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Aron Vodă cel cumplit.
I.

laşul întreg gemea de terorile lm Aron 
Vodă, care delà a doüa lui venire la domnie, 
se făcuse mai nesuferit şi mai primejdios ca 
îuainte. Boeriï, mai toţi nemulţămiţl, îşi înă- 
buşiau în piepturi glasul resculăril, căci se te- 
meaü fórte de îndârjirea acestui domn cumplit ; 
poporul, care mai totdéuna suferea fără se câr- 
tésca, ducea, ca o turma de vite, jugul asu
prire! şi al despoiereî. Pe vetrele tuturor su
dase vântul jafului şi al necinstei. Averile nu 
le mal erau în siguranţă, femeile nu mal erau 
cinstea gospodăriei lor. Dări peste dări şi des
trăbălări peste destrăbălări ; şi nimeni nu cuteza 
să se ridice împotriva acestor încălcări ale drep
turilor moldovenesc!, moştenite delà strămoşi 
şi câştigate de aceştia cu lupte crâncene, cu 
virtuţi rare.

între boeriï persecutaţi, erau mulţi care 
părăsiseră capitala Moldovei şi se exilaseră sin
guri, care prin ţara Leşâscă, care prin Polonia, 
care la Ţarigrad, numai şi numai să-şi scape 
cjilele, căci cu averile nu plecau mal nici cu 
ce curge printre degete:

între cei care rămăseseră, trăia în Iaşi şi 
unul anume Brut, — om cu multă ştiinţă de 
carte, care trecea de mare cărturar, şi care
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dobândise o avere, în destul de însemnata, pentru 
ca într’o c]i să nu pue Aron-Vodă ochii şi pe densul.

Se făcuse aşa, că Brut scăpase ca prin 
urechile acului, pană la o vreme óre-care; dar, 
— ce i-e scris omului în frunte îï e pus, — 
îi sunase şi lui ceasul şi trebuia să se aştepte 
la ursita, care nimicise pe atâţia înaintea luî. *

Ca bărbat deştept cum era, îşi vedea sfâr
şitul ca prin senin ; dar suferia în sine tóté 
chinurile prevedere! şi nu spunea nimënuï nici 
una din zavistiile, cu care se întâlnea mai fie
care c]i, ori de câte ori venia delà curte, sau 
ori de câte ori se întorcea delà vorbă cu vre
unul din linguşitorii tronului.

Ceia ce îl rodea mai mult la suflet, era 
grija ce avea de singurul lui copil, tânera Ro
zália, o drăgălaşe fetiţă ca de vr’o şapte-spre- 
4ece ani, — unica mângâiere a văduviei lui 
căci de când murise nevastă-sa, jupânâsa Des- 
pinca, — Brut se hotărîse să nu se mai ínsóre, 
să aducă vitregă la capul odraslei lui.

Rozalia era forte cu minte şi deci merita> 
tótá dragostea cu care o încunjura tatăl ei. 
Crescerea eî alâsă, cât şi înveţătura ce-î .dă
duse o puneaü mai pre sus de fiicele tuturor 
celorlalţi boeri, ceea ce o făcea să fie invidiată, 
de multe dintre ele, şi curtenită de mulţi ti
neri de neam, care ar fi ameţit’o póte cu vor- 
bele lor dulci, dacă Brut nu ar fi fost unul din 
acei părinţi serioşi, care nu-şî bagă în casă na- 
pastea pe pórta cea mare ca să n’o póta scóte 
nici prin urechile acului. De când murise ju 
pânésa Despinca, Brut tăiase relaţiile cu cc. 
mai mulţi din foştii lui prietini familişti, ?.«. 
nu-şî întrebuinţa timpul decât pentru treburile ;
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de întêia nevoie şi pe lângă ele veghea asupra 
fetei, ca nu cumva să-şî dea seama despre lipsa 
ce lăsase în casa ei, şi să-î pară cjilele cât mai 
uş0re, pănă îî va veni ceasul să-o mărite cu 
un bărbat după pofta inimeî lui.

Gri.jirile părinteşti eraü într’un cuvent cele 
care-1 ţinău mai d’aprópe, aşa că şi nóptea se 
gândea ceasuri întregi, iar, une-orî şi în vis 
îşi făcea fel de fel de planuri cum s’o croiască 
şi s’o isbândéscâ mai bine.

Intr’o diminăţă, se sculă cu o nelinişte ne- 
obicTnuită, dar ca să nu turbure pe Rozalia, 
se silea să-şî ascunc|ă înfăţişarea cam posomo
rită, care provenise din pricina unui vis urît 
ce avusese în acea nópte. Îî se păruse că el • 
era spâncjurat de un par în mijlocul târgului, 
că veniaü ciorile şi alte paseri răpitore de ciu
peau din el şi că fiică-sa le arunca grăunţe la 
rădăcinile parului, pasă-mi-te cu gândul ca pa
serile să vie la grăunţe şi să lase trupul ta
tălui eî. — Nu doar’ că Brut era din cei proşti, 
care cred în prevestirile din visuri, dar starea 
lucrurilor în ţară, întâmplările multora dintre 
aï lui, primejdiile ce-ï apăsau cţilnic, frica de 
urgia domnâscă, îl fäceaü şi pe densul să caclă 
în teapa celor superstiţioşi, aşa că Brut nu se 
putu opri să nu se mâhniască şi să remâie mai 
totă diminăţa posomorit şi gânditor.

Cătră jumătatea cjileî, el luă o carte şi în
cepu să cetăscă, spre a-şî goni turburarea. Atunci 
veni şi Rozalia la densul, fiind ciasul obicinuit 
când tatăl eî îî povestea din vieţile învăţaţilor 
şi când după asemenea poveşti trebuia să mărgă 
să. prâncţăscă.

Fata să apropie de el şi cu mirare văcţu
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că nici nu ridică măcar capul să o vacjă c’a 
venit, — el, care totdéuna o primi a delà uşă 
cu zimbetul pe buze şi cu braţele deschise. Ea 
veni tocmai lângă scaunul lui, îl privi un mi
nut cufundat în cetire şi vecjând că nu se în- 
tórce spre densa, îl atinse pe umeri cu o miş
care veselă, dar în acelaşi timp de-o uimire ' 
copilărâscă.

— Bine, tată, nu më vccţi că am venit? Ce ci
teşti aşa, de nici nu întorci măcar capul?....

— A! Tu eşti, Rozalio? c]ise el. tresărind. 
Nu te mira, ceteam ceva fórte ademenitor.

Ba nu, tătucă; nu-mî vine să cred că e 
atât de ademenitor ceia ce ceteşti. Te-am vë- 
4ut eü de ac|ï diminâţă, că nu prea erai în ale 
tale; păreai prea îngrijat, când te-am vec]ut 
întêiü, acum eşti şi mai rece, — eşti forte abă
tut; dacă aï fost în stare să viü lângă tine şi* 
tu să nu me vec|ï

Nimic, copila mea. N’am nimic.... ţi-se pare 
ţie sunt mai mulţumit ca totd’auna, căci te
vëd sănătdsă şi veselă....

— Aşa e, — dar eü tot cred că-mî as- 
cuncjï ceva.... Nu cumva aï primit iar vr’o veste 
că aü ucis delà domnie pe vr’unul din prietinii 
tei, că s’a prădat averea vre-unuia dintre eî?

— Nu e nimic din tóté astea, răspunse 3 
Brut, căutând să ia un aer vesel.

— Să dea Dumnecjeu, tătucă, fiindcă, vecjï, 
eü m’am speriat de câte aud. Nu e c|i în care 
să nu se întâmple câte ceva; d’aia aü fugit 
toţî boeriî cei bunî şi cu dragoste de ţară; ce 
bine au făcut, cu tóté astea ; aü scăpat cu c]ile. 
Picea inaï deunăcjî, căpitanul Mircea, că boeriî 
fac rëü de părăsesc ţara, şi că ar trebui să ră-

Ce-aî fi având?
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mâie să apere şi pe cei slabi de securea că
lăului de domnitor. Dar eu am fost de altă 
părere, înţeleg să moră moldoveanul pe cam 
pul de bătaie apărându-şî moşia şi cinstea înv 
potriva păgânilor saü ale duşmanilor de aii 
soiu; dar să stea la o m&rte sigură, când 
e nici o nădejde de scăpare, când fie-care vede 
chiar în fratele sëü, în fiul seu, un vencţător şi 
un slugoiü al tronului, — asta nu înţeleg eu 
dragoste de ţară, ci lipsă desăvârşită de jude
cată. Din potrivă, mai bine să fugă cineva de
parte, ca de-acolo să-şî întincjă aripele apără- 
tóre cătră cel remaşî ; decât să stea pe loc să 
se espue morţii, fără să pdtă ajuta cu nimic. 
ţ)eu, tătucă, ce bine ar fi să plecăm şi noi de 
aci. Póte într’o ţară streină ar fi mai bine ca 
într’a strămoşilor noştri.

.— Aşa crecjî tu, copilă? dar nu e uşor 
pentru orî-cine să se despartă de bunurile lui 
şi de viaţa cu care s’a obicinuit de mic copil. 
Póte chiar că aş face-o, dacă şi la capul meu 
ar atêma sabia cumplitului Aron; dar nu ştiu 
prin ce minune, pana acum, nu prea m’a bă
gat în seamă, nu prea m’a ţintit cu ochii lui 
patruncjëtorï şi prădalnici.

— Nu e vremea perduta; ar putea să te 
pue într’o c}i şi Pe tine catastivul celor des
tinaţi morţii şi jefuire!. De ce să nu-ţî ia! seama 
mai dinainte şi să te asigur! din vreme în po
triva cine ştie a căreî primejdii?

— Vorbele tale, scumpă copilă, îmi par 
inspirate ca de-un duh sfânt. Ma! că te-aşî as
culta, dacă n’aş! avea alte temerî, şi póte ca 
m’aşî hotărî să plec din ţară, dacă n’aşî 4i°e 
„şi eu ca căpitanul Mircea, că adecă nu e vred-

nu
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jiic să-ţi părăsescî ţara, tocmai când ea are ne
voie de sprijinul tëü şi de curagiul ce nu tre- 
bue să lipsească nici unui moldovean. înţelegi, 
că dacă am pleca şi noi câţi am mai rămas, 
ce s’ar face sărmanul popor, care tot mai 
găseşte la noi o bucăţică de pâine şi o vorbă 
bună, care să-l întărăscă şi să-l facă să nădăj- 
duiască la un viitor mai bun. Nu, Rozalio, 
ómenii ca mine nu pot să facă asemenea fapte 
şi me mir că tu care eşti sânge din sângele 
meu, care ai învăţat delà mine să judeci drept 
şi serios, să aï asemenea păreri.

