şi pe toţi sfinţii dimpreună cu ea 
şi să o spuie la totă lumea că Dumnedeii era beat 
când a ’nviat’o.

Cum töte au un sfîrşit, aşa se sfîrşi şi evlavia 
credincioşilor cătră Sfânta Irina. Mal ales cel bolnavi 
când vëijurà că nu së mal vindecă, începură să le 
pară rëfi de drumul ce bătuseră şi mai ales de chieltu- 
elile cu care ’şl uşuraseră pungile.

La trei luni după acesta întâmplare, când trecu 
prin Braia un învăţat din Sucéva şi le lămuri că 
mörtea Irineî fusese un somn ce së întâmplă, fără 
ştirea lui Dumnecjeu, orl-cărul om, care e atins de o 
anume bolă, — atunci, nimeni nu mal crecju în sfin
ţenia el, şi Irina rëmase fată ca töte fetele.

Unele femei sfătuiau pe părinţii sëï s’o tri- 
métà la o mănăstire ca să se călugărdscă, ca cel 
puţin, dacă Dumnezeu chibsuise la ’nvierea el, să nu 
pëcàtuiascà, dacă ar fi s’o mărite vr’o dată.

Cu töte astea, bătrânul el tată, care së ’ncre- 
dinţase jie deplin de la acel învăţat că Dumnezeu
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n’avea nicï un amestec în acâstă afacere, hotărî să 
nu’şî depărteze fata de lîngă el, ba chiar s’o şi mărite 
cu Radu, despre care ’î vorbise de atâtea or!.

Se întâmplă, ca într’o diminâţă, după ce moş 
Stancu făcuse Irineï mărturisirea că vrea s’o mărite 
cu Radu, — se întâmplă ca biata fată să sâ vadă 
cuprinsă de o bolă forte ciudată.

Când spuse tatălui seu că e bolnavă, acesta 
râspunse cu supărare:

— Minţi, leică; astea sunt vorbe late; ştifi 
eu că ţie nu’ţî place Radu, şi că d’aia te prefaci că 
eşti bolnavă, ca sâ nu m! dai un râspuns hotărît. Ei, 
s’a dus vremea de când cu sfinţenia. N’am poftă să 
’mpleteştî code albe la uşa mea. . . M’audî tu?

— Aşa e, taică; aï dreptate, dar eu ine simt 
într’o stare aşa de ciudată, că vâd că ’mî va fi cu 
neputinţă să me mărit vre-o dată. . . Mai bine, dâii, 
m’aşî fi dus la călugărie!

— Ce stare. . . ce călugărie? Astea eraţi bune 
acum câte-va luni, când dobitocul ăla de popă pro
stise pe totă lumea, de nu ne venea să te atingem 
măcar cu degetu. Eu n’am poftă să mi sâ stîrpâscă 
neamu. . . Dacă aş avea mai mulţi copiî, trâcă rnergă, 
aş avea de la el moştenitori; dar’ când te am numai 
pe tine, să n’am şi eft numele de bunic. . . Aida de !... 
Aï să te măriţî cu voie fără voie.

— Bine tată, să mâ mărit, dar să nu’ţî pară 
rëü după cununie?

Eü am dis’o, râspunse bâtrânul mâniat, — râ- 
mâne să te gândeşti pănă mâine.

Şi dicând acestea, bâtrănul eşi din ogradă şi apucă 
spre, cârciumă, ca să ’şî stâmpere ciuda c’un hârb de vin.

Irina, cum râmase singură, îşi îndreptă ochi! 
spre cer, simţi câte-va1 lăcrimî şerpuindu-î pe faţă şi 
cu vocea tremurätöre îngână:
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— Domne, tu şti! ca simt nevinovată, pentru 
ce me pedepseşti ast-fel !

Tocmai atunci veni şi muma Irineî, care vë- 
(Jênd’o aşa de mâhnită, se apropie de densa, şedu 
alăturea cu ea, şi ’I clise c’o voce mângăiosă:

— Ce-aî tu, fata mea? De la o vreme ’ncoa 
te veci forte scliimbată ; nu mai mănânci, nu mai 
dormi, aï slăbit ca vai de tine, totă cliua stai pe 
gânduri, — ce-o mai fi şi asta? Eşti bolnavă, — 
unde te clore?

Drept ori-ce respuns, Irina plecă ochii ’n jos 
şi lacrimile începură a curge şiroie pe obrajii el.

— Nu cum-va, urmă mă-sa, fiincl-că tată-to 
vrea să te mărite cu Radu, şi tu aï fi iubind p’un 
altul, — de aceia te-a cuprins pirotéla asta?

— Nu, mamă!
— Ce este atunci?
— Vedî, mamă. . . ’ţî-aş spune. . . Dar . .. fiind

că nicî eu nu pot să ’mï datt séma. .. 5mï-e frică 
chiar să me gândesc.

— Ce o fi ’nsemnând asta? Tu’ml ascuncjî o 
taină, fata mea; aï face maî bine să ’mî spui totul, 
căcî cuî o să ’î fie maî mult milă de tine, dacă nu 
mumii tale? Să vedem, spune, pote om găsi vr’un 
leac boleï de care suferî.

— Nu e bolă, mamă, e o nenorocire!
— Nenorocire? Ce nenorocire? Şi ochii bë- 

trâneî începură a cântări din cap pănă ’n piciöre fiinţa 
Irineî, asupra căreia începuse să aibă o tristă bănuială. 
Intr’un moment ochii Gherghinei, së aprinseră de 
mânie, şi sculându-së de unde şedea, luă pe Irina de 
mână şi-o sculă ’n piciöre c’o furie nebună; apoi o 
privi lung în faţă, îl puse mâna pe pântece, şi cu o 
putere bărbătdscă o ’mbrănci de era să ’şl spargă, 
capul de stâlpul casei.

Ştefan cel Mare.

i
5

5
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— Ticălos’o ! strigă muma cu turbare ; înţeleg 
acum tută îndărătnicia ta... Nenorocit’o ! Lumea te 
credea o sfântă, şi tu ne-al făcut de ruşine.

— Mamă! dise Irina cu cea mal mare durere: 
nu sunt vinovată, nu ştiu nimic!

— Taci! Mal minţi acum?
— Nu minţ mamă! ’Ţi jur că sunt nevinovată!
— Taci ! taci ! Mal remâue să te afle tată-tett 

şi atunci poţi să ’ţi sapi singură gröpa.
Töte silinţele sërmaneï fete de a convinge pe 

muma sa. că nu iubise pe nimeni că nu greşise nici 
o dată şi că nu ’şl-a pătat cinstea el de fată, fură 
zadarnice. Nenorocita mumă nu mal putea crede nimic 
din spusele el, căci în faţa ochilor i se arăta dovada 
cea mal pipăită, cea mal sigură: Irina era însărcinată.

In adever, nici ea nu tăgăduia acesta, căci, fără 
a fi măritată simţise că nu mal era în rîndul fetelor 
mari, simţise că din cji în di sănetatea i se schimbă 
şi că curend satt mal tânjii ft va li neapôrat mumă; 
dar’ dacă ea singură s’ar ti întrebat pe sine de unde 
şi cum provenise acesta nenorocire, n'ar li ştiut să 
’şî respundă.

Era, fără ’ndoială, unul din acele mistere ne
pătrunse, pe care numai timpul şi împrejurările îl 
daü une-orï pe faţă, dar târdift târdift de tot. 
până atunci, câte suferinţe, câte nenorociri, câte bles
teme! Së ’ntemplă chiar ca tötä lumea să te credă 
vinovată, să ’ţi arunce cu noroiul în faţă, — şi tu să 
fii curat cu sufletul bun şi nepătat de nici o greşeală.

Ast-fel së ’ntemplă şi cu biata Irina, care vedea 
bine nenorocirea ce o lovise, şi cu töte astea n’ar fi 
găsit cuvinte ca să së potă îndrepta.

Nenorocirea fu şi mal mare, Gând sosi dioa în 
care tatăl eî nu mai putea fi străin de starea în care 
o zvârlise o mână neverjută?

Şi
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La ’ncepiit, virtuosul ei părinte, în marea or
bire ce avea pentru cinstea lui, era apröpe se ucidă 
pe acésta victimă a fatalităţei; dar după ce judecă 
mai serios, după ce’şi clise că dacă fii-sa a făcut o 
greşelă neertată, Iul nu i se cade să comită o crimă 
şi mai neiertată, 
răci unea, plânse, ca un copil, ca o femee, şi de atunci, 
bietul bëtrân, devenise ca un om căruia ’i lipseşte 
tot ce e mai scump, ondrea familiei.

Trecu Irina cum trecu, cât timp nimeni din sat 
nu cunoştea starea ei ; când însă gurele rele deteră 
primul semnal, biata fată nu mai putea suferi nici 
ocările părinţilor, nici batjocurile satului şi mai ales 
ale fetelor, şi într’o dimindţă, fără së spue nimenui, 
iară s’o ştie nimeni, plecă pe drumul ce ducea de la 
Braia la Sucéva, — şi era în a cincea lună din clioa 
nenorocirei ei.

’şi strânse în inimă totă amă-

V.
PLECAREA LA RËZB01Ü. ÎNTORCEREA ŞI 

DESCOPERIREA CRIMEI.

La patru ore de dimindţă, când toţi în pala
tul domnesc din Suceava dorme&ft, numai Ştefan Vodă, 
culcat în patul sëü, era deştept şi cugeta făurind nişte 
planuri, pe care numai un Domn de mărinimia lui ar 
ti fost în stare să le concépà. Era o linişte adâncă 
în tot palatul. Din când în când, sentinela delà por
ţile de afară scotea repetatul strigăt de : cine e acolo. 
Tot în acelaş timp, Ştefan în focul cugetărilor sale 
patriotice, pronunţa câte-un cuvent straniii, care, dacă 
ar fi fost înţeles, ar fi lăsat să së vadă că Domnul 
Moldovei făcea planuri de rëzboift şi că cuvintele de

! 5*



lupta, rëzbuuare, glorie, eraü acele pe care el le ros
tea printre dinţi, ca şi cum ar fi stat la chibzuinţă 
cu vre unul din cârmuitoriî tronului seu.

tntr’un moment, Ştefan së sculă repede, sări jos 
din pat, se îmbrăcă îut’o clipdlă, cliiemă pe slujitorul 
seü, şi ’I dete poruncă să se ducă numai decât la 
stăpânul Şendrea şi să '1 chieme la faţa locului, din 
poruncă domnescă.

Nu trecu mult de la plecarea cârmuitoruluî şi 
toţi cel din palat, par’că nu se culcaseră a^a de iute 
se sculară şi se îmbrăcară, aşteptând se vadă ce e 
pricina de a chemat Vodă pe marele spătar, şi ce 
poruncă era să li se dea, căci, negreşit, dacă Vodă e 
chemat la acea oră pe capul östel, trebuia să se 
petrécà lucruri cu totul neaşteptate.

începuse să së lumineze de diuă, când spăta
rul Şendrea întră în camăra Domnului şi së închină, 
ca din ’naintea stăpânului sëü.

Să trăeştî, Măria Ta; m’aşteptam să te scoli 
aşa de dimindţă ! şi tocmai pentru asta, am dor
mit iepureşte. Ce e spre porunca Măriel-Tale?

— Ai vestit pe toţi căpitanii de hotărîrea nostră?
— Da, Măria-Ta.
— Östea este gata, pe picior de rëzboï?
— Mal mult ca tot-d’auna.
— Ce cjice mulţimea de graba cu care am ho- 

tărît acéstà înarmare?
— Ce să dică, Măria Ta; toţi së aşteptă la o 

ispravă demnă de numele Măriei Tale. O singură 
nedumirire îl cam supërâ: toţi ştifi că plécâ, dar nu 
ştiti unde.

— Acésta e tocmai ceea ce dorém. Destul că 
toţi sunt gata ; dar unde vom merge şi ce vom face, 
acésta e tréba mea, şi le-o voiü spune, când mé 
voiü afla ’n fruntea lor. ’Ţî-am spus că amânasem
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plecarea pentru mâine de dimindţă, cu töte astea, 
în’am gândit câ o di pierduta în zadar e mai puţin 
un fapt din cele ce avem de făcut. Vom pleca dar 
chiar astădl. De acum în trei ore, voesc ca totâ 
oştea să fie gata de plecare; voitt fi în mijlocul 
vostru şi. . .

— înţeleg Măria Ta. Şi într’o oră, dacă po
runceşti, vor fi gata. Le trebue timpul să ’şl ia ră- 
niţile şi armele în spinare.

— Bine! dute acum, şi când va fi gata, tri-v 
mite să me vestésca.

— Să trăeştl Măria Ta!
Şi spătarul Şendrea eşi, salutând ca şi la ve

nire, spre a îndeplini porunca Domnului seu.
Câud së făcu bine diuă, pe uliţile Suceavel,

treceau rendurî-rêndurï, regimentele ostel moldoveneşti, 
ca să se unéscâ cu töte pe-o câmpie din marginea
oraşului, unde Domnul avea së soséscâ cu suita sa. 
Pe feţile tuturor era zugrăvită o bucurie neînţelesă, 
căci toţi simţeai! o vie plăcere că se vor afla pentru 
întâia oră împrejurul vitézuluï lor Domn, şi li së 
părea că vor merge mal curênd la nuntă, de cât la o 
bătălie. Cel bëtrânl mal cu sémà, care apucaseră
Domuul părinte al lui Ştefan, Bogdan Vodă, şi care 
sub densul fuseseră la atâtea bătălii şi repurtaseră 
atâtea victorii, së aşteptai! la o renaştere a ace
lor timpuri, şi nu së îndoiai! câtuşi de puţin că fiul 
vechiului rëzboinic va fi de aceiaşi vitejie ca tatăl
sëü. O veselie din cele mal mari predomnea în în- 
tréga öste, căpitanii vorbeai! şl rîdeaii cu soldaţii, iar 
aceştia vedeai! în cel d’ântêiü, nu nişte călăi care 
’I vor duce în faţa morţel, dar nişte bravi conducëtorï, 
nişte buni părinţi, care ’I vor face să së întorci! cu 
isbânda armelor şi cu veselia sufletelor.
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De o-dată, un strigăt general (le ura se au di, 
si oştea întrégà care pană atunci aşteptase în öre-care 
neregulă, së aşedă în linie drépta, ţinend armele cum 
era datoria pe atunci la primirea Domnului. După 
strigătul" de ura, un alt strigăt mai puternic se audi, 
cu cuvintele : Să trdeşfî Măria Ta !

La aceste cuvinte, Stefan Vodă care sosea cu 
suita sa, rëspunse în acelea de: Să trăiţi şi vot copii-

în faţa unei oştiri atât de vesele, atât de viuöie 
şi gata a se .lupta cu cei mal neînvinşi duşmani, 
Stefan îşi simţi inima atât de mişcată, că cuvintele 
ce pronunţă în faţa acelor bravi oşteni născură în 
toţi dorinţa de a muri sau de a fi învingetorî.

Acum, toţi ştiau că avea se mergă în Ardeal 
în contra Secuilor, care tot-d’auna prădaseră ho
tarele Moldovei şi care tot-d’auna căutaseră să facă 
cele mai mari intrigi între domnia Moldovei şi ţările 
vecine. Pe aceştia îşi propusese Stefan să ’Ï supue 
cel d’ântêiü puterii sale, fiind-că îşi disese el că rana 
din suflet e mai periculosă ca rana după corp, şi 
multe răni făcuseră Secuii în sufletele moldoveneşti, 
prin iiitrigele lor.

La cjece ore de diminéfà, oştea plecă cu Dom
nul ei în frunte, şi după un drum, ostenitor dar 
bucuros, ajunse la hotarele Ardealului, unde aşezară 
lagărul, înainte de-a së începe prima luptă.

Ajunseseră către séiâ în acele locuri, şi după ce 
se întinseră corturile, Domnul întră cu mai mulţi 
căpitani în cortul sëü, ca să së odihnescă şi să 
chibzuiască împreună, iar soldaţii, chiar în contra 
porunci şefilor lor, începură a prăda cu nemiluita 
satele de-.prin prejur, unde/nu era oste duşmană, ca 
să li së împotrivéscà.

De aceste aurind Stefan, cliiemă repede la sine 
pe toţi cei îndrăsneţi, şi după ce le dete multe pilde
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sănătdse, porunci sa se pedepsescă uni dintre el, 
erau cei mai vinovaţi.

— De ce nu v’aţî dus acoJo unde era oste 
duşmană, ca să vë luptaţi piept la piept, pentru pofta 
vostră de a prăda, iar nu să năpădiţi ca păgânii 
asupra bieţilor omeni pacinicï, le dise Stefan c’un fel 
de asprime domolită, care făcu pe mulţi din el să së 
umilescă şi să ceră iertare.

în fine, acestea trecură, şi când noptea înaintă, 
nu se mai zărea de cât pe ici, pe colo câteva focuri 
de uscături, împrejurul cărora şedeau soldaţi, poves- 
tiudu-şl basme seu ascultând la câte un betrân soldat, 
care le povestea de isbândile luptelor trecute.

în cortul lui Ştefan era încă lumină, că şi Dom
nul nu se culcase încă, iar glasurile vesele ce eşeaîî 
de-acolo, dădeai! o dovadă că Domnul petrece cu 
căpitanii sëï ; şi într’adever ce-ar fi putut face alt-ceva 
în ajunul unei lupte?

Era aprope de miedul nopţii, când strigătul 
unei sentinele së audi dintre corturi, şi o voce puter
nică îl făcu să retacă. O altă sentinelă repetă acelaşi 
strigăt, şi acelaşi lucru së petrecu.

Acestă repetare de strigăte ale sentinelelor făcu 
pe Ştefan, ca din veselia sa, să’şî aducă aminte că 
së află la câţî-va paşi de ţara împotriva căruia venise, 
şi că nu era cu neputinţă c’a v’run spion să së fi 
strecurat în tabëra sa. De aceea, el trimise pe un 
căpitan së afle despre cele petrecute şi să ’I aducă 
rëspunsul cât mal neîntârdiat. El însuşi eşi în uşa 
cortului, dar după ce vëdu că liniştea nu era de fel 
turburată şi că sentinelele nu mal repetai! strigătul 
de cine e acolo, reintră ’n cort şi reîncepu veselia, 
aşteptând în acelaşi timp şi rëspunsul căpitanului trimis.

Mare fu mirarea lui Ştefan, când în loc de unul 
ce aştepta, vëdu întrând în cortul sëù trei fiinţe d’o

care
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data, căpitanul ce trimisese, un alt ofiţer de verclişorl 
şi o femeie, care la lumina slabă şi cum sta 5n uşa 
cortului, nu se putea distinge dacă era tînără sau 
bătrână, frumosă sau urîtă. După modul el însă cum 
să susţinea 5n piciöre, părea că e forte obosită şi 
răsuflarea ’1 era aşa de grea, c’abia ar fi putut 
să vorbăscă.

Atunci Ştefan ghici care fusese causa acelor 
strigăte ale sentinelelor, vă(Jend că o femee, o fiinţă 
străină, cutezase să între nöptea în mijlocul taberei sale.

— Cine e femeia asta? întrebă Vodă cu öre- 
care asprime .. cine a cutezat s’o aducă ’n tabără la 
acăstă oră?

— Ea singură, Măria Ta, răspunse căpitanul de
verclişorl.

— Cum singură? strigă Vodă cu asprime pă- 
răndu-i-să că căpitauul a minţit.

— Tocmai cum vă spui, Măria Ta. Sentinela 
era apröpe s’o ’mpuşce, socotind’o drept un spion îm
brăcat femeeşte.. . Aflându-mă însă prin prejur. am 
alergat la faţa locului, şi am vă<}ut pe acăstă femee 
cum să ruga de la depărtare câtră sentinelă ca să 
ii’o împuşce, (Jicănd că e moldovăncă şi că vrea să 
vorbiască cu însuşi Ştefan Vodă.

— Cine poţe să fie acăstă femeie? (}ise Ştefan 
cam încet căpitanilor săî. Apoi c’o voce îndoiosă, 
să adresă femeieî, care nu eşise încă, din spaima 
în care-o cufundaseră ameninţările sentinelei : cine 
eşti, femeie, şi ce cauţi în tabără la vremea asta?

— Cine sunt vel afla mal târdiü, Maria Ta; 
acum ţiă să să ştie că n’am venit cu nici un gând 
rèü, că sunt moldovăncă din sânge şi neam, că 
numai iubirea ce am pentru ţara mea, recunoştinţa 
ce păstrez pentru Domnul meü, m’aö adus aci, ca să 
întru cu vo! în luptă, spre a da mal mult două braţe
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puternice Măriei Tale ; şi. dacă voiü muri. tocmai 
asta o doresc, căci sunt cea mai nenorocită dintre 
femei. . . Am voit să mor, dar am căutat o morte 
vrednică de nenorocirea mea!

La aceste vorbe, Ştefan şi toţi cei dimprejurul 
lui rămaseră uimiţi şi începură a se uita unul la 
altul. Vodă simţi în sufletul sëü o uşoră amintire, 
căci i së păru că recunoşte acéstâ voce; cu tote astea 
nu ’şl aducea bine aminte unde şi când o audise.

— Apropie-te, femeie, cjiise el cu un ton blând, 
vrend să vadă de apröpe pe aceia, a cărei voce i së 
părea c’o cunoşte.

Femeia së apropie.
— Nu eşti tu Irina, fata moşului Stancu din 

satul Braia?
— Da, Măria Ta.
— Aşa este, te recunosc bine acum.
D’abia pronunţă Vodă aceste cuvinte, şi un alt 

ofiţer întră aducênd cu sine p’un unchiaş bëtrân, care 
së vede că voia şi el să vorbiască cu Ştefan.

Acest bëtrân spusese ofiţerului că së numeşte 
Sburlea şi că venise şi el să së lupte alături cu 
Domnul Moldovei, ca unul ce fusese între ostaşii cel 
mal credincioşi al lui Bogdan Vodă.

Causa venire! lui însă, la o verstă aşa de ’nain- 
tată, ca să ia parte la o luptă a cărei sortă nu së 
ştia, era una din cele mal ciudate.

Să vedem pe scurt ce făcuse pe bëtrânul lup
tător. să iraiteze, fără să ştie chiar, hotărîrea tinerel 
fete, care venise cu puţin mal ’nainte 5n cortul 
lui Ştefan.

Sburlea locuia într’unul din satele vecine. In-
tr’una din seri el era forte nemulţumit.

De obiceiü, după sfinţitul sorelul, el së aşe<}a pe 
prispa casei, ca să respire aerul rëcoros, după o dii

:
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de munca şi sa se gâudésca la cele ce avea de tët- 
cut a doua di. Dar în acea seră, el nu eşi din casă, 
pănă ’n momentul când cina fu gata. Voica ’şl 
privia unchiaşul pus pe gânduri şi ’I părea reu 
vëdendu-l mâhnit.

„Ce i s’o fi ’n te mp lat?. . . cugetă ea. O fi pri
mit vr’o veste rea de la Gligoraş : o fi bolnav !... 
AnJ’o focu de miliţie !... Rësbo-i-s’ar lupii în capetele 
ălor de ne duc copiii la bătălie.

Cu töte astea, ea nu îndrăznea să întrebe nimic 
pe bărbatul sëü ; îngrijată ca şi densul, curăţa ridichile 
ce trebuia să le pue la modesta lor masă.