— Va să c|ică tot căpitanul Mircea are
dreptate ?

— Să înţelege că are dreptate. Tocmai de 
asta eü îl socotesc între oştenii de frunte şi 
patrioţi, tocmai de aceia îl iubesc ca pe un 
frate al meu, deşi este mult mai tênër ca mine, 
clar care într’o c|i mï-ar puté deveni ca şi un 
fiü, dacă o da cel de sus să se facă lucrurile 
aşa cum doresc.

— Cum adecă? Nu înţeleg ce vreai să
«clici.

— Vei înţelege la vreme; acum să lăsăm 
astea, s’apropie vremea prânzului, să mergem 
în sala de mâncare Dar aucj. pe cineva
Cine-o fi óre?.. ..

— Negreşit, o fi căpitanul Mircea... adăogâ 
Rozalia, puţin mişcată.

— Nu. — Nu e el, c]ise Brut. Aud nişte 
paşi grei şi neobicînuiţî.

în acel minut apăru în uşe Armaşul Oprea, 
mâna dréptâ a luï Aron Vodă, prin indemnul 
şi mijlocirea căruia se fäceaü tóté răutăţile în 
Ţara moldo venăscă.
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— Ce va fi căutând lamine vipera asta?..- 
se întréba în sine Brut. Dar cu tóté că nu 
putea să-l vacjă, de urît ce-î era, totuşi se sculă 
după scaun şi-l primi cu o curtenire prefăcută.

— Veşti bune delà domnie, logofete Brut,, 
strigă Oprea, întinc|êndu-ï mâna şi privind cu 
códa ochiului pe Rozalia, care se retrăsese în 
lături, gata fiind să plece din odaie, dacă Ar- 
maşul Oprea n’ar fi făcut’o să rernâie prin cu
vintele ce îndreptă tatălui el, privitóre la 
densa :

— Ţî-a crescut Jupâniţa... frumbsă s’a mai 
făcut.... să-ţi trăiască.... cinstit socru.... să-î ju
căm la nuntă....

Şi altele multe care măguliră pe tatăl eî 
întru câtva, deşi el vedea că tóté acele cuvinte 
sunt ca eşite din gura unei vulpe din poveste.

— Domnul fie într’ajutor, răspunse Brut 
cam silit. Dar care sunt acele veştî bune delà 
domnie ?

— Vodă a hotărît o vênâtôre pentru mâne 
dimin6ţă. Eşti poftit şi Domnia ta împreună 
cu toţi boeriï. Vom pleca des de diminâţă, de 
la curte, unde ne vom aduna cu toţii.

Rozalia privi drept în ochii tatălui sëü; 
dar la un semn al lui, tênera fată îşi plecă ca
pul şi eşi, lăsând singuri pe Brut şi pe Arma- 
şui Oprea.

— N’a făcut rëu Vodă că şî-a adus aminte 
şi de mine; îî mulţumesc din tótá inima; dar 
aşî fi dorit să ine ierte de astădată. Nu sunt 
de loc gata de asta ; ş’apoî nu me simţ tocmai 
sănătos; betrâneţele aii început să me înco- 
vóie, şi nu mai sunt têner ca odinióra, când 
goneam câpriôrele şi vulpile ca un copoiű.



— 11 —

— Nu face nimic; vei rămânea mai in 
urma; numai, cată să mergi, căci ştiîcăVodăy 
cât e de bun, pe atât e de rëü, când îl atinge 
cineva. închipueşteţî, ce ar c]ice, aflând că un 
supus al lui l’a nesocotit.

— Aşa e, arm aş e ştiiî forte bine firea lui 
Aron şi tocmai pentru asta m’apu că gândurile 
dar, la urma urmei, n’am ce face, trebue să 
merg. Des de diminăţă voiü fi împreună cu 
boerii ceilalţi, la curte.

— Vecjï, aşa, c)ise Oprea surie] end de mul- 
ţămire. Acum căne-am înţeles, să lăsăm astea* 
cum o duci cu sănătatea, cu văduvia?

— Cu sănătatea, armaşe, cum îţi spuseiü 
nu prea me bucur; vine o vârstă când ţi-se 
íncovóie şi trupul şi sufletul. Zadarnic te mai 
trudeşti, zadarnic te mai mângâi, aducându-ţî 
aminte din alte vremuri, din tinereţe sau din 
fericire; când focul se stinge îl poţi reaprinde; 
dar când tinereţa se duce, n’o mai poţi re- 
chiema.

— Ce să c|icî! — asta e şi părerea mea. 
Dar omul nu trebue să se lase prea mult subt 
sarcina nevoilor; ş’apoî, când trăeştî aşa do 
singur, ca un pustnic, fireşte că nu mai vec]ï 
nimic, nu mai te întâlneşti cu nimeni, aşa ca 
singurătatea te moleşeşte, te desgustâză, ţi se
pare că tdtă lumea e la fel şi-ţî urăşti viaţa 
şi-ţî despreţueştî fiinţa. Dacă te-aî fi însurat a 
doua óra, póte că n’aî fi fost tót aşa.

— Despre ínsuratóre, nici că m’am gân
dit vr’odată. Dacă n’am avut parte de întâia, 
căsătorie, nu mî-a mai venit să încerc pe-a. 
doüa.

— Da! Dar ştii ce să c]ice despre D-ta?.
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— Ce?
— Că trăeştî cu Lifta, dădaca copilei dom- 

mieî-tale ; că din pricina asta te-aî închis în 
casă ca un mueratic, de nu vreai să mai aucjî 
de nimeni, să mai vec]ï pe nimeni.

— Ciudat! răspunse Brut, fără cea mai 
mică îngrijire; m’aşî fi aşteptat la orî-ce, nu
mai la asta nu. Cum sa póte să fiu eü aşa de 
căcfut încât să ine cobor pănă la o biată fe
meie, care nu numai că nu e de teapa mea, 
dar e şi prea bătrână, pentru a-mî fi trecut 
cel puţin odată prin minte a mă agăţa de ea.
Dar, ce-î faci? aşa e lumea, de când e ea....
!Nu eü o s’o îndreptez. Domniata însă, armaşe, 
Domniata, cu ce ţîl mî-aî spus asta? Unde aî 
vrut să baţi?

— Eü?. N’am făcut decât să-ţi repet aceia 
ce se vorbeşte de mulţi, care încunjură tronul. 
Intru cât mă priveşte, — chiar aşa dacă ar fi, 
nu m’aşî mira de fel 
deosebire între o domniţă şi o slujnică a eî. 
'Tóté sunt femei.... Cât despre verstă, să ştie, 
că găina bătrână face zama mai bună.... Deci, 
•de te-aî supăra saü nu, eü îţî spun făţiş că unde 
nu e foc fum nu ese. Decî, trebue să fie ceva 
*de vorbeşte lumea.

— Armaşe Opreo, urmă Brut cu un fel 
•de supărare ascunsă, dacă n’aşî şti că eştî glu
meţ din fire mai că ţî-aşî răspunde cum să 
^cuvine. Dar ştm că-ţî place să-ţî trecî vremea 
cu ce ţi-să întemplă şi că, ne-avend alt-ceva 
de răfuit cu mine, aî găsit să mă iaî peste pi
cior.... Îţî spuî însă că nu mă super, fiind-că 
ştm cine eştî. Prin urmare ca să nu-ţî fie vorba 
de pomană, să ne întorcem de unde-am plecat.

eü nu găsesc nicî o



Voïü veni mâine la venătore şi pace bună, şi: 
asta o fac pentru-ca nu vreau sa prilej esc eil 
luî Vodă să cjică cumcă boeriî suut cei care* 
nu-1 plac. Ştiu. chiar că a! fi în stare să i-a 
spui; dar nu ine feresc: ce mî-e în inimă mî-e 
şi pe buze. Un singur suflet am. Nici nu Tarn 
cerut nimenuî, nici nu ţiu să-l am pentru veci- 
nicie. Deci dacă mai aî de dus vestea cea mai 
bună şi pe la alţi boerî, grăbeşte-te, căci şi eu 
me grăbesc să-mî pui lucrurile la cale. Când 
cineva plécá să se lupte cu fiarele, se póte aş
tepta la multe. Aşa dar, să ne vedem cu bine!

Armaşul Oprea înghiţi în sec ultimele cu
vinte ale lui Brut; dar, prefăcendu-se că n 
bagă în seamă, rîse printre dinţi, se scul' 
luă reraas bun delà densul şi plecâ; muh 
ca Brut primise să mérgâ la vénátóre.

Brut, remâind singur, se dete gândi 
şi-Î paru, rëü în urmă că a făgăduit; dai 
getă că nici nu ar fi putut sa facă altfel, . 
órece ar fi stârnit mânia lui Aron, care nu aş 
tepta póte decât prilejul ca să înceapă cim 
ştie ce reutăţî împotrivă-î.

Tocmai când cugeta astfel, întră Rozalh 
din nou, ca să-l întrebe ce vorbise cu arma 
şui Oprea.

— Omul ăsta, (\ise Brut, este o netrebnici 
uneltă a lui Aron ; îşi necinsteşte rangul ce 
pórtá şi e o ruşine pentru neamul boeresc. Cu 
tóté astea, fiind-că e puternic, fiind-că póte să 
taie şi să spânzure, n’aî ce-î face; trebue să-I 
primeşti în casă şi să-l asculţi cum te înjură.- 
Trebue, negreşit, să merg mâine la vénátóre; 
altfel a’şî fi în primejdie să-mî pierd liniştea şi 
chiar viaţa pentru viitor.
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— Eu aşi ü dorit tătucă, să stai maî bine 

acasă. Ce i-a căşunat lui Vodă să te poftéscá 
tocmai pe tine la venătdre. Sunt destul boerî 
care să-l ínsofcéscá. Şi cu tine şi fără tine tot 
una face. Ş’apoî, omul ăsta nu mi-să pare cu
rat; presimt eü că plăsmuieşte el ceva.

— Despre asta, nu me tem. Plăsmuirile 
lui sunt maî pe jos de tăria mea. Aşi şti să-mî 
apăr şi cinstea şi viaţa împotriva celui maî 
crâncen duşman....

— Bine, tătucă, urmă Rozalia; ştiu că fe
meile se tem de cel maî mic lucru ; dar, dacă 
te-aî hotărît să pleci, eu n’am ce maî c]ice. Eu 
însă cu cine voiü rămână acasă? In alte vre-

era altceva; dar 
acum simt şi eü fată mare şi pot judeca greu
tatea de-a rămânea singură, fie chiar şi pen
tru o cji.

muri, pe când eram copil

— Vei remânea cu Litfa ca în totdeauna. 
Ea te-a crescut ca şi mamă-ta. Va face să-ţî 
trăcă de urît pănă voiü veni eü.

— Te ascult, tătucă; şi ca să-mî trăcă 
vremea mă voiü gândi mereű la tine pănă ce 
te veî íntórce.

— Ba să nu te gândeşti, fiind-că tocmaî 
■asta va face să-ţî pară cjiua maî lungă. Nu te 
gândi la nimic, orî maî bine, lucrează şi ce
teşte: cu nimic nu-ţî trece vremea maî repede.

— Bine. Aşa am să fac.
A doüa c(i de diminăţă Brut plecă, însoţit 

şi de doî slujitori aï săî din ceî maî credincioşi 
Bozalia rămase cu Litfa. La început era fórte 
îngrijată.... Dar în spre namiacjî, după-ce Litfa 
iî spuse multe şi mărunte, îî maî trecù de urît, 
aşa că petrecù cjiua jumătate maî uşor decât 
se putea aştepta, la plecarea tatălui eî.



Litfa era o bătrână fórte isteaţă, aşa de 
isteţă că în casa stăpânului seu ea trecea de 
forte credinciosă, deşi era o vulpe şi jumătate, 
îîu-şî iubia stăpânul decât pentru că avea la 
dênsul tot ce-î trebuia, pentru că o încărcase 
cu de tóté bunătăţile, aşa că ori unde s’ar fi 
dus aiurea, nu putea să mai găsăscă ca la el.

Litfa fusese adusă în casă încă de tânără, 
de cătră soţia lui Brut, jupânésa Despinca, şi 
lingusitóre cum era ştiuse să-î câştige inima şi 
să facă dintr’însa sprijinitórea cea mai pu
ternică.

După mórtea eï, Litfa rămăsese în casă 
ca cea mal de-aprópe şi îngrijea de tóté, ca şi 
cum ar fi fost muma copilei şi oránduitórea 
gospodăriei întregi.

Cu tóté bătrâneţele la care ajunsese, tot 
îi mai ardea de sbeg, căci une-orî să juca cu 
Roza lia, ca şi cum ar fi fost de versta eî, şi 
copilei încă-î plăcea s’o vacjă astfel, de órece 
cum rămăsese orfană de mama, nu să ştie ce-ar 
fi fii eut dacă nu era şi bătrâna Litfa, care să-î 
încânte copilăria şi mai apoi tinereţa.

In lipsa tatălui seü, Rozália lucră mai tótá 
vremea. După masă chemă pe Litfa mai aprópe 
de ea şi o rugă să-î spue o poveste, ca una ce 
ştia multe dintr’ale lume! şi din păţaniile eî.

Bătrâna, care nu să aştepta să fie rugată, 
îşi luă ciorapul, să aşecţă jos pe-o scărţă, ţe
sută de ea însăşi şi cu glasul eî piţigăiat în
cepu o istorie pe care spunea ea, i-o povestise 
buni.că-sa, pe când era încă fată la tată-seu 
acasă.

Povestirea eî însă fii atât de tristă, atât 
de plină cu spaime, cu omoruri şi alte groză-
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venii, încâtü biata fată, nu numai că nu se în
veseli ascultând’o, dar căc)u într’o temere de 
nedescris.

La cel mai mic sgomot tresărea şi par’că 
vedea înaintea ochilor tóté întâmplările urîte 
cu care Litfa presărase povestea sa.

— Dar ce aï? de ce tremuri aşa? o în
trebă bătrâna, vëcjênd că făcuse rëü de-î spusese 
lucruri cu care ea nu era obicinuită.

— Ce să am? Mï-e frică, mamă Litfo ; nu 
ştiu de ce, povestea d-tale m’a făcut să me 
gândesc la tătuca.... Oh! Domne! de s’ar în- 
tórce sănătos cât mal curând, că uite simt 
par’că ceva în sufletul meu 
më apasă; o mâhnire cum n’am mai pomenit 
în viaţa mea. Ce să fie aste, Lifto?....

— Nu e nimica, puişorule, răspunse Litfa; 
nu-ţi voiü mal spune asemenea istorii şi pace. 
Ş’apoî, Domniata singură mï-aï cerut. Cât pen
tru tatâ-tëü, stăpânul meü, nu duce nici o 
grije. Eü cred că pôte së va íntórce mai de 
vreme.

o greutate care

— Eü nu cred, după câte ştiu. Ş’apoî nici 
n’are când să vie.... Ştii că nu e singur şi nu 
e după voia lui. Uite-te e aprópe să sfinţescă 
sórele; când më gândesc că o să înoptăm sin
gure, par’că mă cuprind fiori.

— Nu-ţî fie frică, draga mea ; doar nu sun
tem singuri în curte. Aţâţi slujitori or fi eî 
buni cel puţin să ne apere de rëü-fâcatorï.

Nu-inî mai fac eü sin-— Bine cjicî ; nu 
gură spaimă. Dacă tata nu va veni, ne vom 
culca şi vom durmi; nu e aşa? Dar nu; el 
trebue să vie.

— Negreşit, rëspunse Litfa, care în acel
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minut începuse a se gândi la altceva, căci scóse 
acest cuvent cu un fel de silnicie.

După puţin timp, Litfa eşi din casă, iar 
Rozalia îşi luă o carte ca să citéscá. Intórse 6 
fóie, doue, trei; dar prinse de veste că nu în
ţelesese nimic din ce citise. Ciudat! cugetă ea. 
Asta nu mi s’a întâmplat nicî-odată. „Mintea 
eî sbura atunci cătră nisce gânduri tăinuite, 
îşi aduse aminte, fără să vrea, de căpitanul 
Mircea, cu care copilărise şi care rămăsese unul 
din cei mai buni prietini aï tatălui seü, deşi 
era încă tânăr. Mircea, la versta luî, judeca 
ca un om matur şi pe lângă alte calităţi ce 
avea, ştia să se introducă şi în inima celor ce-1 
încunjuraü. Aşa, de pildă, Brut îl iubia forte 
mult; îl privia ca şi pe im copil al seu; ceia 
ce l’ar ii şi îndemnat póte să-l ia într’o c|i de 
ginere; idea acésta trecuse de multe-ori prin 
capul lui Brut. Aştepta se vede însă ca fata 
să mai crâscă şi să vie împrejurările astfel, ca 
să potă hotărî acâstă legătură, ce din tóté 
punctele de vedere, lui h s’ar fi părut forte 
nemerită.

Amândoî tineriï, copilărind împreună, prin
seseră multă dragoste unul de altul, căci când 
nu se vedeau doüe-treï cjile, se doriaü şi chiar 
Bozalia îl mustra pe Mircea, dacă se întâmpla 
s’o uite în mersul vr’uneï sëptëmânï. Mircea nu 
venise de vr’o 8 c]ile pe-acasă pe la ei, şi nici 
nu ştia de plecarea luî Brut. Rozalia d’asemenî 
îî părea rëü că n’avea cum să-l însciinţeze, căcî, 
fără îndoială, i-ar fi prins mult bine să stea de 
vorbă cu el, să-şî trâcă timpul pănă la venirea 
tatăluî sëü.

Dumnecjeü însă pórta de grija celor bunî
nA. V.“ 2
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şi nevinovaţi. Tocmai când Rozalia se gândea 
mai cu dor la Mircea, el întră în odaia unde 
cetea dânsa, şi veni repede să-î sărute mâna. 
Ea se sculă cu bucurie şi-l mustră cu degetul 
ca un copil, că nu venise trei cţile de-arândul.

— Nu ine mustra, Rozalio, cjise Mircea. 
când îţi voiü spune de ce n’am venit, o să mc 
ierţi. De trei (\ile sunt pe urmele unei taine, 
care leagă de densa nu numai odihna şi feri
cirea mea, dar pôte chiai’ şi viaţa mea.

— Ce spui tu? me înspăimânţi.... întrebă 
Rozalia ca lovită de vorbele lui.

— Nu te teme. Acum că ştiu cum merg 
lucrurile, nu me mai îngrijesc mult. Voiü putea 
să ine feresc de cursele duşmanului.

— Ce curse? Care duşman? spune mai re
pede, căci nu pot să aştept!....

— Acultă şi vei vedea.... Acum trei c]ih 
am aflat delà căpitanul Stroe, îl cunoşti, fratele 
meü de cruce, că fiind în cjiua aceia la Curte, 
ar fi auc]it din întâmplare pe armaşul Oprea 
vorbind cu Aron-Vodă despre tine, că armaşul 
Oprea te-ar fi lăudat că eşti cea mai frumósa 
fată din Moldova, că Aron-Vodă ar fi arătat 
dorinţa să te cunóscá mai de-aprópe, că ar
maşul Oprea i-ar fi răspuns că nu e aşa de uşor 
din pricină că tatăl teu ducând o viaţă retrasa 
nu va avea cum să te întâlnâscă şi că în fine 
Vodă ar fi cjis armaşului: „Lasă, 
mai târcjiü despre asta.“

— Atât e tot?
— Asta n’ar fi nimic. Căpitanul Stroe, care 

ştie dragostea nâstră, a vrut să afle mai de-a
própe ce sfârşit va avea acea convorbire între 
Aron şi umilitul seu sfetnic. Atunci, a pândit

vom vorbi
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când era aprópe sä rëmâe Vodă singur cu ar
in aşul, şi pe când toţi cei din sală aü eşit, el 
se ascunse după o perdea mare, de unde putea 
să auc|ă tot ce se vorbea. Aron Vodă, c|ice el, 
ar ii poruncit armaşului Oprea, ca să facă tóté 
putinciósele ca fata lui Brut să fie a lui, să 
i-o aducă cum va şti la palat într’o nópte, 
căci de unde nu îi va ridica rangul şi îî va 
confisca averile. Şti bine cât e de straşnic 
şi de desfrânat acest Aron-Vodă. Poftele la el 
se aprind într’un minut şi nu trebue să tréca 
multă vreme, pană să i-se îndeplinéscâ., căci 
amar robului căruia i-a fost dată o poruncă şi 
nu a fost ascultată. Tot atunci armaşul Oprea 
ar fi spus domnului sëü că sunt destule pie- 
decï care-1 pot opri în săvârşirea planului sëü; 
căci afară de tatăl fetei mai este şi căpitanul 
Mircea, ibovnicul ei, după cât së c|Ace, care ar 
fi în stare să-şi dea chiar viaţa pentru densa. 
Totuşi Aron-Vodă ar fi poruncit armaşului să 
së scape de acest îndrăsneţ şi să nu cruţe ni
mic, pentru îndeplinirea poruncei sale.