— Audi, blestemaţii !... Aucji vendătorii ?... 
clise în cele din urmă, bëtrânul Sburlea, îndărjit 
de mânie.

— Dar pe cine eşti supërat frăţiore? îl întrebă 
Yoica, voind să afle înţelesul cuvintelor lui.

— Ia pe cine !... Pe nişte vêndâtorï, pe nişte 
omeni mici la suflet, care ’şi lasă tovarăşii să ’şi 
verse sângele pentru ţară; iar ei fug şi se ascund, 
prin podurile părinţilor lor, care ’Ï primesc ’i ospăteză 
ca şi cum ar fi sâvârşit o faptă bună.

— Şi cine sunt aceia?... Unde ’i-ai vëdut?....
— Un militar betrân ca mine, care a vëdut multe 

focuri şi vijelii rëzboinice, descopere în tot-d’auna vi
zuinile celor fricoşi!

— Şi cum?
— Feciorii lui Stau Gună şi cu Niţă al Sandei, ' 

aü dizertat ieri nöpte din tabërà şi acum sunt în sat. 
Ziua staü pitiţi prin podina casei, şi nöptea dorm în 
clăile cu fin.

1 — Şi ce ’ţi pasă de faptele lor!...
— Fireşte, că ’mi pasă ! Am şi eü fecior în 

rëzboiü..'. şi n’aş voi, când el este în faţa morţii, alţii 
să së resfeţe în linişte şi îndestulare. Să feréscâ sfântu,
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să fi săverşit Gligoraş al nostru o asemenea faptă, că 
uite. cât sunt de bătrân şi cât ’mî-e puşca de ruginită 
un glonţ ’l-aş trânti ’n ţevă, şi ’1-aşî culca la pâment, 
fără nici un păcat !

— Nu cred să sè ’ntâmple una ca asta ! Gligoraş 
e vrednic de tine! dise Voica cu lacrimile pe ochi, 
gândindu-se la unicul seu fiu. dus departe, şi pe care 
cine ştie dacă avea să ’1 mai vadă.

— Tot aşa clic şi eu ! urmă SburJea, şi nu’ml 
închipuiesc să ’mi mânjească numele tocmai la betrâneţe.

Şi (beend acestea, veteranul se linişti puţin. — Cina 
Amândoi betrâniï mâncau In tăcere.era gata.

Sburlea avea însă ca un presimţimânt ascuns, şi, ne
putând să ’1 înlăture, după cină, plecă prin sat să ’şî 
schimbe gândurile.

Voica rëmase singură. Dupe ce’şî închise puicele 
’n coteţ şi după ce adună cloşcile prin cuiburile lor, 
întră ’n casă şi, luând furca ’n brâfi, torcea şi plângea 
— plângea cu gândul tot la fiul seü, pe care ’1 dorea 
şi nu ştia dacă era să sô mal întorcă. Ea ’şî aducea 
aminte pe când era copil, şi i se părea că ’l vede ju- 
cându-se prin grădină, îşi aducea aminte cum, după ce 
crescuse mare, îî cultiva brazdele, semănând flori şi 
legume ; ’î se părea că ’1 vede încă aducând apă cu 
doniţele să ude pământul uscat de söre; îl vedea cu 
faţa lui rumenă şi fragedă şi suspina adânc, cugetând 
că perul sëü lung şi buclat fusese tăiat de förfecile 
nemilose ale soldăţiel.

Şi ’n acostă stare de jale nemângăiată, mintea 
eî se moleşise, lacrimile nu mai curgeaţi pe obrajii 
sei, încreţiţi de asprimea timpului şi . a suferinţei.

De o dată uşa din fund së deschide şi Voica tresări.
— Bine te-am găsit măicuţă 

un tînër oştean, care intrase pe neaşteptate.
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Era el. era Gligoraş al ei. care se întorsese din 
rësboiü, dar care purta pe frunte o pată neertată.

Nenorocitul ! Venise odată cu aceia, pe care tatăl 
seu îi numise, cu puţin mai mainte, vendătorî de ţară, 
şi së învêrtise mult timp împrejurul casei, aşteptând 
plecarea lui, ca së potă întră.

Biata lui mumă, nu ’1 vë<Juse de mult, nu ’1 să
rutase de mult, — şi apoi el sciu s’o minţă de îu- 
törcerea lui. Muma şi fiul së luară ’n braţe, së săru
tară şi, pe când ea vărsa ultimele lacrimi de bucurie, 
dezertorul tresărea la orî-ce mişcare, îngrozindu-së a 
da ochi cu neînduplecatul sëü tată.

Prin curte së audiră paşi de om. Era de sigur 
bëtrânul Sburlea.

Ascunde-te, Gligoraş !.. Vine tată-tăii !... As- 
cunde-te, să am cel puţin vreme să ’I vorbesc, să ’! 
desluşesc pricina venire! tale.

Şi cu o iuţălă mal pre sus de forţele femeieşti, 
ea ’1 împinse după uşa tindei şi apoi se întorse, tre
murând, întru întâmpinarea bărbatului sëü.

Din nenorocire însă, raniţa dezertorului rămăsese 
pe un scaun şi bëtrânul Sburlea, vëdênd turburarea 

. femeii sale, înţelese totul.
— Dezertorul este aci !... strigă el cu o voce 

detunătore, repe(Jindu-së ca o furie asupra puştel, atâr
nată într’un cuiü.

Muma së aruncă între tată şi fiü.
— Nu! — nu’l omorî!... Nu este el vinovat!... 

Ett ’i-am scris să vie! ’I-am scris că eşti bolnav de 
morte şi el a venit.

Çicênd acestea, sërmana mumă së aruncă de gâtul 
îndârjitului veteran şi cu lacrimile în o'chî îl ruga s’o 
asculte, să crătjă în spusele el.

Sburlea së opri, — şi privi lung la femeia sa.
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— A! tu ;ï-aï scris să vie!... Bine!... Să ră
ni âie atunci !... Mâine vom vedea ce e de făcut !

A doua di de diminăţă, Sburlea se sculă, îşi trase 
cişmele în piciore, îmbrăcă mantaua fiului sëu şi mer
gem! la densul îi (lise:

— Aide! scöla-te!...
Gligoraş së sculă şi neştiind ce să facă, voi să 

Jşî ia raniţa şi puşca.
— Nu! lasă astea!... Raniţa şi puşca sunt pentru 

mine! dise cu asprime bătrânul seu tată.
— Dar ce vrei se faci?... întrebă Voica speriată.
— Dă-’i uneltele mele de muncă. Raniţa nu e 

pentru densul!...
Şi dicênd acestea, Sburlea ’şi aruncă raniţa ’n 

spinare, ca şi cum ar fi fost în totă vigörea tine- 
reţeî sale.

— Iată!... clise el fiului sëü, — iată uneltele! 
Iţi las ogorul, casa şi grădina... aibî grije de densele. 
De ore ce ’ţî aï rîs de cinstea némuluï tëü pentru 
cosă şi pentru muma ta... rëmêï cu ele! Eşti stăpân 
deseverşit!... Eu plec!... Tu aï furat atâţî-a anî de 
slujba ţăreî tale, eï bine, îî voift plăti eu!... Rămâneţi 
sănetoşî !...

Fură zadarnice lacrimile mumeï, remaseră fără 
resunet rugăciunile fiuluî. Sburlea plecă şi numai 
privi ’napoî.

Ast-fel, el ajunse în tabëra luï Ştefan şi când së 
afla în cort, înainte ca Vodă să ’ntrebe de dênsul, ce 
căuta, el începu cu glas tare:

— Măria Ta ! Ostaşiî m’au prins la marginea ta
berei şi m’aü adus aci ca p’un om rëü; dar eft am 
venit să intru în östea Măriei Tale.

— Cine eşti tu? îl întrebă Ştefan.
— Eü?... Eü sunt...
Şi bëtrânül drept urmare a răspunsului îşî des-
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făcu pieptul şi arătă celor de faţă semnele unor răni 
adânci, ce erau în partea drépta a sinului seu. Apoi 
adaogă cu aceiaşi îndrăzneală;

— Eu m’am luptat subt Bogdan Vodă, şi am 
venit acum să ine lupt şi sub fiul seu !...

— Dar bine, nöptea al venit să te lupţi? îl mal 
întrebă Stefan, zîmbind de originalitatea acestui bătrân...

— Acum am sosit, Măria Ta ; ve luasem urma, 
dar eu sunt bătrân şi am mers mal încet.

— Bine, voinice! bine!... Eşti vrednic de nu
mele de moldovean !... Du-to acum în tabără si odih
neşte în vr'un cort.

— Să trăeştl, Măria Ta! clise Sburlea şi eşi.
Irina stetea într’o parte şi o prinse mirérea de 

venirea acelui bătrân, pentru acelaşi scop ea şi densa. 
Ea presupuse însă că acel bătrân e şi el bântuit d'o 
nenorocire, căci altfel nu ’şl ar fi părăsit locuinţa, şi 
pöte nevasta, copiii.

Pe când cugeta ea astfel, Ştefan să apropie de 
densa şi-’I cjise cu voce blândă:

— Vino aci, mai aprbpe, copilă şi spune-ne ce 
nenorocire spuneai mal adineauri că te-a lovit ?

— E de prisos, Măria Ta, da ’ml şti nenorocirea, 
destul să ’ml dai voe să întru în dstca Măriei Tale.

— Dar cum ’ţî-ai părăsit casa şi părinţii? Ett 
te credeam şi măritată . . .

— Nu me întreba, Măria Ta ; satt mal bine, vel 
afla mal târditt, că sunt nenorociri de acelea care te 
fac să părăseşti tot în lume, — chiar viaţa, — dacă 
nu ’ţl-ar fi temă, că ridicându-ţi-o singur, te pedep
seşte Dumnedett! .. .

— Fie-atuncI ! N’am să te mal întreb . . . FÜ 
bine venită ; — ori care ’ţî-e nenorocirea, ţinta venirii 
tale aci este una din cele mal rare, — dea Dumnedett 
să scăpăm toţi cu viaţă şi te voii! răsplăti ca pe o
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vrednica fiică a Moldovei. Acum, şecjl cu noi, de voeştl, 
şi mâine te vom îmbrăca cu strae soldăţeşti : — îtî 
dau rangul de căpitan, şi te vel chema căpitanul Irimia ; 
vel fi printre aghiotanţiî mei... Te mulţumeşti?

— Măria Ta . . clise Irina, căclend în genunchi şi 
sărutând mâna Domnului. . . Faci prea mult pentru o 
nenorocită ca mine! . . .

— Aci, nu sunt nenorociţi, clise Ştefan ; — toţi 
sunt oşteni, c’o singură grijă, — aceia de-a isbândi. 
Nu te mai gândi la nenorocire, dacă voeştl să nu 
perdcin isbânda.

— Me supui, Măria Ta !
Si Irina së sculă şi întră în mijlocul căpitanilor, 

cu care începu să vorbéscâ, silindu-së a ’şl lua un 
aer vesel.

Apoi, cu Domnul dinpreună, banchetuiră pănă 
apröpe de cliuă. — când cornul sună deşteptarea şi 
când soldaţii eşiră din corturi, spre a furnica de colo 
până colo prin lagăr. Atunci, Ştefan porunci de adu
seră hainele de căpitan ale Irinel, cu care îmbrăcân- 
du-së, toţi së uitară la ea ca la o minune, atât era 
de frumdsă şi de chipeşă.

După aceia, veni bëtrânul Sburlea, îmbrăcat şi 
el soldăţeşte, fiind chiemat de Vodă, care sta la uşa 
cortului împreună cu mal mulţi căpitani şi cu Irina.