— Vezi dar, dragă Bozalio, urmă Mircea, 
că ac0stă veste nu a fost aşa de înveselitore 
încât să më facă să nu iaü nici o mesura pen
tru înlăturarea primejdiei în care më găseam 
eü şi mai ales tu care nu ştiai nimic. Am fă
cut tot să înlătur prima lovire din care eram 
ameninţat; së hotărîse să më trimâţă în ţara 
Leş0scă pentru nişte presupuse treburi ale dom
niei şi dacă nu ştiam să më prefac bolnav, ca 
să së pôtâ amëna acea hotarîre, acuma aş fi 
fost póte departe de tine. N’am voit să spun 
nimic tatălui tëü căci uite cum e ar fi dat 
póte naştere la împrejurări şi mai dureróse.

‘2*
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Cată însă să îî spun totul, căci, de unde ştiu? 
póte chiar viaţa lui sa fie în primejdie. Unde 
este? Vreau să-î vorbesc!

— Tata a plecat de ac[ï de diminâţă la 
venătore cu Vodă şi cu aï curţii.

— Ce? aplecat?.... Cu Vodă? Ah! mişeii! 
L’aü înşelat!

— Ce fel? Striga Hozalia înspăimântată ; tic
presupui

— Nu presupui; sunt mai mult decât si
gur că cţilele îî sunt num erate, că póte nici nu 
se va mai íntórce la căminul sëü.

— 0 Domne! esclamă nenorocita copila 
abia putendu-şî ţine plânsul care îî sfâşia inima. 
Vor să-l ucidă! póte l’aü şi ucis chiar! Şi eü7 
neprevecjetóre ce-am fost, l’am lăsat să plece. 
Dar nu! tu Mirceo, nu veî suferi una ca asta; 
plécâ, alérgá, mergî de-î întâlneşte, în codriï7 
în munţi unde vor fi, şi dacă nu va fi căcţut 
încă în cursa duşmanilor, spune-î să se feréscá, 
să fugă, să scape de uneltirile lor mârşave !

— E prea târcjiü! cţiua a trecut maî mult 
de jumetate şi eî cine ştie pe unde sunt. Dacă 
aş alerga ca ventul tot nu i-aş putea ajunge. 
Cu tóté astea să încerc ; să-mî fac datoria ; îmi 
voiü espune viaţa numaî să o scap pe a lui 
dacă este încă vreme. Tu aibï curagiü; chiamă 
pe Litfa să stea aicî cu tine; dă poruncă la * 
toţî slujitorii curţiî să închidă porţile, să nu 
lase pe nimeni cu nicî un preţ să între. Dacă ! 
voiü avea destul timp, me voiü íntórce chiar 
astă seră.

— Nu ştm ce să fac, cjise Rozalia cu spaima 
pe faţă; mî-e temă de chiar umbra mea; mî-e 
frică să remân singură ; cu tóté astea du-te7
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trebue să te duci. Litfa! Litfa! strigă ea des
chizând uşa odaeî şi chiemându-şî dădaca din 
tóté puterile.

Litfa apăru, şi mirată de spaima ce cu
prinsese pe stapână-sa nu ştiu ce să-şi închi- 
puiască. Privirea eî se îndrepta când la Ro
zália când la Mircea şi cu tóté nici . unul nu-i 
da desluşirea dorită. De-odată Rozalia alergând 
în braţele eî abia putu să-î spue cu suspinurî 
înăbuşite: „Litfo, viaţa tati este în primejdie!u

— Ce este? Ce s’a întâmplat? întrebă Litfa 
pe căpitanul Mircea care remasese nemişcat 
neştiind ce să facă să vie în ajutorul desnă- 
dajduite! copile.

— Aibî grije de densa, cjise în sfîrşit că
pitanul Mircea; ea îţi va spune totul; eü alerg 
cât mai este încă vreme Să ştiu că rescol ţara 
íntrégá şi tot nu voiü lăsa să se făptuiască o 
asemenea nelegiuire.

Şi pana a nu sfârşi aceste cuvinte, Mircea 
trecuse pragul uşeî spre a merge cât mai în 
grabă la densul acasă, de unde avea să por
ii éscá în góna celui mai bun din caii sei pană 
în locurile unde ştia că Vodă obicînuia să facă 
vânătore. Pe drum se gândi la ce ar fi putut 
să respuncjă în caşul când Vodă ar fi întrebat 
ce caută acolo. Dar cugetă că va iscodi un 
răspuns nimerit şi că pentru orî-ce întâmplare 
va şti să înlăture un rëü prepus. Cu acâstă idei© 
Mircea plecă cu nerăbdarea cea mai grozava.

Rozalia deşteptată în braţele Litfeî îi spuse 
tot ce aucjise delà Mircea; iar acésta o încre- 
dinţă că de multe ori temerile ómenilor sunt 
mai mari decât primejdiile ce li s’ar putea în
tâmpla; că nu-şî póte închipui ca un domn ca
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Aron să aibă asemenea pofte blăstămate care 
să-l îndemne să răpescă copilele delà sinul pă
rinţilor lor, şi că chiar aşa d’ar fi, n’ar fi avut 
nevoie să pue în primejdie viaţa unui tată pen
tru ca să-şî potă însuşi pe fiica sa, că de sigur 
căpitanul Mircea pusese prea multă încredere 
în destăinuirea prietinului seu şi că era cu pu
tinţă chiar ca acăstă să-l fi amăgit, spuindu-î 
primejdii mai mari decât erau în adevăr. în 
fine, Litfa îşi dădîi tóté silinţele să gonésca 
gândurile rele ale Rozalieî şi cată să o liniş- 
tcsca. Dar în zadar : Mircea nu era nici un co
pil deşuchiat nici un bătrân căruia i-ar fi perit 
minţile ; era un bărbat în tótá vigórea tinereţe! 
şi nu el şi-ar fi făcut închipuiri nebune; avea 
o inimă nobilă şi curată, şi nu el şî-ar fi ales 
prietini, care să-l înşele într’o cji şi să-şî rîcjă 
de el. Deci vorbele Litfeî nu scósera de loc pe 
Hozalia din temerea eî, ci din potrivă o ,cu
fundară şi mai mult în cugetări negre; căci pe 
dată tenăra fată îşi închipui că póte chiar Litfa 
să fie o uneltă a duşmanilor sei, cu care s’ar 
fi învoit să o dea în manile lor. Acestă ideie 
o făcu să se cutremure din cap pănă’n picióre, 
să prindă un fel de presupunere asupra Litfeî, 
şi să-î spue:

— Nu Litfo ; nimic, nimic din ceia ce-mî 
susţii nu este adevărat. Aron Vodă a făcut 
atâtea crucjimî, că asta ar fi nimica pe lân
gă celelalte. Acest domn e crud şi netrebnic 
ca un sălbatic, căci altfel nu i-ar fi venit în 
minte să poftescă la nenorocirea unei fete or
fane, care ar muri de frică numai la atingerea 
lui. Nu ştiri ce te face să-î ţiî atâta parte, unui 
şarpe care a subt sângele şi averea unuî popor
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întreg. Dacă n’aşi şti că te-a ocrotit maica 
mea, dacă nu te-aşî cunoşte de când eram co
pilă şi.dacă nu mî-aşî închipui că eşti prea 
mult datore némuluî nostru, ca să vreai să-mi 
fac! vr’un rëü, mai că aşi dice că te-aî unit cu 
voitorii meï de rëü, ca să më dai în manile lor.

— Vai de mine, Rozalio puiule, cum îţi 
vine în gând o astfel de năpaste? Së póte?... Eu 
care te-am ţinut la sînul meu, care te-am cres
cut ca p’un copil al meu, care în sfirşit te-am 
iubit şi te iubesc ca ochii din cap, să-ţî fac un 
astfel de rëü. Aide, nu te mai teme; nu ţi-se 
va întêmpla nimic, cât voiü fi eü pe lângă 
tine. Doar nu. de geaba am îmbëtrânit eü şi 
am trecut printr’atâtea reşmiriţe. Doar oiü şti 
să më apër dimpreună cu toţi aï meï împotriva 
orî-cărei primejdii. Decî, fi pe pace. Aï făcut 
bine că mï-aï spus. Voiü afla de-aprópe cele ce 
së petrec şi vei vedea cum ştifl eü să-î joc pe 
degete pe aceia care uneltesc împotriva celei 
mai drăgălaşe din copiliţe. Uite, chiar acum 
me voiü duce să iscodesc, cum şi ce fel, să 
daü pe urma tuturor tainelor.

— Unde vréï să te duci, cum şi delà cine 
poţi să afli ceia'ce-ţî trebue? Nu, nu te duce, 
Litfo. R-ëmâï aci, căcî mî-e frică de mor.

. — N’aï nici o téma. Reinâï. Viü numai 
decât.