Cum îl vedu Vodă, zîmbi de bucurie, şi ’I <Jise:
— Să trăeştî moşneagule! Parcai un flăcăii de 

20 de ani. Ia spunene, nu cum-va ai vr’un păs ascuns, 
c’a! venit să te espul morţel, tu care aveai alt-ceva 
mal bun de făcut, a casă?

— Ol fi avênd, Măria-Ta, dar când cel tineri îşi 
calcă datoria, cel bëtrânï së cade se dregă ce-au stricat. 
Am spus c’am venit în luptă de dragostea ce am pentru 
Măria Ta şi ce am avut pentru Bogdan Vodă; afară 
de asta, mai am şi o nenorocire ... EI ! dar nu mi
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s’a întâmplat numai mie! A mai păţit'o, pe vremea 
turcilor, ş’un prieten al meu, un biet pescar . . .

— Şi ce-a păţit acel pescar?
— Y’aşi spune, că nu e lungă istoria, dacă ’mi-aï 

da voie Măria Ta.
— Aide, spune, te ascultăm.
— „Să vë spui. Prietinul meii, pescarul, avea 

un fiţi, care se numea Ylad, micul Ylad ; un copil de 
ţară uscăţiv şi reutăcios care avea vre-o dece ani sau 
pdte şi mai mult. Muma lui murise ; tatăl sëü fost mi
litar, era, cum ve spusei, pescar de meserie. Totă lu
mea ’1 cunoştea ca pe un om cum se cade. Sub mus
taţa lui ca de pisică se ascundea o bunetate rară, şi 
surîsul nu dispărea nici o dată după buzele lui, fapt 
forte neobicînuit unei fisionomiî cu trăsuri de vicleşug ; 
ca să ’1 faci să rîdă, era destul să ’1 întrebi:

— „Ce ’ţi face fecioru?
îşi iubea prea mult copilul bietul betrân. El era 

aşa de fericit, séra, când se plimba cu densul prin 
tufişe şi visitai! töte bordeele, ca să dea bună-sdra ve
cinilor şi să ’i întrebe de sănătate.

Yeni timpul când pescăriile începură să lucrede 
şi betrânul tată lucra de diminâţă pănă la ’noptat. Aşa 
că, el îşi vedea copilul forte târdiii. — Cât despre Ylad, 
lui îî părea bine. Putea să facă ce vrea, căci nu avea 
stăpân pe capul sëü.

Copilul së juca mai totă diua, şi de unde altă 
dată împletea la coşuri, acum ştrengărea într’una şi, • 
fiind că era timpul celui din urmă rësboiü, sô lua 
după vre-o cétà de soldaţi şi simţea o mare plăcere 
să ’i vadă, unii pe cai, alţii pe jos, ducêndu-së şi 
întorcêndu-së după poruncile şefilor lor. Altă dată îi 
privea f&cênd instrucţie, — şi cum ar fi voit să së 
amestece cu dânşii !... Une ori, când soldaţii së 
scălda, Ylad făcea şi el de asemeni, şi ei, când vorbea
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de sortea armelor, ca se mai petrecă, întrebau şi pe 
micul Ylad ce idee are asupra resboiului, el care au
rise multe puşci şi veduse mulţi răniţi.

Tot ce-î plăcea mai mult, era, când îi vedea ju
când zarul la care soldaţii îşi scuturau pungile de la 
unii la alţii. Era nelipsit micul Ylad de la jocul lor, 
dar nu mai privea; căci cu ce ar fi jucat şi el, când 
nu avea nici o lèscaie. Se mulţumea dar privindu-î 
şi juca numai cu ochii.

între jucători era şi fiul unul alt pescar, mai 
verstnic de cât Ylad ; avea ca la cincl-spre-dece ani. 
Acesta juca mal pe gros, căci la fie-care dată punea 
câte o monedă de 10 parale.

Intr’o di, cădu la piciörele lui Ylad o monedă, 
pe care o ridică cu multă lăcomie. Dar fiul pesca
rului vëdêndu-1, îï dise la ureche:

— Iţi plac şi ţie banii, al? .. . El bine, dacă 
vrei, te voifi duce eu într’un loc, unde vel găsi forte 
mulţi.

La sfîrşitul jocului, acesta ’1 duse într’un colţ 
’I propuse a merge cu dînsul în tabëra turcilor, ca 
ca se le vendă peşte.

Fiece oca li se plătea mal scump de cât făcea. 
La început Ylad nu vru să priméscà.. . şi trei dile 
nu mal veni pe la joc. Trei dile nu mal mâncă, nu 
mal durmea !.. In miedul nopţel ’I se părea că aude 
numai sunetul banilor şi ’I së părea că vede luciul 
argintului. A patra di, numai avu rëbdare, veni la joc 
şi se învoi la propunerea ce ’I së făcuse.

El plecară într’o dimineţă, cu desagii în spinare, 
* avênd fie-care câte-va oca de peşte prôspët. Trecură 

pe de marginea taberei şi deteră de sentinelele unei 
alte întăriri româneşti.

Sentinela vru së-ï oprésca; cel mare cu lacrimile 
pe ochi, îl ţlise:

6Ştefan col Maro.
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— Lasă-ne së trecem ; fratele nostru e rănit şi 
vrem se ’1 vedem şi së-ï ducem ceva merinde.

Sentinela së uită lung la ei. Vlad ruşinat sta 
cu ochii în pământ.

— Treceţi mat repede, dise sentinela. Şi eï
trecură.

Cel mare rldea.
Vlad simţea o frică nedescrisă.
Ca printr’un vis, el vëdu întăririle cele mai mă

rite. Luciul armelor î! lua ochii. Din distanţă în 
distanţă câte o sentinelă së plimba cu paşii liniştiţi 
şi cu privirile iscoditore. Ofiţerii şedeau în grupuri : 
unii la pölele redutelor, alţii mai sus observând în 
depărtare tot ce së petreceatt împrejurul taberei lor.

Cel mare cunoştea drumurile şi înainta cu multă 
băgare de sémà, ca së nu ’! opréscâ altă sentinelă.
In fine ajunseră la o întărire păstrată de venătorî.
Aci fură opriţi de sentinele şi nu putură së trécâ sub 
nici un cuvent. Şi când së găseau în culmea dispe- 
rărel, apăru un sergent, cam bătrân care semăna forte 
mult cu tata lui Vlad.

— Aide, nu mai plângeţi, dise el copiilor. Lă
saţi’! să trécâ. Sunt vôndëtoriï nostril de tutun ; tocmai 
isprăvisem pe al meii. Veniţi încoa! Aide, micule, 
dise apoi lui Vlad, nu mai plânge !.. Ce dracu ! Së 
vede că n’aî mal fost pe aici!

Copilul însă tremura; dar nu de ruşine:
In tabërà el găsiră câţî-va soldaţi în jurul unei 

mese, pe care eraü ulcele cu rachiu. însoţitorul lui 
Vlad scöse din sin câte-va pachete de tutun şi le vêndu < 
pe la soldaţi. Eî îl cinstiră cu câte-o înghiţitură de 
rachiü ; dar nici banii, nici rachiul lor nu le ţinea de 
cald. In curênd .el trebuiaü să primésca argint, aur, 
preţul unei trădări îndrăsneţe.

s, >.
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Soldaţii îşi aprinseseră ţigările. Un ofiţer se apro
pie de bëtrânul sergent, îi şopti ceva la urecliie şi se 
depărta.

— Băeţî ! clise sergentul cu öre-care bucurie, 
acum fumaţi tutun, la nopte veţi fuma iarbă de puşcă 
şi, cine ştie, pöte fum de sânge ! Vom da asalt turcilor!

Un sgomot de rîsete şi de strigăte de bucurie së 
făcu în jurul copiilor. Eî audiseră totul. O mare 
învălmăşelă së născu în taberă, şi cei doi copii folo- 
sindu-să de densa, dispăru pe nesimiţite.

In acel timp armata română era deja peste Du
năre, tabëra vânătorilor era despărţită de cea turcéscâ 
printr’o apă mică, care o putea trece cu piciorul.

Ca printr’uu mister, Vlad şi conducătorul sëtl 
ajunseră pe malul stâug al apei şi călcând’o pană peste 
genunchi trecură de partea opusă. — Aci së pitulară 
încet, încet, şi înaintară spre tabera turcéscâ. Së 
audiră de departe nişte paşi de om.

— Culcă-te la pămănt, clise cel mare cătră Vlad.
Amendoî së întinseră ca nişte şerpi, şi cel mare 

dete o fluerătură într’un mod înseninător.
O altă fluerătură îï rëspunse imediat.
Atunci, amôndoï së sculară şi înaintară cu paşii 

repeclî. In faţa lor sta drept un mai mare turc care 
cîntărea pre Vlad din cap pănă la piciöre.

— E fratele mefi, — clise atunci însoţitorul luî
Vlad.

Era aşa de mic şi de slăbănog, bietul copil, că 
turcul începu să rîclă şi luându-1 de mână merseră 
împreună pănă în tabără.

— Acum o să vindem peştele? întrebă micul
Vlad.

— Aşi ! ce peşte !.. N’o să vindem nimic şi o 
să luăm aur ! . .

— Aur ?... Cum asta ?..
6*
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— Vei vedea! Vorbele mele vor preţui mult aur!
In toate părţile umblau soldaţi turceşti, vorbind 

o limbă necunoscută bietului Vlad; şi ofiţerii ’î se 
păreau aşa de sălbatici, aşa de soioşi, că el ar fi pre
ferat mai bine să fie soldat românesc.

Cel mare vorbea cu turcii, care ştiau româneşte ; 
Vlad ar fi voit să să amestece şi ol în vorbă, ca să 
le arate că nu e prost, dar era ceva care ’1 oprea 
de a scote vr’un cuvent. In faţa lui stetea pe un 
buştăn uu turc mai în verstă, şi mai serios ca cei-lalţi, 
el citea în ochii copilului, care se simţea förte ruşinat 
de privirile lui, ce păreau că ’Ï spun :

— Aş vrea mai bine să mor, de cât să ’mi văd 
copilul văndăndu-şi fraţii !...

Din acel moment, Vlad simţi ca o mână puter
nică, ce ’! apăsa inima şi ’i împedica bătăile.

Nu mult după acea, cel mare îucepu să vorbăscă 
cu glas tare şi toţi ofiţerii se apropiară de el cu fe
ţele nerăbdătore. Miserabilul era apröpe să previe pe 
turci din asaltul ce era să li să dea în acea nöpte.

— Nu !.. Nu spune !.. Nu vreau !. disese micul
Vlad.

Dar’ cel d’ântăiu lise... şi descoperi planul ce 
să unjise în tabăra română. IVabia stirşise, şi toţi 
ofiţerii erau în piciöre. Unul din ei arătă cu degetul 
drumul copiilor:

— Aide !...
Şi el îi făcu să înţelăgă, că trebue să plece nu

mai de cât.
Ofiţerii să adunară într’o clipă ca să se sfătu

iască. Cel mare eşi, plin de bucurie, sunând in pu- 
sunar preţul vêncjëreï sale. Vlad ’1 urma, cu capul v 
aplecat ; şi, când trecură pe din nain tea turcului bătrân, 
ce privise mult în ochii lui Vlad, îl văcjurâ clătinând 
din cap cu mâhnire şi ’1 aiujiră (Jicănd cu o voce tristă :
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— Nu frumos ! Nu frumos ! Lacrimele curgeai! 
pe faţa lui înăsprită. Cel doi copii, după ce trecură 
apa, intrară iarăşi în tabera vânătorilor, cu aceiaşi în
demânare cu care eşiseră. Nimeni nu ar fi credut că 
în sufletele lor mici, ecsista o mare pornire de a ’şi 
trăda fraţii şi ţara lor.

Vânătorii se pregăteai! de atac în acea nöpte, şi 
când copil trecură pe lângă sergentul, care le făcuse 
loc în taberă cu câte-va ore mal nainte, el Ie surise 
cu multă blândeţe.

Oh! cât de refl făcu acel surîs în inima bietului
Vlad. Intr’un moment, el ar fi voit să strige :

— Nu më duceţi!... Noi v’am vândut!... dar 
cel-l-alt îl spuse:

— Dacă vel spune un cuvent, vom fi împuş
caţi ! . . .

Şi frica îngheţase cuvintele salvatore pe buzele 
sărmanului copil.

După ce eşiră din taberă, el se opriră spre a 
’şl împărţi câştigul. Cel mare luă aur; celui mic îî 
dete argintul în icosari.

Ajunseră a-casă.----Vlad întră cu destulă frică.
Tatăl seu nu venise încă. Intrând în curte, ’I se 
părea că vântul ce întră pe coş îî <Jiee:

— Nu întră aci, spionule.
Dar înecând în sufletul lui acele sbuciumărî ale

conştiinţei, întră în casă şi ascunse sub căpătâiul pa
tului sëü icosariï ce ’I atârnai! atât de grei! în posunar.

Nici o dată tatăl lui nu së întorsese mal bine
voitor. Stând la masă, bëtrânul soldat îşi privea puşca 
din cui şi (Jicea copilului.

— El, copile, cum te aï mal lupta cu turcii, 
dac’aî fi mare!

Nu terminase vorba, când la aucjul bëtrânuluï 
soldat ajunse sgomotul unei lupte înfricoşate. Pocni-



86

turile puştelor erau mai dese şi mal numerose ca în 
tot-d’auna. Lupta câta sil fie grozava. Pe aprdpe 
răsunau trâmbiţile de alarmă: trupele së adunaîi ca 
să mérgâ în ajutorul celor care fuseră trădaţi.

. . . Era un sgomot înfricoşător.
Bëtr&nul soldat eşi în prispa casei, vrend să vadă 

aceia ce së petrecea.
Copilul tremura şi lacrimile curgeau şiroie pe

faţa lui.
— Ce al tu?. îl întrebă tatăl sëîi. Copilul nu 

putu să înăbuşescă pănă în sfîrşit în pieptul sëu aceia 
ce sigur ştia. El së aruncă la piciörele bëtrânulul 
soldat, şi îl îmbrăţişă genunchii.

Iartă-me, tată! Iartà-më!
— Dar ce al făcut?... AI furat ceva?... Atunci, 

nenorocitul copil spuse tatălui sëü mârşavul fapt ce 
săvârşise. Şi cum spunea, simţea usuràndu-i-së povara 
conştiinţei. Tatăl asculta cu o privire fulgerătore. — 
Când Ylad sfîrşi, el îşi ascunse faţa între mâini şi 
scöse un răcnet asurditor.

— Tată, tată! voi să clică copilul.
— Mal este ceva?... întrerupse bëtrânul. Micul 

Vlad făcu semn că nu mal avea nimic de dis. Bë
trânul îşi luă puşca din cui, îşi puse cartuşierul şi 
luând monedele de argint din mâinile copilului ’I dise :

— Bine !... Më duc să le datt banii înapoi.
Şi fără a mal spune un cuvent, fără a mal privi 

în urmă, së amestecă printre soldaţii ce plecaîi : şi de 
atunci nu s’a mal reîntors.

După ce Sburlea sfîrşi istorisirea, Vodă îl întrebă 
cu nedumerire:

— Dar bine, ce are a face istoria asta cu tine? 
Ce legătură pöte să aibă nenorocirea tatălui Iul 

Vlad cu nenorocirea ta?



S7

— Are, răspunse bătrânul; fiind-că tot cam aşa 
am păţit şi eü.

— Cum ? . .
— Uite aşa; am şi eü un nenorocit de fiii, care 

la bătrâneţe a încercat să ine facă de ocară în faţa 
lumeî şi să ine facă vinovat cu densul înaintea Dom- 
nultii şi a ţârei mele.

— Ce fel? Ai un fiii spion?
— Nu, Măria Ta ; dizertor... A fugit de Ia 

ciste împreună cu mai mulţi tovarăşi de aï lui din
satul nostru___  Si ieri, când ’l-am veci ut c’a venit şi
că s’ascunde, eram aşa de înfuriat, că era să ’1 îm
puşc; dar rugămintele lui, lacrimele miiïneï sale, mă 
siliră să ’I cruţ viaţa, şi pentru ca ţara, la vreme de 
nevoe, să n’aibă mai puţin doue braţe, am venit să 
mă lupt eii în locul fiului meu Măria Ta, poţi po
runci să pedepsăscă chiar cu morte pe fiul care ’şî-a 
iubit mal mult muma de cât ţara ; dar pe mine trebuie 
să me laşi să dau Moldovei aceia ce a luat fiul meu.

— Eşti vrednic de mari laude, bătrânule cu 
inima de aur; nu voiü pedepsi pe fiul téü fiind-că
acela care are un tată ca tine, trebuie să trăiască,
să sufere totă viaţa ruşinea ce a voit să facă, şi să 
slujăscă de pildă celor-l-alţî copiî şi celor-l-aţî taţi.

Ast-fel îî vorbi Stefan, şi glasul lui tremura de 
emoţiune, când îşi aduse aminte, ce fel de ostaş! avea 
tatăl sëü şi că aceşti veterani, puţini la număr, valo
rai! mai mult ca ’ntrega oste.

Nu mult după aceia, căpitanii să duseră pe la 
posturile lor, Ştefan întră ’n cort, de unde ’şi luă 
zaua şi armele, şi când eşi afară, oştea era deja pe 
picior de războiţi: ş’aştepta numai porunca Domnului.

în fine, acăstă poruncă fu dată, şi Domnul, în 
. fruntea ostei, cu aghiotanţii săi prin prejur, printre § 

care era şi Irina, — porni peste hotarele Ardealului,
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unde s’aştepta sä se bitălnescă faţa ’n faţa c’o öste 
numeroasă, mai ales că, liniştea de care se bucură la 
primele păsuri oştea moldovenéscâ, îl deteră de bănuit, 
că vor întâmpina prin ascundetorl o cetii mult maţ 
mare de duşmani.

Trecură însă prin mai multe sate, şi nimeni nu 
li se împotrivi. Ar fi dis cine-va că toţi fugiseră 
numai auclind de numele lui Ştefan. Când ajungea 
în câte un sat, îl eşea ’nainte popa cu ţărani şi cu 
copil, cu pâine şi cu sare şi ’1 rugau să ’1 ocrotescă 
supt puterea sa. Dar, cu töte poruncile ce le dăduse 
Stefan ca să nu se atingă un fir de per din capul 
celor supuşi, totuşi soldaţii făceau ce le venea mat 
bine la socotéla pungel şi a stomacului. Totă averea 
Secuilor, devenise a lor ; luară atâtea prad! câte pu
tură să ducă, ş’apoî treceau înainte, cu totul înainte.

Ajunseră până ’n mijlocul Ardealului, fără să se 
’ntemple o singură ciocnire. Iar aci, ca să se odili- 
nésca puţin, Stefan aşedă din nou tabera, şi era gata 
să trimeată sol, la Matias, craiul unguresc, ca să si- 
lésca să ’1 supue de bună voie şi înscris Ardealul, 
căci de unde nu, va înainta cu oştea moldovenescă 
pănă la scaunul crăieî sale.

înainte însă de a pleca solii lui Stefan, sosiră,
' alţii din partea Iul Matias, care veneafi să ceră lut 

Stefan ca să facă pace.
Intre soli, së aüa Graful Miloş de Cajdos şi ge

neralul Rudolf Uzolkay.
Pe aceştia Domnul Moldovei îl pofti în cortul 

sëü şi steteră de vorbă mal mult ca la doue ceasuri. 
Când eşiră, veselia së vedea pe feţele lor şi a Dom
nului, cea ce da să së ’nţetegă că ajunseseră la ’nvo- 
ială, căci aceşti doi mail demnitari al scaunului Un
gariei aveaü dată delà craiul lor tdtă libertatea de a. f 
regula pricina aşa cum vor crede.



Ştefan, după ce lăsă pe ceî duoî unguri, să se 
ducă la ceî-l-alţi soli, reintră în cort cu sfetnicii sei 
şi după o lungă chibzuinţă, trimise de chemară pe 
toţi solii ungureşti, şi cu toţi se aşedară să banche- 
tuiască, porunca de pregătire fiind dată din ’nainte 
de Ştefan.

După-ce încheiară tractatul de pace prin care 
Matias, craiul Ungariei se îndatora de a plăti Moldovei 
un tribut anual şi a’î ceda o mare parte din ţinuturile 
Ardealului, — începu banchetul, în mijlocul veseliei 
şi al urărilor din partea tuturor.

Intre denşii, së afla şi Irina şi bëtrânul Sburlea, 
care şedeau unul lîngă altul. Pe când toţi erau
veseli, pe când toţi glumeau, rideau şi cântaii, numai 
Irina sta mâhnită privind mai mult în jos şi pre- 
facêndu-së că mănâncă, numai să nu fie de nimeni 
băgată de seină.

Cu töte acestea, Vodă care avea privirea forte 
vie şi cugetarea forte pëtrundëtore, vëdu pe Irina 
în starea ’n care së afla, şi în faţa mesenilor,
îi dise:

— Ei, căpitane! ce stai aşa de posomorit? nu 
cum-va ’ţi pare rëü că n’ai vôcjut vërsându-së sânge 
omenesc ?

— Nu, Măria Ta; ’mi pare rëu că n’am mu
rit eü.

— Şi cum erai să mori, dacă n’am avut nici 
o întâmplare?

— Aş fi dprit’o! dar fiind-că nici aci. nu pot 
pune capët nenorocire! mele, voiü câta s’o sfîrşesc în 
altă parte, séü dacă. Măria Ta ai de gând să faci ud 
alt rëzboïü apropiat, voiii aştepta pănă atunci.

Pe când Irina vorbea, privirile generalului ungui 
Tzolkay së ficsară asupra ei, şi el părea forte mira 
atât de figură cât şi de vocea acestui tinër căpitan
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— Pare c’ar fi o femeie, clise el imnî conme- 
sean de alături.

— E chiar o femeie clise acesta, care era 
tocmai căpitanul de verdişorî, ce scăpase pe Irina de 
a nu fi împuşcată de santinele.

— Cum? la d-v. şi femeile merg în rëzboiii?
— Une-orî.
— Ori cum ar fi, acesta e de o frumseţe rară.
Şi privirile generalului continuară a studia töte 

trăsurile tinerel fete; îl venea şi nu’I venea a crede 
că e femeie.

Cu töte acestea, când supt perul el buclat şi
lăsat pe umeri, zări găurile de la urechi, nu ’I
mal rentase nici o urmă de îndoială. Frumseţea 
Irinel fermecă atât de mult pe generalul ungur, în 
cât ar fi dorit să nu mal plece ’napol fără densa; 
şi, dacă nu ’l-ar fi fost témà că ar compromite
afacerea pentru care venise, mal că ’l-ar fi venit în 
gând s’o fure şi s’o ia cu sine.

In adevër, a fura un căpitan chiar când acel 
capitan e o femeie, îl se părea un ce forte bizar 
generalului, şi ’n momentul când îl veni acéstà idee, 
un zîmbet misterios së strecură pe buzele lui. Nimeni 
nu băgase însă de sémà nici privirea generalului 
aţintită asupra Irinel, nici zîmbetul lui din urmă, 
afară de căpitanul Vintilă, care şedea mal în faţa
irinel şi a generalului.

Vintilă era un tînër, de o talie mijlocie, oachieş 
la faţă, cu përul şi mustăţile negrii ca abauosul, 
obrajii rotunji şi cu ochii plini de viaţă. Uniforma 
de căpitan îl prindea de minune, — dar l-ar fi prins 
şi mal bine alăturea cu o femeiă fumosă, — aşa 
precum era Irina.