Şi fără a asculta la rugămintele Rozalieî, 
Litfa eşi repede spre a se duce,.. . unde ?... 
numaî ea ştia. Tênëra fată rëmase singură; un 
cutremur o cuprinse din noü şi tóté spaimele 
trecură prin închipuirea eï. I se părea că cel 
maî mic zgomot ce së producea afară, era un 
semn că va intra cineva să o răpească; ’ï se
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părea că së învârteşte casa cu dênsa; începu 
să plângă cu hohot şi să suspine cu cele mai 
triste sfâşieri ale sufletului; dar, în zadar. Nu 
era nimenî care s’o auză. Păreţiî erau muţi; 
Litfa plecase de mult, şi nu mai era alt mijloc 
decât să alerge la slujitorii din curte, să le spue 
tot şi să ceara ajutorul lor, — cacî în al Litfei 
nu mai nădăjduia.

Când voi însă să alerge pe uşă afară, auzi 
un sunet de paşi repezi, ce se apropiau de odaea 
în care se afla. Sângele îî stătu în vine şi o 
groză o cuprinse din cap până în picidre. N’avu 
timp să së întrebe cine era şi ce putea să caute 
la densa la acea oră, căci mintea i-se întune
case cu totul. Uşa să deschise şi armaşul Oprea 
întră cu o înfăţişare fórte blândă şi së apropia 
de copila aprópe leşinată, căzută pe o sofa. La 
vederea lui, Rozalia se dete înapoi cu spaimă 
şi privirile i-se aţintiră asupra noului venit, ca 
şi cum ar fi pândit minutul în care ar fi apu- 
cat’o, ca să se póta apëra în potriva lui cu fu
ria unei tigróice, sfăşiindu-1 cu unghiile înainte 
de a o putea atinge.

— Nu te speria, jupuniţă; ce fel! nu ine 
cunoşti? Sunt Oprea armaşul. N’ain venit să-ţi 
fac nici un reu.

— Minţi, venzătorule! strigă copila înver
şunată. Ştiu. tot, ştiu tot ce aţi plănuit! Unde 
este tata? spune-mî, sau strig numai decât de 
m’aude toată curtea şi nu vei eşi de aicea cu 
zilele senine!

— încă o dată îţi spun că n’am venit să’ţî 
fac nici un rëü. Din potrivă, ’ţî aduc o veste 
delà tatăl teű că nu së va íntórce în astă séra 
şi ca să nu te îngrijeşti de densul, m’a însăr
cinat pe mine să viu însu-mî să’ţî spun.
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— Dar tu, tu pentru-ce te-aî întors ?
— Eu, jupâniţă, a trebuit sa me întorc 

pentru afaceri ale Domniei; mâine voi pleca 
din noü des de diminâţă şi spre seară, vrênd 
Dumnezeii, ne vom întorce cu toţii buni să
nătoşi.

— Nu! nu te cred! Eşti un viclén, un mi
şel, un ticălos ! Ţi-aî vîndut conştiinţa şi acum 
vrei să vinzi şi cinstea unei copile nevinovate, 
după ce desigur aï ucis pe tatăl sëü!

— Cum?
— Ce faci că nu înţeleg? Cum? Cum aï 

ucis pe tata? Tot precum aï ucis atâţea altï 
boerî iubitori de ţară, care puneaü friü nele
giuirilor tale !

— Dar aiurezi sermană copilă! Eu veneam 
să’ţî aduc o veste pe care nu vream să o las 
în sarcina altuia, şi în loc să’mî mulţumeşti, 
me faci ucigaş, ca şi cum ómenii s’ar ucide aşa 
în drum ca puii de găină.

— Da, da! tocmaî aşa îi ucideţivoî aceştia 
cari încunjuraţî pe cumplitul Aron-Vodă.

— Dar ia séma la ceea ce spui, zise ar- 
maşul ridicând glasul şi luând o înfăţişare ame- 
ninţătore. Injuriez! pe Domn şi dacă n’aî ii 
cine eşti nu ştiu cum aï plăti acestă cutezare 
nesăbuită. Te iert însă fiind-că eşti un copil şi 
fiind-că te-aî luat póte după minciunile unor 
netrebnici care aü căutat să aţâţe temerea şi 
sumeţia ta pentru cine ştie ce ţinte vinovate. 
Cum şi de unde să’tî vie ţie în gând că eü aş 
putea să ucid pe tatăl teu? Şi apoi, pentru-ce? 
Gânditu-te-aî că nu mî-ar folosi ia nimic mór
tea unui prieten şi când ştiu că’n urma lui re
in âne o copilă, care ar muri de durere că a



imiiinnnmiij— 27

pierdut pe tatai seü. Nu draga copilă; nici o 
data nu mi-ar li trecut prin gând o asemenea, 
nelegiuire Aide, vino’ţî în fire şi lasă-mă să- 
plec liniştit; n’aş putea să dorm tdtă nóptea- 
dacă aşî rămâne în idee că ţi-am lăsat cea mai 
mică bănuială.

Aceste cuvinte puseră în mirare pe Rozá
lia şi stătu cât-va la gânduri, ca şi cum ar fi. 
pus la cântar mărturisirea armaşulul cu destăi- 
nuirsa căpitanului Mircea. Se putea óre că acesta 
să fi minţit’o. Dar nici el nu ştia lucrurile prin 
sine însuşi. Altul îî spusese şi lui. Putea să’l fi 
înşelat prietenul seu. Pe de altă parte, Căpita
nul Mircea va fi văzut lucrurile prin ochii amo- 
rezatulul, care mal în totd’auna măresc ade
vărul.

— Nu ştiu ce sa cred, zise atunci Rozalia 
Armaşulul; mintea mi se turbura şi par’ca am 
fost prada unui vis. Cu tóté astea, unde este 
tatăl meu? . .. Pentru-ce nu vine în astă sără?

— Pentru-că au remas cu toţii la venătore, 
care s’a prelungit şi pe ziua de mâine; dacă-ar 
fi ştiut câtă grijă ţi-a pricinuit, de sigur că se 
întorcea şi astă sără. Iată, — aud pe cine-va 
venind, póte va fi chiar el.

— O! Doamne! esclamă Rozalia, simţind 
că-I bate inima c’o putere de nedescris.

Dar uşa se deschise şi Litfa intră, părând 
surprinsă de-a vedea pe armaşul Oprea cu Ju- 
pâniţa Rozalia.

— Cine e femeia asta? întrebă Oprea.
— Este Litfa ; doica mea ; răspunse Rozalia.
— Atât mal bine, răspunse Oprea; nu te 

voiü lăsa singură, plecând. Fii dar liniştită şi 
mâine când va veni tatăl D-tale, voiü lua mai
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întâi parte la bucuria ce’ţî va face si apoi îl 
voiü ruga să te pedepsésca de ocara ce ’mî-aî 
făcui de a me socoti drept un ucigaş al seü.

— Fie ! răspunse Rozalia. Dar eu tot nu 
sunt liniştită ; am o presimţire că nu acesta va 
fi sfârşitul supărărilor mele.

— Vom vedea! urmă Oprea, plecându-să 
•cu un fel de respect glumeţ si esind pe d’an- 
•dărătelea până la usă.

Litfa să uită ţintă în ochii lui si nu putu 
pricepe nimic din ceea ce să petrecuse.

Ea să aştepta cu totul la altceva. Plănuise 
•altfel cu armasul Oprea, si pentru-ce acesta 
plecă, nu’si putea da cu socoteala.

Bătrâna Iudă devenise unealta mişeilor, si 
pentru o bună plată, făgăduise că va face tot 
•să-l ajute pentru o bună reuşită; căcî netreb
nicul Oprea, orî-cât de rău. era, tot îi plăcea 
să facă răutăţile pe ascuns, să nu întâmpine 
piedecî de pe undeva.

— Peste o oră aşteaptă-mă în odaia ta, 
şopti armaşul la urechile Litfèï, pe când esia 
pe uşă.

Litfa cu urechiieî de vulpe auzi până la 
un cuvênt, dar să prefăcu că n’aude si să în
dreptă spre Rozalia care remăsese într’o nedu
merire grozavă.

— Ce este Rozalio? întrebă ea, după ce 
irămaseră numai amendouă. La ce-a venit ar
masul, ce ţî-a spus, de ce eşti aşa de tur
burată?

— Mă mai întrebi? Par’că nu ştii.... Nu 
■ţi-am spus odată ce am?.... Armaşul a venit 
să-mî spue că tata nu să va íntórce în sera 
.asta; dar eu tot nu crec}; prea e de porunceală
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venirea lui; nu së pöte ca tata să fi rein as de 
bună voie, o nópte întrégâ afară din casa lun 
Nu së pôte, să me lase singură

— Cu tóté astea....
— Ce cu tóté astea?.... Când s’a mai în

tâmplat să lipséscá ?....
— Eí bine, póte că asta va fi întâia si ul

tima dată.
— Ce vreai să cjicî ?
— Vreau să c)ic că dacă va afla cât ai 

suferit în lipsa lui, nu te va mai lăsa altă data 
să suferi.

....

— Aşa e; dar eu me gândesc la ceia ce 
mi-se întâmplă acum ; ce ne vom face pănă 
mâne de diminâţă.

— Nu e nimic; vom trece nóptea poves- . ; 
tind şi mâne de diminâţă, ne vom gândi cu ce 
să ne trecem si cţiua întrâgă.

Astfel vorbiră amândouă multă vreme. Ro
zália spuindu-şî mereu temerile, şi Litfa cău
tând să i-le înlăture prin felurite mijlóce. Tre
cuse un ceas delà plecarea armaşuiuî şi Litfa 
îşî aduse aminte că trebuia să së întâlnâscă cu 
el. Së înoptase bine; Rozalieï nu-ï mai venia 
fórne, cu tóté că nu mâncase nimic delà prâncţ.

— Me duc să vëd de cină, cjise Litfa; o 
să te las puţin singură.

— Nu! Viü şi eü cu tine, urmă Rozalia. 
Mï-e frică să remâî aci.

— Aide, nu fi copil; cine o să te mă- ~ 
nânce?.... Nu e bine să ne arătăm temerea 
între slugi; ar putâ rîde de noi. Viü numai 
decât.

\

Şi Litfa eşi, lăsând pe Rozalia iarăşi în 
prada gândurilor ei.
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Litfa întârcjie mai mult ca de obiceiü, şi 
•când se íntórse Rozália era aprópe gata să iasă 
după densa ca să vacjă de ce nu mai venîa.

Bătrâna îi spuse o minciună, ca să-şî scuze 
întârcjierea şi copila rămase mulţămită că o 
văcjuse din nou lângă densa.

După cină, Litfa chemă pe Rozalia mai 
.aprópe de densa şi-l c]ise:

— Ascultă-mă, copilă; eu m’am gândit la 
ceva. Dacă aï încredere în mine şi mă iubeşti, 
cel puţin ca pe doica ce ţi-a dat să sug! din 
sînul său, îţi voiü arăta un mijloc prin care am 
putea să scăpăm de ori-ce griji pană la venirea 
stăpâaului meü.

— Ce mijloc?
— Să vecji. Pănă mai adinéorï îmi făceam 

•şi eü inimă bună ; îmi cjiccam că eşti uu copil 
'^i de aceea îţi faci fel de fel de gogoriţe; îmi 
venia chiar să rîcj. când te vedeam atât de fri- 
•cosă. Dar acum, de când am văc[ut aci pe ar- 
maşul Oprea, încejD şi eü să bănuesc; ce, nu 
:ştiu; dar par’ că n’ar fi tocmai lucru curat.

— Taci, Litfo, tu mă înspăimânţi din nou.
— Din potrivă, nu trebue să te înspăi

mânţi, să te bucuri, căci am găsit un bun plan, 
•cu care putem scăpa de ori-ce premjdie.

— Dar spune-1 odată!
— înţelegi bine, că dacă să urc|eşte ceva 

;asupră-ţî ; în nóptea asta chiar trebue să să pue 
în lucrare. Eű nu cjic că este adevărat, dar, 
domne fereşte, să póte întâmpla. în curtea asta 
sunt destule slugi, am putea să le spunem tot 
să le ţinem deştepte pănă la c(idă, ca să ne 
•apere. Dar ştii, că cel ce vrea să facă rău, îşi 
pregăteşte totul din vreme. De unde ştim că
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toţî cel clin curte nu vor fi cumpăraţi cu bani, 
ca sa vacţa tot şi să nu se amestece în nimic, 
într’un cuvent, ac|ï să nu te maî încrecjî aşa 
uşor în fie-cine.

Maï adinéorï, prea îî vedeam nuşuind prin 
ciute, ca şi cum întrase ceva în mijlocul lor. 
Bucătarul chiar eşise de vr’o doüë-treî ori, si 
numai când m’a vëcjut că m’apropiu de eï, a 
fugit înăuntru. Saü că miros ceva şi eî, sau că, 
ceia ce-mi vine sa cred maî mult, e vre unul 
între dânşii care caută să-î atragă în cursă si 
pe ceilalţi; în fine, vëd că trebue să ne temem.

— Ce erecţi atunci ca este de făcut?
— Eu m’am gândit la un mijloc fórte bun? 

într’o uliţă din marginea oraşului locueşte 
o betrână, mătuşa bărbatului meu, pe care 
n’am văcţut’o de mult dar ştiu. bine că trăieş
te şi se afla în căscidra pe care a moşte
nit’o delà părinţi. Acolo ne-am putea ascunde 
fórte bine de orî-ce primejdie. Nimănui nu i-ar 
da în gând să ne caute într’un locaş aşa de 
înfundat. înţelegi bine, că am pleca pe furiş 
d’aci, fără sa fim zărite de nimenea; am merge 
la bătrâna, căreia nu avem nevoie să-î spunem 
tot secretul; am sta acolo, pănă vom afla că 
s’a întors tatăl D-tale; si, dacă în nóptea asta 
ar căuta cineva să ne calce casa, nu va găsi 
decât zidurile mute, care nu vor şti sa spue 
uncie suntem. Ce c}ich nu e aşa că acest mijloc 
de scăpare e fórte nem érit?

— Aşa mi-s’ar părea şi mie; dar dacă ne 
va urmări cineva în drum şi ne vor surprinde 
acolo, fără nici un ajutor. Aci, cel puţin tot 
maî avem nădejdea să ne fie cineva credincios; 
dar acolo cine ne va apăra?
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— Nu-ţî fie teamă; nu te îngriji. Nimeni 
nu va presupune că ne-am gândit la o astfel 
de scăpare. Eu cred că ar fi bine să plecăm 
cât de curând, să ne vedem la un adăpost bun; * 
căci cine ştie, dacă nu cumva o fi adevărat că 
ţi-se pregăteşte o cursă, apoi mişeii nu vor în- 
târcjia mult în nóptea asta.

— Bine, Litfo. Me unesc cu ideia ta. Să 
plecăm, şi cât mai curênd. Voiü să scap de 
casa asta, în care îmï vëd par’că peirea. Aide, 
să plecăm! Să plecăm!

— Ascultă, îmbracă-te cât së va puté mai 
urît si coloşeşte-te la cap cu un şal mai vechiü. 
Aşa nimeni nu te va bănui cine eştîv Veî trece 
drept o slujnică şi eu drept o alta. Imbracă-te 
deci, şi fii gata ; eü me duc să spionez pe-afară, 
să vedem cam pe unde şi cum să ne furişăm.

După aceste cuvinte Litfa eşi. Rozalia, cu 
inimă mişcată, së grăbi să se îmbrace cu tot 
ce avea maî prost. Când Litfa së íntórse, gata 
şi ea de drum, Rozalia o aştepta cu nerăbdare.

Atunci së strecurară amândouă prin maî 
multe uşi ce răspândeau în partea de din dos 
a casei ; coborîră o scăricică îngustă si întune- 
cbsă ce răspundea în grădina cu pometurî, pă
şiră ca doi făcători de rele, binişor, binişor, pe 
lângă zidul grădineî, ajunseră la o portiţă ce 
răspundea în uliţă, pe care găsind’o încuiată; 
Litfa o descuia prin ajutorul unei chei ce o 
scóse din buzunar, şi-odată pe drum, o luară 
repede la picior, cotind maî multe strade una 
după alta, pănă ce să văcjură departe de casă. 
Din când în când së uitaü înapoi, să vacjă dacă 
nu cumva le urmăreşte cineva ; dar uliţele erau 
aşa de gólé, încât nu să aucjiaü decât paşii lor,
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care sunaü a sec sub mersul lor grăbit, şi câinii 
care urlau saü latraü din depărtare.

— De-acum, am scăpat; cj*se Litfa după 
ce umblară mai mult de-o jumătate de ceas.

— Binecuvântat fie numele Domnului! c]ise 
Rozalia ostenită, dar bucurósá şi mulţumită că 
mergea la loc sigur.

In fine după un drum destul de lung, ajun
seră pe uliţa, în care locuia pretinsa mătuşă a 
bărbatului Litfei.

— Baba Muşa, zicea ea, şâde la capul aces
tei uliţe, într’o căsuţă din fundul curţeî. In faţă 
mai este o casă; e tot a Muşei,— dar o dă cu 
chirie. Cine va fi stând acolo acum nu ştiu; 
dar nu ne va vedea nimeni când vom întră, eü 
ştiu bine pe unde să intrăm, ca să trecem pe 
nesimţite; ş’apoî chiar de ne va mai zări ci- 
ne-va din curte, de unde să’şî închipuiască cine 
suntem. O dată ajunse în casă, a nóstrá va fi 
scăparea şi ciuda a duşmanilor.

Nu mai merseră mult, şi uliţa se înfundă 
într’o curticică îngustă, d’a stânga căreia era o 
căsuţa cu doue ferestre la faţă; iar în fundul 
căreia era un cäsoiü îngust şi ’nalt, ca un co
teţ în care locuia baba Muşa. Intrară în curte, 
înaintară repede pe lâugă zaplaz şi ajunseră la 
uşa căsoiului, care era întredeschisă. Aci, se gă
siră într’un fel de săliţă întunecbsă, de’ţî sco
teai ochii. Litfa care o cunoştea, dibui cu mâ
nii e într’o parte şi într’alta, până ce dete de 
treptele unei scări drepte şi vechi.

— Ia séma, zise ea, aci e scara, o să ne 
suim ; sus sunt odăile Muşei. Ea trebue să dórma 
acum ; dar, nu face nimic, o vom deştepta. — 

„A. V.-‘ 3
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Aide, ia-te după mine; ţine-te de mâna mea şi 
calcă binişor să nu aluneci după scară, căci 
treptele sunt cam rose şi scara nu e înfundată.

Inima Rozalieî së făcuse cât un purece, şi 
tremura ca varga. O nouă grózá o cuprinse în 
locul celei dintêiü; o nouă temere së deşteptă 
în sufletul eî. Dar nu mai avea ce face : tre
buia să urmeze pe conducătorea sa până la sfîr- > 
şit. Se urcară binişor pe scară până apró pe dc 
ultima tréptá. Acolo Litfa împinse cu capul un 
capac al scăreî, care ridicându-se, lăsă sâ pă- 
trunză până jos o lumină palidă de feştilă. Se 
urcară sus şi ajunseră într’un fel de odaie cu 
cinci pereţi, colţurosă şi scundă la tavan ca un 
pod. Baba Muşa era culcată pe scânduri, peste 
o saltea de paie învelită cu o sarică albă, dar 
murdară de te cuprindea scârba. Nu era nicl-e 
mobilă în acéstá odaie, afară de o ladă zugră 
vită cu felurite chipuri, — pe care era un lighian 
de arama, un ibric cu ciucur şi o bucată de 
săpun prost. Feştila ardea într’o strachină pe 
jumetate cu seu, pusă într’un colţ al odăei.

— Cine e? întrebă betrâna Muşa, scoţend 
capul de sub sarică şi tuşind cu flegmă la scó- 
terea cuvintelor răguşite ce rostise.

— Noi suntem, mamă tuşo, respunse Litfa. 
Eü sunt, nevasta nepotu-tëü Dumitrache, Dum
nezeu să-l Ierte.

— Tu el fi őré? Nu me înşeli? Hal? Litfa 
Hal?... Mă, bre!... Da ce-I fi cătând lamine pe 
vremea asta?... Cu cine mal eşti? Mal ved o 
brobodniţă pe lângă tine! Cine e, hal? Ce cău
taţi la mine? eü tot n’am murit încă, ori aţi 
venit să me îngropaţi? He! he!... Eu me ţiu, 
nu glumă!
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Şi tot blogodorind astfel, baba eşi cu totul 
de sub sarică numai în cămaşe cum era şi în 
nişte ciorapi de flanelă lungi până peste ge
nunchi.