Şi în adevër, ca prin instinct tînërul căpitan 
simţea pentru Irina un fel de legătură, ce nu era
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nici dragoste, nici alt ce-va, dar parcă acéstà fată, 
în costumul ei tot de căpitan ii pricinuise o nelinişte 
din cele mal ciudate. Nimeni nu băgase de sémà 
că Irina va trebui să devie mumă ; numai Yintilă, — 
së vede că se uitase prea mult la densa, — vôcjuse 
ce era să së întêmple, şi astfel era fdrte nedumerit 
de starea el, — căci ea spusese că nu fusese măritată.

Cu töte astea, tocmai târdifi, Yintilă prinse de 
veste că o iubeşte, căci din moment în moment în
cepu a së interesa de densa. Tocmai acest interes 
făcuse pe Vintilă să bage de sémà privirile generalului 
ungur, şi el bănui că intenţia Iul Tzolkay nu e 
tocmai curată. — Dar Yintilă së mulţumi numai să 
’1 spioneze şi së tacă.

După banchet, generalul eşi prin taberă, unde 
vorbi mal mult timp cu unul din solii ce vorbiseră 
cu densul, şi pare c’ar fi pus la cale un plan, de 
dre-ce vorbiaù prea în secret. Cine s’ar fi putut 
gândi că în mijlocul taberei Moldovene, o mână de 
omeni străini, desarmaţl, ar fi putut să plănuiască 
o faptă demnă de pedépsa. Negreşit, că nimeni! Cu 
tote acestea, Yintilă, fu singurul care căută să afle 
sfirşitul acelei întrevorbirl secrete. Nu doar că s’ar 
fi temut de vre-o trădare politică: dar inima lui îl 
spunea că generalul ungur, încheiase un bun tractat 
pentru Moldova, dar că plănuise o rea faptă pentru 
dragostea Iul.

A doua <Ji, oştea moldovenéscà, era së plece în
apoi peste hotare, spre a së reîntorce ’n ţară, şi 
Domnul dedese poruncă să së strîngă töte corturile 
şi ’n acea nopte dstea să dormă cum va putea, iar 
ofiţerii să rëmâe în satul ce era alături împreună cu 
densul. Tot a doua <Ji, eraiVsë plece şi solii craiului 
unguresc, spre a duce stăpânitorulul lor rëspunsul 
despre ceea ce făcuseră. Pentru acésta, el hotărîră



92

să rëmàe în cvartir tot in satul, unde era sä dormä 
ofiţerii moldoveni.

Sö ’noptase, şi prin sat nu sê mai audea de 
cât lătratul vre unul câine, supărat de sgomotul 
săbiilor, pe care ofiţerii le tîraü, umblând prin sat, 
ca să gaséscâ cvartir. Mai tîrdiîi nici acest sgomot 
nu se mal audi, şi o linişte adcncă predomnea preste 
tot satul. Cocoşul cântase de miedul nopţeî. Luna 
ce pană atunci lucise pe cer, ca un ochiţi ce spioneză 
pănâ şi visurile muritorilor, furişându-’ş! razele prin 
ferestre, — îşi ascunse faţa supt un nour, şi lumina 
el ce se restrângea părea că se luptă cu întunerecul 
ce se întinsese în urma el.

în acel timp, pe lingă zaplazul unei case situate 
mal spre marginea satului, se furişeaft trei umbre, 
îmbrăcate în mantale negrii, care după ce priviră îm
prejur şi înapoi, intrară în curtea acelei case, unde 
o altă tiinţă, cu aceiaşi îmbrăcăminte, părea că aştdpâ 
de mult, ascunsă supt nişte bălării.

Cum vëcju apropiindu-së cele trei umbre, care 
de sigur eraù trei bărbaţi viguroşl, eşi din bălării 
şi le (lise şoptind:

— Aţi venit? era tocmai timpul.
Era tocmai vocea generalului Tzolkay care venise 

mai dinainte să ia şi el parte la ecsecutarea unul 
plan, asupra căruia nimeni n’ar fi fost în stare să 
bănuiască.

Cum se grupară câte patru, înaintară spre uşea 
casei, unde locuia vëduva unul ţăran, şi unde Irina 
trăsese ’n gazdă pentru acea nöpte, nevrênd să fie la 
un loc cu . cel-l-alţl căpitani. Cel patru stătură un 
moment în faţa uşel, vorbiră ceva, şi unul dintre el, 
care părea mal puternic, puse uraërul în uşe şi îm
pinse cu putere. Intr’o clipă îşi asigurară intrarea în 
tindă, şi de acolo, în odaia din drépta unde dormea
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Irina. înainte ea densa să aibă timpul a se apëra, 
cei trei necunoscuţi o apucară bine de mâini şi de 
piciöre, şi ca pe o pradă, o scdseră repede afară 
din curte, luând drumul spre afară din sat, spre 
partea în care nu se aşteptai! să ’ntêlnéscâ pe ni
meni. Generalul îî urma la duo! paşi şi spiona cu 
privirea în töte părţile, ca să nu se întâmple să fie 
surprinşi. Eraü apröpe se iasă din sat, şi de aci, 
cine ştie ce avea să se ’ntâmple sărmanei fete, care, 
cu totă uniforma eî de căpitan, nu putuse să scotă 
măcar un strigăt, la care să ’Ï vie cine-va îutr’ajutor : 
unul din ceî trei omeni îî astupase bine gura, pe 
când ceî-l-alţî duoî o ducea strânsă între dânşii.

De o dată, din fundul unei grădini, se au di un 
fâşiit, şi un pas repede, iar un om, un militar, cu 
sabia într’o mână şi cu un pistol în cea-l-altă, apăru . 
înaintea răpitorilor Irineî, şi cu vocea sugrumată, 
le clise:

— Opriţi-ve, nemernicilor!
Generalul râmase ca trăsnit, pentru un moment; 

dar’ simţind pericolul, puse mâna pe spadă, o trase 
din tecă, şi era să străpungă pieptul adversarului séü, 
dacă acesta printr’o altă lovitură, nu ’î-ar fi asvârlit 
spada la o mare depărtare, sfărâmată în mai multe bucăţi.

Ceî trei zbiri, tocmai lăsaseră jos prada lor, şi 
erau gata a se năpusti asupra acelui ce le eşise ’n 
cale, când acesta prin douë lovituri repeclî, trânti la 
păment pe unul din eî, iar pe ceî-l-alţî duoî facêndu-ï 
să fugă în urma generalului, care deja ajuusese departe, 
cât timp oficerul avusese de lucru cu zbirii seî.

In maî puţin de cincî minute, viteazul salvator 
al Irineî, sè afla din ’naintea unui cadavru, în care 
putea să distingă un ţăran sëcuiü, şi a Irineî, care 
în tunica eî de nöpte era leşinată, cu faţa plină de 
ţărână.

I

I

i



După ce ofiţerul se asigură că zbirul era în adevăr 
mort, se apropiă de corpul Irineï, o ridică pe braţe, 
o aşedă mai de o parte pe iarbă, şi acolo ’ş! dete 
töte silinţele s’o readucă în simţiri.

Când Irina deschise ochii, ’Ï se păru că visézâ : 
cu töte astea, la vederea ofiţerului, făcu o mişcare 
ca şi cum ar fi vrut să se tragă înapoi; dar adu- 
cendu-’şi aminte de aceia ce se ’ntemplase, ochii ei 
se reîntorseră cu orc care nesiguranţă asupra ofiţerului, 
şi ’ï clise :

— D-ta eşti, căpitane Vintilă ?
— Da, eti, Irino!
— M’ai scăpat de la mörte... dar cine erau 

acei omeni?.. Ce voiau cu mine?... Unde voiau se
me ducă ?...

— Vei afla mai târdiîi, Irino !
— Aşa! (Jimi Irino; nu mai ’mï elice căpi

tane Irimia, căci nu mai merit să port acest nume.
— Şi pentru ce Irino? ce puteai să faci tu, o 

femeie slabă, împotriva unor miserabili de tâlhari?
— Ce fel ? erau tâlhari aceia cari me răpi

seră ?
— Y ei afla mai târcliîi... Acum să mergem de 

aci... Nu te-a lovit nică-ieri, n’ai nici o rană?
— Nu! n’am nimic!
— Atât mai bine !
Şi căpitanul Yintilă, căci era tocmai el, sprijini 

pe Irina de braţ, ’şi-o conduse pănă la casa de unde 
fusese răpită, fără ca nimeni să fi simţit, căci văduva, 
stăpâna casei, în acea nöpte së dusese la un fiü al 
ei dintr’alt sat. Aci Vintilă ceru voie Irineï să stea. 
cu densa pănă la <}iuă; ca nu cum-va să ’ï së întêmple 
vre-o altă nenorocire. Iar când Irina îi spuse că e 
bine să vestăscă în sat acăstă împrejurare, el o asigură.
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că e de prisos, şi că, pe cât timp se va afla el lângă 
densa, să nu së témâ de nimic.

După ce Irina se vëdu scăpată de pericolul ce o 
ameninţase cu puţin mai nainte, se linişti îndată ce 
se află în odaie, şi acolo rugă pe căpitanul Vintilă 
să şeclă şi să’î dea lămuriri despre acei omeni cari 
voiseră s’o răpescă.

Căpitanul Vintilă se cam codi la început, dar ve- 
dênd că Irina stârneşte, ii spuse că acel ce voia s’o 
ràpéscâ era Tzolcay, generalul ungur, şi că ceî-lalţî 
trei eratt nişte omeni cumpăraţi de densul, cari, după 
înfăţişare, nu puteau să fie de cât omeni ret la suflet, 
nişte hoţi, nişte miserabilî.

Atunci înţelese Irina pentru ce, la banchet, ge
neralul o privea cu atâta foc, şi pentru ce întrebase 
mereu despre densa când p’uu vecin când pe altul, 
cu töte că o vedea în costumul eî de căpitan.

— Eî ! dise ea lui Vintilă, ticălosul ! şi avea în
făţişarea unui om de ispravă... Ş’apoî era betrân,.. 
Cine ar fi cugetat! cu töte acestea, îţi mulţumesc că
pitane Vintilă. Aş voi să 5ţî pot resplăti binele ce 
’nh-aï făcut... dar cu ce? ce am eü, care să valoreze 
aceia ce tu aï făcut pentru mine?

— Aï prea mult încă, respunse Vintilă cu vocea 
puţin mişcată. Poţî să ’mï daï prietenia ta, poţi să 
’mï rëspun<Jï la cuvintele mele cu un glas dulce şi 
măngăetor, poţî să facî să hnî dispară töte grijile, poţî 
să më facî cel maî fericit dintre omenî. . . fiind-că, 
vecjï tu Irino, de la o vreme încdce am început să 
fiü neliniştit când nu më aflu lângă tine, a început 
să ’mî fie dor pănă şi nöptea în somnul meü ... Nu 
ştiă ce simt, dar am töte semnele unuî îndrăgostit, 
şi cu töte astea nu e numaî iubire aceia ce simţ eü 

• pentru tine.
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— Ascultâ-më, Vintilă; din cesul în care ’mî- 
al vorbit, din (Jilele în care am rătăcit împreună 
prin păduri şi văl, am înţeles că, dacă nu më iubeai, 
aveai cel puţin o înclinare cătră mine. Am înţeles 
însă, şi am tăcut. Şi în adevăr, ce ’ţî-aşî fi putut 
spune la un singur cuvent prin care ’mî-aî fi mărturisit 
iubirea ta? Tu nu me cunoştea!, şi eu me cunoştăm 
forte bine; tu më credeai fericită şi pöte vrednică 
de omul cel mai mare, pe când eu me ştiam ne
norocită şi mai pre jos de femeia cea mai de pe 
urmă; conştiinţa mea ’ml spunea că sunt o victimă 
nevinovată, dar nenorocirea nu te întrebă, est! vinovată 
sau nu; te loveşte pe neaşteptate şi lumea întréga 
te judecă după obiceiul el. O ! istoria mea e lungă, 
şi neînţeldsă, căpitane Yintilă; nie! eu chiar n’aşî 
putea s’o urmed în întregul eî. — Scăpându-me de 
ace! ticăloşi de răpitori ’mï-aï dovedit totă dragostea 
de care pöte fi cuprins un om. Cu töte astea, eü nu 
merit dragostea ta; priveşte-mă bine, şi veî vedea că 
’ţi spun adevërul.