— De, — urmă din nou baba, — eü sunt 
cum mo vedeţi, ca o babă bătrână; dar par’ca 
tot nu’mî vine să crez ochilor; ia maî măriţi 
feştila aia să vă văz mai bine. Va să zică, eşti 
Litfa, Litfa lui Dumitrăchiţă al meü, hai? . . . 
Aoleo!... Da ai înbetrânit şi tu ca şi mine; mă 
bre ! ce ţi-i şi cu omenirea asta. Cum trec anii. 
Dar asta cine e. N’am mai văzut’o. Tenără e 
ori bătrână?... Cine e, hai?...

— Dumneaei este o vecină a mea. E te
neră ; n’are nici tată nici mamă, îşi trece totă 
ziua cu mine; îmi da ajutor la trebile boerului, 
când n’are ce face p’acasă. Astă sără, boerul, 
nu e acasă şi am venit să te vedem. Nu te vă
zusem de mult şi mă temeam că ei fi. bolnavă; 
căci, de, aşa sunt bătrâneţele; eu am început 
să le simt şi încă bine.

— Bine aţi venit sănătbse. Eü, urmă bă
trâna, nu sunt nici bolnavă, nici capul nu mă 
dóré ; numai mă cam târăsc ca o omidă pe co
pacul vêrsteï. Imi târăsc zilele de azi până 
mâine. Ia şedeţi, mă rog ; dar aci n’aveţi pe ce 
şedea, treceţi în odaia cealaltă; luaţi şi feştila, 
până nii-oi arunca scurteica pe mine.

Litfa nu aşteptă multă vorbă; luă feştila 
şi trecu în odaia de alături înpreună cu Rozá
lia, care o urma ca o umbră, fără să ştie ni
mic, fără să’şi mai dea semă de nimic. Mize
ria casei în care intrase o îngheţase cu totul 
şi ar fi preferit să mórá de cât să trécá o nópte 
în acel coteţ.

3*
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Norocire că odaia d’a doua era mai de 
Dumnezeii. Deşi era mică de abia se puteau 
inverti doi ómen! într’însa; dar era mai curată 
şi avea câte-va lucrusóre mai de omenie.

Lângă peretele din fund era un pat aşter
nut cu scorţe şi împrejmuit cu perne îmbră
cate; împrejur erau vr’o şase scaune de damasc 
vişiniu ; iar pereţi! erau plin! de icône. O can
delă de argint, nefrecat de cine ştie câţi ani, 
ardea d’asupra cele! mai mar! din icône, aşe
zată într’un colţ al odaie!. Pe jos era aşternută 
o rogojină, cât ţinea totă odaia; iar pe de-a- 
supra eï, din distanţă în distanţă câte-o fâşie 
de chilim cu ţesături în formă de baclavale de 
diferite color!. In total odaia avea o înfăţişare 
fórte ciudată. Ceea ce î! punea verf, erau grin
zile de pe podină, vopsite cu cenuşii!, şi stră
punse de cuie forte dese, de care atârnau tot 
felul de lucruri bizare, cum de pildă busióce 
uscate, legături de cimbru, traiscióre cu arde!, 
boia, trahana, iofca şi altele multe trebuincióse 
gospodăriei.

Baba Muşa întră şi ea în odaie, îmbrăcată 
în scurteică şi-ş! pofti mosafiri! să ş0dă pe scaune 
or! pe pat, unde le venia mai bine. Litfa alese 
mai nemerit patul, căci era ma! môle şî-apo!, 
betrâneţele, cJicea ea, caută locşorul unde odina- 
e mai bună. Rozalia şecjii lângă densa, dar tot 
fără să scotă nie! un cuvânt.

— Fetica, aü nu ştie moldoveneşte?.... 
trebă baba Muşa. Ce-o fi tăcând őre aşa.

— Nu prea e vorbărâţă, răspunse Litfa; 
şî-apo! pănă s’o obicînui cu locul. A! atâtea _ 
icône prin pereţi că trebue ma! întêiü să se 
uite pe la tóté şî-apo! să vorbâscă.
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Şi dura-vura ambele bëtrâne trăncăniră 
un amar de vreme, pană ce Litfa ca să scur
teze talalanga lungă c]ise babei:

— Ştii ce, mamă tuşo? Astă sară să ne 
dai voie să durmim la dumniata; căci am cam 
întârc|iat şi e departe pănă la noi. Eü ca eü, 
dar cu fetica asta, mî-e teamă de vr’o năpaste.

— Bucuros, maică. Culcaţi-ve amendoue 
în patul ăsta. Eü me voiü duce pe paiele mele,

• unde m’aţî găsit. Cam pentru mosafiri păstrez 
şi eu velmţele astea, — că de m’aşî fi culcat 
tot în ele s’ar fi răpciugăit şi ele ca şi mine. 
Apoi, — daca e aşa — mâine ne-om vedea pe 
lumină; om vorbi iar, acum, dacă ve e somn 
culcaţi-ve, eü pic de ostenélâ. Me duc.... Somn 
uşurel! Apă e în doniţă.... Somn uşurel 
nu sforăiţi, că nu pot să dorm; somn uşurel! 
şi mâine cu bine.

Şi tot cloncăind astfel, baba Muşa eşi cu 
cocoaşa îu sus pănă în cealaltă odaie, şi se 
lăsă pe salteaua de paie de făşăiră loaţele sub 
ea. Tuşi de vr’o trei ori, şi peste câtva adormi, 
începând să sforăie ca hodorogeala unei pietre 
de moară.

— Poftim! c)ise Litfa Rozalieî; ea ne spu
nea nouă să nu sforăim şi când colo, ea-î trage 
la aghióse par’ c’ar fi pornit porcii în baltă.

— Nu ştm, cum o să dorm în nóptea asta 
aici! cjise Rozália forte mâhnită. Mî-e urit foc 
în casa asta. Ce rëü e să ajungă cineva într’o 
astfel de stare.

— Nu e nimic, scumpă copilă, o mângâi à 
Litfa; cel puţin aci eşti departe de orî-ce pri
mejdie. Vei durmi mai prost; nu vei durmi 
de loc poate ; dar mâine când te vei scula, vel

Să
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fi tot libera; tot vrednica de cinstea şi numele 
tatălui dnmitale. Mâine seară, va da Dumnecjeu 
să dormi tot pe môle. Aide, nu te mai îngriji, 
desbracă-te şi te culcă; trebue să fi ostenită; 
eü simt că nu voiü putea să închid ochii; pe 
lângă grijă me opresc şi betrâneţele. Voiü ve- 
ghia la căpătâiul D-tale.

— 0! Litfo, cât eşti de bună! Şi en care 
m’am îndoit de credinţa ta. Iartă-më te rog. 
Când cineva se află în primejdie, i-se pâre ca 
toţi vor să-î iacă rëü. Acum vëd cât de mult 
aï ţinut la mine.

— N’aî vec|ut încă nimic pănă acum. De 
aci înainte vei afla cât bine îţi vreau eu ; şi 
dacă me vei asculta totd’auna, nu vei greşi 
nici-odată.

Se apropiase de miedul nopţiî şi Rozalia 
nu mai adormia. In zadar Litfa o tot silea sa 
închic]a ochii şi să nu mai vorbiasca, că doar 
o prinde-o somnul ; dar ea, cu tóté că se cul
case în pat, nu-ï venia de fel să se parasésca 
în uitarea somnului. Par’că avea un presimţe- 
mênt că îndată ce va adormi, va cădea în cea 
mat grozavă primejdie. Totuşi oboséla o amorţi 
pănă într’atât, încât după un timp óre-care, 
iară voia el chiar, închise ochii şi adormi mai 
greu ca tot-d’auna Litfa se scul à delà pi ci órele 
eî, unde se culcase, se apropie binişor de că
pătâiul copilei; la lumina candelei, privi lung 
la nevinovatul eî somn; şi după câteva minute 
de cugetare scóse din buzunarul rochiei o sti
cluţă, pe care, destupându-o, o apropia de na
sul fetei, care în răsuflarea somnului eî, trase 
din sticluţă un fel de miros, ce-î prefăcîi, în 
scurtă vreme, somnul obicinuit, într’un fel de
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mórte. Abia să mai putea cunoşte că răsuflă; 
cu tóté astea trăia; dar dormea aşa de greü, 
că aï fi crecjut că n’are să se mai scóle, că aï 
fi dat cu tunul la urechile eï şi ea n’ar fi au- 
c]it. Acelaşî lucru îl făcu Litfa şi cu baba Muşa, 
care sforăia în odaia d’alăturî. Dar Muşa putea 
să şi mórá, ce-î păsa de mătuşa bărbatului sëü.

Când se încredinţă Litfa că nicî Rozalia, 
nicî Muşa nu se maï pot deştepta de voia lor, 
eşi repede pană în capul scăreî, se aplecă pu
ţin în jos şi cu un glas răguşit şi şopti tor 
strigă.

— HeîL. Aci sunteţi?... Acum puteţî veni ! 
Abia termină cuvintele şi în capul scăreî 

së urcară doi gliganî de arnăuţî, inarí cât doue 
turnurï de biserică. Amêndoï se suiră în odaia
în care dormea Rozalia şi aşteptară poruncile 
Litfeí.

— Luaţî-o binişor, c]ise ea, căcî cu tóté 
că am ameţit’o îndestul ; totuşi, e bine să luăm 
seama să nu se deştepte. întindeţi bine chin
gile, puneţi-Î perna sub căpătăî, şi coborâţî-o 
binişor pe scară să n’o loviţî de unde-va.

Amăuţiî îşi esecutară porunca în tocmaî. 
Iar după ce coborîră sărmana victimă jos, în 
curte; o trecură cu multă băgare de seamă pană în 
u!i[ă; unde îl aştepta o caJească închisă. Suiră pe 
adormita înăuntru, şi pe Litfa lângă ea, şi ur- 
cându-să şi eï pe la locurile lor, o porniră în 
góna cailor.

II.
Tot în acea seară, pe când fiica lui Brut 

să chinuia sub tdtă greutatea temerilor sale, 
Aron Vodă să întorsese delà venătore cu în-
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treaga lui suită, afară de Brut, despre care vom 
vedea mai târcjiu ce devenise.