La aceste cuvinte, Irina ar fi voit se dică luî 
Vintilă: „vedi-më în ce stare sunt, în curênd voiü 
fi mumă“.

— Nu mal vorbi ast-fel, Irino. CrecJI tu că 
n’am vëdut din capul locului starea în care cine ştie 
ce întêmplare te-a adus? Ce ’ml pasă mie! a!
fost saü nu măritată. . . Te-a amăgit cine-va. . . 
Astea sunt lucruri trecute, de care nu voiü să ştiă !

— M’aşteptam să ’mî vorbeşti ast-fel Vintilă.
’Ţî-am spus că eü singură nu cunosc istoria mea. 
Tot ce ştitl este că nici n’am fost măritată şi că
nici nu m’a amăgit cine-va. Dar’ ca să më credil şi
mal bine, să ’ţi spun o parte din viaţa mea trecută. 
Muma şi tatăl meü m’aü crescut cu o îngrijire deose-

Ştefao cel Mare. 7
L
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bită de a celorlalţi părinţi, cari trăesc la ţară. în 
copilăria mea, nu s’afi plâns nici o dată împotriva 
purtării, mele. . . ba chiar ’mî aduc aminte că töte 
mumele mê dădeau de pildă copiilor lor. Ca fată, 
de asemeni bieţii mei părinţi n’afi audit nimic după 
urma mea. Mulţi chiar din flăcăii satului me mau, 
fiind-că le întorceam spatele şi fiind-că nici o dată 
nu ascultam la vorbele lor de dragoste. Intr’o di, 
când acasă la noi, era o petrecere mare pentru 
o ’mprejurare fericită pe care nu ’ţl-o voiţi spune, 
— mô bolnăviiu de o dată fără să ştiu cum şi pentru 
ce, şi ca printr’o nenorocire, boia mea fu aşa de 
grozavă, că după un scurt timp, nu mal dedeam 
nici un semn de viaţă, şi toţi mc credură mdrtă. 
Ce s’a petrecut în urmă nu mal ştiu. . . Eram par5că 
într’un fel de somn cu vise. . . dar ce am visat, nu 
’mî pot da bine séma. . . Simţiam un fel de căldură 
împrejurul meu, audeam ca un fel de scântee plăcut, 
care ’mi şoptea de lucruri pe care nu le audisem nici 
o dată ’n viaţa mea, fiinţa mea ’ntregă era ab
sorbită de o sete grozavă iar lângă mine, mi se 
părea că este un om care mc săruta şi ?ml vorbea 
ast-fel ca şi cum ar fi fost bărbatul meu. — Dar, 
când ni’am deşteptat, ce grozăvie ! dormisem pe o 
masă de mort, cu luminările la cap, acoperită cu un 
giulgiu, în sfîrşir, m’am vecjut ca înviată din morţi, 
căcî totul împrejurul mett îrnî dovedea că fusesem 
crecjută de mdrtă, şi numai îngropată tn buia să mai 
fiu. în casă nu era nimenea.

Şi pe când coborîsem piciorul după masă, mumă- 
mea tocmai întră pe uşe, care v&Jêndu-më în piciöre, 
scöse un ţipăt şi căcju jos. Nu mult după aceia veni 
şi tatăl-meti. . . Peste cât-va timp ’l-am vă<Jut pe 
amêuduoï de gâtul meii, plângênd cu hohote de bucurie, 
şi eü, cu tötä nedumerirea în care me aflam, plângeam
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împreuna cu dănşiî, plângeam şi rîdeam, fiind-câ tocmai 
ast-fel făceaţi şi eï. Diminé(a tot satul veni sâ nié 
vadă, fîind-că toţi credeau c’am înviat din morţi, şi 
să ’mi aducă daruri, de öre-ce me socoteau ca o 
sfântă, ca alésa lui Dumnedeu. Ajunsesem minunea 
minunilor. Mai târdift însă când un învăţat de la 
Sucéva trecu pe la noi, şi spuse că n’aveam de unde 
să fiii sfântă, de öre-ce eü fusesem numai leşinată, 
ceia ce se ’ntămplă şi altora din pricina unor anume 
böle, atunci, toţi cei din sat începură să le pară refl 
de darurile ce ’mi făcuseră şi să ’şi muşce buzele 
c’aii fost aşa de proşti. Ast-fel, din sfântă, remăseiu 
tot o biată femeie, ba încă începuse şi lumea să m’a- 
rate cu degetu. De atunci rămăsesem forte mâh
nită şi trăiam mai mult ?n casă, singură, vorbind 
forte rar chiar cu părinţii mei. într’o (jii, m’am 
simţit în starea ’n care ine vecii; la ’nceput eram 
în nedumirire, dar când ’mî-am dat bine séma, — 
căci de şi de la ţâră, nu eram aşa de prostă, — 
am început să plâng şi să me gândesc cliua şi nöptea 
la ceia ce voifi răspunde părinţilor şi lumei, când ine 
vor întreba de starea în care ine găseam. Şi fiiud-că 
o ast-fel de nenorocire nu rămâne multă vreme 
ascunsă, mumă-mea află într’o bună dimiimţă, ine 
’ntrebă, ine certă, së sili din töte răsputerile së afle 
adevărul, mă rugă să ’Ï spuiil pentru-ce şi cu cine am 
greşit; dar ce puteam să ’Ï spun, eu, care nu ştiam 
nimic. Nu mult după aceia află şi tatăl meü. De 
aci traiul meii deveni aspru şi nesuferit, plângeam 
şi mă rugam së fiü crezută de nevinovăţia mea; dar 
îu zadar. Am suferit cât n’ar fi putut suferi nici o* 
femeie, şi ’n cele din urmă, când văcjuiii apropiindu-să 
din ce în ce culmea nenorocire! mele, la care tot 
satul m’ar fi înfierat cu dispreţ, n’am ma! stat mult 
pe gânduri, şi am plecat, părăsind casă, părinţi, rude,

7*
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prieteni şi ca sä scap pentru tot d’auna de neno
rociri am venit să întru 'n luptă, fiind sigură că 
voiţi muri eu cea d’ântâiü. Cu töte astea, ved că 
trebuie să lupt încă cu nenorocirea mea, căci acum, 
acum chiar, când pöte viaţa mea era să se sfîrşâscă 
în mâinile acelor răpitori, tu ai venit să me scapi, 
ca şi cum aï fost trimisul nenorocire!. . . Iartă-mă, 
Yintilă, că ’ţi vorbesc ast-fel ! Nu crede de asemeni 
că ’ţl-am povestit întâmplările mele, ca să te fac să 
’ţi pui încrederea ’n mine, satt ca să te amăgesc cum 
fac alte femei. ’Ţl-am povestit’o cu speranţa că pöte 
sé va găsi un om, care să judece lucrurile alt-fel ca 
cea l’altă lume, şi care, ştitt eu cum, să nu ’ml 
arunce pe frunte pata, de care eu singură ine ştitt 
nevrednică. Nu este aşa. Yintilă, că tu, dacă nu vel 
crede, cel puţin vei sta la ’ndoială despre vinovăţia 
séü nevinovăţia mea. Aşi dori să vëd un singur om 
îndoindu-se, fiind-că toţi, toţi m’aii credut vinovată, 
şi nimeni nu m’a tânguit, nimeni nu ’şî-a <Jis că pöte 
să fitt vr’o victimă a unei sorte misteriosă.

— Irino ! povestirea ta nu numai că m’a pus 
în îndoială, dar ’ml vine mai să cred că së ascuude 
un mister în nenorocirea ta. Tu, care, pari a fi 
atât de curată, atât de bună, nu! nu poţi së fii o 
viclénà! Adevërul vorbelor tale, privirea ta senină, 
’ml dovedesc că toţi s’aü înşelat şi më fac së ’ţi 
<Jic din fundul inimeî: „Nu, Irino! tu nu eşti 
vinovată!“ Cât despre misterul ce së ascunde, s’avem 
răbdare, el trebuie së iasă la lumină într’o <Ji, Dum- 
netjeü e mare! dacă el ştie că eşti nevinovată, apoi, 
cel puţin o dată în lumea asta te va desvinovăţi. 
Acum, ascultâ-më Irino! vrei tu să fii femeia mea? vrei 
tu să ne unim şi să ducem împreună o viaţă fericită 
şi invidiată de tötä lumea; spune-mi Irino, vrei?

— Gândeşte-te bine la ceia ce spui !
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— Me gândesc numai câ te iubesc ; cà te voiü 
iubi din di în di mal mult, şi că de nu te-aş vedea 
lângă mine, aş înebuni de durere!

— Nu, Vintilă! nu ’ml mai vorbi de iubire! 
să vorbim mal bine de altceva. Cuvintele tale ’ml 
fac rëü fiind-că m’aşteptam să nu le mal aud nici 
o dată.

— Eî bine, le aud acum, şi tocmai pentru că 
’ţi fac rëü, trebuie să cauţi a le preface In bine! şi 
cât de bine ne-ar sta căsătoriţi amêndoï ! Cât de fe
riciţi am fi!

— Uiţi, Vintilă, că între noi doi este o barieră 
din cele mai tari, că între noi doi va veni un al 
treilea, un copil, al cărui tată, cel puţin eü nu voiü 
putea să ’1 cunosc.

— Atât mal bine! Dacă ’1 aï fi cunoscut, aş 
fi avut să me tem de amintirile tale, dar’ fiind-că tu 
m’aî încredinţat, şi, fiind-că în orbirea iubire! mele 
pöte bănuiesc vr’o taină a cerului, el bine, tocmai 
de aceia, n’am să ine tem de nimic; voiü privi acel 
copil ca pe al meü, îl voiü iubi ca pe fratele, ca pe 
sora mea, îl voiü adora... ca pe Dumnezeii, şi el, 
el Irino, nu va fi de cât tu şi eu !

— Cât eşti de bun Vintilă! da! cată să ’ţi 
mărturisesc, fără voia mea, am simţit pentru tine un 
fel de înclinare tăinuită; te iubém şi nu cutezam s’o 
spuiii; m’aşî fi ruşinat de mine chiar. Acum, că ’ţi 
ştifi totă inima, pot să ’ţî-o spun fără sfială. Tu vrei 
să ne însoţim amêndoï. . dar uiţi că eu sunt o biată 
fată de ţară, pe când tu pöte să fii feciorul vre unul 
boier mare...

— Te înşeli Irino... tatăl meü a murit şi nu 
a fost boer precum presupui. El de şi s’a născut 
ş’a trăit în Suceava, dar a fost un simplu muritor şi 
fără avere mare. Averea mărginită ce ara acum, este
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de la mumă-mea, care, de şi bătrână, trăeşte încă, 
şi am fost singurul copil la părinţi. Mumă-mea este 
o femeie cu minte, inascultă în tote, şi va fi mulţu
mită de a ine vedea căsătorit c’o fată bună ca tine.
Aşa dar, acum. mai te îndoeştî că poţi să fii soţia, 
mea, mai te sfieştî de a-’mî spune tot ce simţi, tot 
ce cugeţî?

— Nu, Vintilă! şi să ’ţi vorbesc lămurit, acésta 
e cea mal mare fericire pentru mine !

— Atunci, lucrul e hotărît! voiţi cere voie lui 
Vodă şi ’1 voiţi ruga ca să ne fie chiar el naşul. 
Vom merge amendol la densul ; şi el e aşa de bunr 
aşa de milostiv, c’o să se bucure mult, de hotărîrea 
nostră.

Cei doi tineri vorbiră pană la dină despre dra
gostea lor, care acum se desveli din partea amêndo- 
rora: îşi puseră înainte viaţa fericită ce aveau să ducă. 
plănuiră despre felul cum vor trăi, iar partea cea 
mai fericită era aceia în care ’şl închipuiau că, pe 
lângă copilul ce în cureud avea să soséscâ, vor mal 
avea şi alţi, pe care <1 să ’I îngrijescă cu totă ar
derea unor părinţi buni şi iubitori.

Cum se făcu <Jiuă, amendol se duseră la Vodă, cu 
hotărîrea de a ’! vorbi despre însoţirea lor. Vodă, 
care d’abia se sculase, îi primi cu multă bunătate şi 
îl întrebă că ce veste ’I aduceaţi aşa de dimindţă când 
mare parte dintre ofiţeri nici nu se sculaseră încă. 
Atunci căpitanul Vintilă povesti tot planul lor Iu! 
Ştefan Vodă, care cu zîmbetul pe buze, le ură de 
nainte ţraitt bun şi le făgădui că îndată ce vor ajunge 
la Suceava, el însu-şî le va fi naş. Nu se ,pöte ecs- 
prima bucuria ce simţiră cel doi tineri vëcjênd atâta 
bunătate din partea Domnului. Viitorul le era asi
gurat la amendol, şi n’aveaü de cât să aştepte, de şi 
cu multă nerăbdare, ora fericită în care popa trebuia
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din ce în ce, căci in aceiaşi di trebuia să şi plece 
Ia Sucéva întréga oste moldovenéscà. Ceea ce se şi 
întemplă, căci nu mult după sfinţitul sörelul, Ştefan 
Vodă în fruntea dstel şi înconjurat de suita sa, luă 
calea spre capitala tronului sett, ducend cu sine trac
tatul ce încheiase cu soli craiului unguresc.

Despre fapta neom emisă a generalului Tzolkay 
Ştefan nu ştia nimic, căci el fugise deja în acea nöpte 
şi nici Vintilă nu spuse nimic lui Vodă, care ţinea pe 
generalul plecat de cu sera.

După o călătorie lungă, dar plină de vioioşie 
pentru ostaşi, ajunseră în Suceava, unde ’I primiră toţi 
locuitorii în frunte cu mitropolitul care purta obicinuita 
pâine şi sare.

A doua di, Vodă adună în sala tronului pe toţi 
boeril şi le dete séma de aceia ce făcuse în timpul 
lipsei lui.

După sfîrşirea sfatului, Ştefan chiemă la sine pe 
căpitanul Vintilă şi pe Irina, care era tot în haine 
de căpitan, supt numele de căpitanul Irimia, şi le 
clise că după ce vor pleca toţi, el să rămâie, că are 
să le vorbescă.

Ast-fel se şi întemplă, căci după ce plecară toţi 
boeril, Vodă ’I pofti în altă cameră şi acolo le <Jise 
să şădă împreună cu densul. Le spuse apoi că pri
meşte a ’I cununa cu cea mal mare plăcere, dar că 
el fiind încă holtei, să aştepte pănă se va însura 
el cel d’ântêiü şi apoi să ’I cunune cu Domna lui 
dimpreună.

Chiar în acea <Ji, Vodă pusese de gând să tri- 
métà soli la împăratul Simeon ca să cără în căsătorie 
pe sora lui, Eufdochia de la Chiev.

Ast-fel fiind, spre mal marea bucurie a celor doi 
tineri. Vodă le spuse că pot să locuiască chiar în palat
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pănă în dina hotărîtă, şi pentru acest temei chiemă 
pe marele Cămăraş şi ’Ï porunci să pregătescă doué 
odăi deosebite pentru viitorii soţi.

După ce sfîrşiră de vorbă cu Vodă, şi după ce 
acesta îî pofti să cineze sera cu densul, căpitanul 
Yintilă şi Irina se duseră în odăile lor, ca să se mai 
odihnéscâ, osteniţi fiind de drum şi ameţiţi de bucu
ria nesfîrşită ce le sguduise atât timp inimile, şi ca să 
aştepte ora în care trebuiai! să së afle la masa domnéscà.

Ora mult dorită sosi. Amêndoï tinerii intrară 
în sala de cină, unde Vodă së aşedase deja la masă, 
înconjurat de logofetul Teut, de spătarul Şendrea, şi 
de alţi boeri şi deregători mar! a! ţereî.

Căpitanul Yintilă şi cu Irina së aşedară la masă 
printre mai mulţi căpitan! şi së amestecară in vorbă 
cu denşiî. Intr’un moment favorabil, când Vodă së
sustrase puţin din discuţia în care era cu câţi-va 
boerî, ce! do! tineri salutară cu mult respect pe Dom
nul Moldove! şi protectorul lor, iar acesta le rëspuuse 
cu cjimbetul pe buze. Cina urmă ma! mult ca o oră
şi slujitori! curţeî veneau şi eşeau, aducënd buca
tele cele ma! gustose, şi schimbând tacâmurile lucsose.

De o dată, la spatele unu! căpitan, şi în faţa 
scaunului unde şedea Irina, së audi un ţipăt de spaimă 
şi unul dintre slujitori, galben ca céra, rëmase ca 
trăsnit rëdimat de spatele une! mobile. Pe când töte 
privirile së aţintiră asupra lui, ochi! lu! rëmàsesera
ficşi asupra Irinel, şi cu cât o privea cu atât spaima 
së zugrăvea ma! mult pe faţa lui. Ar fi cjiis cine-va 
că së află din naintea unei vedenii necurate, şi pe 
care cu cât cerea s’o isgonéscà din faţa ochilor sëï, 
cu atât o mână nevëcjutà ’1 ţinea pe loc.

Acea vedenie, nu putea fi de cât Irina, căci pe 
densa o privea slujitorul şi pieptul lui së sbătea ca 
şi cum ar fi fost în agonia morţel.
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Strigătul ce scosese slujitorul şi starea lui spăl- 
măntată, făcu pe toţî boeriî să să uite cu nedumerire 
unul la altul iar pe Vodă să să scöle şi să strige:

— Cine e Indrăsneţul, care ne turbură liniştea 
în acest moment?

— E un slujitor, Măria Ta, răspunse căpitanul 
din faţa Irineî.

— Ce are? ce i s’a întămplat? întrebă Vodă cu 
pre-care interes.

— Nu ştiu ! răspunse căpitanul, care să sculase 
şi privea de apröpe pe slujitor, rămas în aceiaşi po- 
siţiune de spaimă.

Atunci, un alt slujitor, răspunse în locul căpi
tanului :

— Este Ianuş ; dar nu ştiu ce are. 
II vine rău!
Atunci Vodă să apropie însuşi de slujitorul, pe 

care ’1 numiseră Ianuş şi vădu cum acesta să uita cu 
spaimă la Irina. Vodă îl apucă de umeri şi ’1 sgudui 
puternic ;

1

— El tu ! unde te uiţi ast-fel ? răspunde ! la că
pitanul Irimia? pentru ce? îl cunoşti?

— Nu ! nu este căpitanul Irimia, răspunse în fine 
Ianuş ca deşteptat, este Irina, fiica Iul moş Stancu 
•din Braia şi care...

Şi care ?...
— O nu ! e peste putinţă ! ea era mortă ! n’avea 

•cum să învieze... Şi eü, criminalul?... O nu! sunt 
nebun !

— Ce spui tu, nenorocitule ? de crimă vorbeşti?
răspunde !

Dar Ianuş nu mal putu răspunde, căci corpul Iu! 
căcjuse jos şi ar fi <Jis cine-va că fusese apucat de 
băla rea. Atunci, porunci să ’1 ducă afară şi sä ’1 
dea în căutarea medicului palatului.
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Dupa ce cina së sfîrşi, toţi boeriï se retraseră, 
iar căpitanul Yintilă, după ce conduse pe Irina ’n 
odaia sa, së ’ndreptă şi el spre odaia lui ; dar tocmai 
când era să între, së ’ntêlni ’n faţă cu un slujitor, 
care mergea repede şi forte agitat.

— Unde te duci ast-fel? îl întrebă Yintilă.
— Me duc să einem un preot să spovedescă pe 

slujitorul care s’a bolnăvit mai adineauri, şi care e 
apröpe së moră.

— Cum së numeşte el?
— Ianuş!
— Ascultă-me, băete, vrei tu să fii bogat?
— Da cum nu !
— Atunci, urmă Yintilă, ţine acestă pungă cu 

aur, nu te mai duce la nici un preot; caută ’mi însă 
repede un rend de haine preoţeşti şi adu-le ’n dată 
în odaia mea.

Servitorul, luă punga şi plecă repede, iar în mai 
puţin de un sfert de oră, aduse hainele cerute de că
pitanul Yintilă, pe care acesta îmbrăcându-le, spuse 
slujitorului să ’1 conducă ?n odaia unde zăcea Ianuş, 
şi să ’1 arate lui, ca p’un duhovnic.

Acesta së şi făcu, căci murindul, d’abia vorbind 
făcu duhovnicului următorea destăinuire :

— „Părinte, eü vëd că am să mor; aş voi cel 
puţin în gropă să nu duc cu mine greutatea unei 
crime înfricoşetore. Dumnezeii, dacă va voi më va ierta, 
eù însă sper că voiţi muri liniştit. Acum cât-va timp 
treceam prin satul Braia, cu nişte însărcinări, am tras 
în gazdă la o ţărancă... era nöpte... fiică-sa zăcea 
mortă în mijlocul casei... m’aü lăsat singur cu ea... 
bëusem de cu vreme... îmi pierdusem minţile... fata 
mi së părea că nu e mdrtă, m’ara apropiat de ea şi
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... o ! Dumnezeule ! am săvârşit crima cea mai gro
zava .. De atuucï, văd pretutindeni umbra ei, şi astfujî, 
astădî... oh !

Şi nefericitul îşi dete ultima suflare pe braţul 
lui Vintilă, care ?u hainele de duhovnic tremura şi 
privea cu groză pe acel criminal.

Acum, el credea de sigur în nevinovăţia Irinel, 
căci acea fată mortă fusese tocmai ea.

în acea sără, Vintilă merse drept la Vodă, îî 
spuse fără sfială totă istoria, şi ’1 încredinţă că acum 
mai mult ca ori când voia să ia pe Irina, dar că nu 
?I va spune nici o dată acel teribil secret. Vodă se 
cruci mult timp de acostă rară ’ntămplare, iar ca să 
grăbăscă lucrul, se căsători, îndată ce se întărseră solii, 
cu prinţesa Evdochia, iar la doue săptămâni după 
acesta, să făcu şi nunta căpitanului Vintilă cu Irina. 
Ast-fel trăiră fericiţi, şi ar fi trăit şi părinţii lor dim
preună cu el, daca părinţii Irinel n’or fi murit de 
mult, mâhniţi de când plecase fata lor, şi dacă muma 
lui Vintilă, nu ’şi-ar fi dat sftrşitul bătrâneţelor sale. 
Cu tote acestea, în loc de trei morţi Dumnecjeü le 
dete un copil, şi la anul le dete altul, la anul viitor 
un al treilea, şi cine ştie dacă mulţi din cel de astădî 
n’or fi strănepoţi d’aî lui Vintilă căpitanul, şi fini d’aî 
lui Ştefan Vodă, căci mal pe toţi copiii Ştefan Vodă 
’I botezase.
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