înainte de-a se íntórce armaşul Oprea delà 
Rozália, unde ştim că se dusese, Aron şedea 
de vorbă cu Hatmanul Răşvan, unul dintre 
credincioşii sei şi părtaş d’asemenî la tóté ne
legiuirile ce făptuia.

Aron Vodă şedea trântit pe un divan, iar 
aprópe de densul Hatmanul Răşvan, îl asculta 
ce vorbea şi părea supus la tóté câte-î porun
cea, ca o slugă plecată.

Ya să cjică, — urmă Aron, — eşti de pă
rere ca pe toţi acei boerî resvrătitori să-i tri
mitem unul câte unul pe cealaltă lume?

— Fireşte, Măria ta! La ce bun să-i mai 
lăsăm cu viaţă, când cjilnic caută să te restórne 
după tron. Uneltirile lor, plângerile ce dau me
reu la împărăţie vor sferşi într’o cji să-ţi tur
bure odihna şi să aducă pe streini în ţară. Mulţi 
dintre eî cer ajutore de pe la Leşi şi de pe la 
Unguri, şi dacă aceştia n’ar fi prietini buni aï 
domniei şi aï stăpânului nostru, nu ştiu cum 
i-am putea opri, d’a ne călca ţara ca duşmani. 
Eu cred chiar că ar ii bine să nu-ï ucidem câte 
unul în taină pe nesimţite, ci să-Î esterminăm 
pe toţi într’o nópte, într’un fel de reşmiriţă pe 
care me însărcinez eu s’o alcătuesc din omeni 
plătiţi şi hotărîţi pentru ori-ce. Astfel nici îm
părăţia, nici puterile vecine nu vor ^ice că noi 
i-am omorît; ci vor crede toţi că poporul s’a 
resculat împotriva boerilor care caută zavistii 
şi i-a omorît ca să scape de ei.

— Aşa e, Hatmane ; aï dreptate ! Dar acum 
nu e tocmai timpul să ne aruncăm într’o astfel 
de luptă, óre cum primejdiósá, căci cine ne
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asigură pe noi, că acelor omeni plătiţi nu li-se 
va opune poporul cel adevărat, cel care e le
gat prin sânge şi prin afaceri cu boeriî pe care 
plănuim să-î ucidem. Afară de astea, treburile 
în afară ne merg rău. Prevăd un răsboiu crân
cen cu tătarii şi te pomeneşti că tocmai când! 
vom fi încăeraţi în răsboie, nemulţumiţi din. 
năuutru, pe care nu-î cunăştem în întregimea- 
lor, ne vor săpa grópa în urma nóstrá. Nut 
Mai bine sa întârziem acest plan. E timp pen
tru tóté. Doresc din tóta inima să văd că4end. 
sub săcure atâtea capete, câte năcazuri mî-aui 
pricinuit mie acăstă adunătură de boerî nemul
ţumiţi, care invidiază pe domn, fiind-că nu e- 
fie-care din eî în locul lui. îmi trebue dar sân
gele lor, averea lor, mândria lor. Ii voiü ucide- 
pe toţi! Dar.... răbdare!.... Răbdare!....

Ar ma şui Oprea să întorcea taman atunci' 
de la Rozalia, şi n’apucă să între bine, — când 
Aron, cu privirea scanteietóre de mănia ce’I 
cuprinsese, întrebă :

— Ei, ce veste ’inï-aducï, armaşe?...
— Bună, Măria ta; dar nu buna de tot.
— Cum ? Nu cumva aï fost tras pe sfóra 

de-o femeie?
— Nici de cum ; asta să póte întêmpla Hat

manului, răspunse Oprea glumind pe socotéla. 
lui Răşvan, care asculta cu patru urechi sa 
vadă ce veste aducea.

— Nu mi s’a întemplat nici odată să fiu. 
tras ne sfóra, zise Hatmanul apărându-să.

— Nu e vorba de asta acum, reluă Vodă. 
cam răstit; — ce ispravă ’mî-aî făcut?

— De-o cam dată viü tot cum am plecat.. 
Dâr am pus Ja cale ca în nóptea asta puicu-
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]iţa sa cază tea fera nevătămată în mâinile nos- 
tre. La început me hotărîsem să o răpesc chiar 
din casa eî, — dar de témá să nu se simtă ceva 
de slugi şi de prin vecini,—am plănuit cu doica 
eî să ne scăpăm de orî-ce presupunere neplă
cută.

— Şi cum aï făcut?
— Asta me priveşte pe mine. Măria Ta. 

vei vedea că ştiu să’mî îndeplinesc sarcinele.
— Bine!... Aï vorbit cu ea?...
— Fireşte.
— Ştie că tatăl seu nu se va íntórce asta.

seară ?.
— Mai mult de cât atât; bănuieşte că e 

ucis. De sigur, cine-va a prins taina nostră.— 
Vom afla însă cine e acel îndrăsnet. De cum 
m’a văzut, a zbierat la mine şi m’a întrebat,, 
unde este tatăl său? M’a numit ucigaş şi era. 
aprópe să mă sfâşie cu unghiile.

— Ah ! îmi place acésta cutezare a ei. — 
Asta mă îndămnă şi mai mult să doresc a o- 
vedea In braţele mele. Pe urmă ?...

— Când am văzut că nu voiü putea să o- 
momesc de cât prin siluire, m’am gândit că e 
mai bine s’o împac, s’o fac să créda că a fost 
înşelată de cine ştie ce mincinoşi şi s’o las în 
pace pentru puţin, până voiü găsi un alt mij
loc mai sigur şi mai puţin primejdios. Atunci 
am chemat pe doica eî, — am plănuit cu dênsa. 
şi până pe la miezul nopţei nu e îndoială ca- 
o vom avea în palat.

— Ce-a mai zis de tatăl său?...
— S’a încredinţat aprópe că să va íntórce-- 

mâine sără.
— Biată copilă! zise Hatmanul cu un feî 

dn mâhnire
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— Ce fel? îl întrerupse Vodă; începi să 
te încovoî şărpe bătrân?... Nu cumva ţî-a venit 
In gând să te călugăreşti?

— Ba nu Măria Ta; dar fără voia mea 
m’am gândit la ce va zice ea, când va şti de 
-sigur că tatá-seü nu mai trăeşte.

— Negreşit; începi a simţi remuşcărî că
Tai ucis!

— Nu tocmai. Dar armaşul fusese însăr
cinat cu acésta afacere, şi-mî pare rău că m’am 
grăbit aï lua locul.

— Nu face nimic: tu aï avut de lucru cu 
tatăl, armaşul va avea cu fiica, şi eu voiu avea 
cu averea luî şi cu dragostea eî. Nu e aşa, că 
toţî ne-am ales câte-o parte?

— Aşa e, urmă Hatmanul. Dar mie mî-e 
teamă de urmărî priinejdiósé, când se va găsi 
•stârvul luî Brut, în prăpastia în care l’am 
aruncat.

— Haida de! fácú Vodă, par’că fiarele îï 
■vor lăsa fărâmă din osciórele luî. Despre asta 
nu duce nicî o grije.

— Totuşî, urm à Hatmanul, peirea luî va da 
nascere la bănuielî ; şti cât de bine era văcjut la 
împărăţie. Când boeriî să vor întreba unde este 
ce vom răspunde?

— Nimic maî lesne! — Vom răspunde că 
•a dispărut dintre noî şi ca Tain căutat în zadar 
tótá cjiua. De să va găsi stârvul luî în fundul 
vaeî, — ceia ce nu cred, — toţî vor presupune 
că a alunecat şi a căcjut în adêncul eî. Şi-apoî 
cine din câţî aü fost la vênatôre a putut băga 
•de seamă lipsa luî; ştiţî că toţî boeriï s’aü des
părţit de vreme în două tabere; uniî îl credeau 
cu ceilalţi.



— Aşa este, unná Hatmanul; va puté chiar 
să cacţă presupusul pe vr’unul dintre eî ; de si
gur mâine sau. poimâine, se vor întreba de 
densul.

— Daca vor avea vreme să se gândésca- 
la asta! c|ise Vodă cu un aer cam ameninţător. 
Cei care-1 vor dori, vor avea de sigur tot sorta, 
lui. Iî vom trimite să-l gáséscá, acolo unde* 
li-se cuvine.

— Aşa vom face! cjise armaşul, ţinencl 
ison ameninţător luï Aron.

Astfel ţinu. întrevorbirea între Aron Vodă 
şi sfetnicii sei, complici la tóté relele.

întru târcjiü Hatmanul Reşvan se retrase; 
iar armaşul rernase încă lângă domnul seű.

— în nóptea asta, va să cţică, voiü avea» 
în braţele mele pe acel puiü de drac, care ine 
va face să-ml uit necazurile câteva ceasuri?

— Nu se ştie Măria ta, dacă nu te va în- 
târcjia; fata e cutezátóre ca o tigröicä; nu vei 
putea-o subjuga aşa de uşor. Afară numai dacă 
nu o vei silui.

— Voiü vedea. Aşi voi să o fac ibovnica 
mea, şi pentru asta înţelegi că trebue; să me 
iubéscâ. Mi s’a urît cu destrăbălările. înţelegi 
că-mî trebue un căpătăm môle, pe care să me 
odihnesc mai de obiceiu. După cum mî-aî des
cris-o, póte că ea ine va face să-mî schimb 
viaţa. Asta va fi în norocul eî; căci de mi-se va 
opune prea mult, me va îndârji mai tare şi me 
va face mai crud decât îmi cjice lumea ca 
sunt !

Gătră miecţul nopţii, armaşul Oprea lăsâ 
pe Vodă singur şi se duse să vadă dacă nui 
cumva veniseră arnăuţiî cu victima lor. Aceştia



primiseră porunca s’o ducă împreună cu doica 
•eï într’una din odăile mai retrase ale palatului 
şi să-l aştepte acolo pană va veni el. Aşa se 
•şi întemplă. Armaşul Oprea însă se află în 
odaie mai nainte de venirea lor şi aşteptă acolo 
mai bine ca un cias. In fine, auc]i paşi grăbiţi 
prin şalele dosnice şi îşî închipui că eï trebuiaü 
-să fie. Ei erau în adevăr. Aduceau pe braţe pe 
adormita copilă, pe care o depuserâ în patul 
ce i-să pregătise. Litfa era cu denşii. Dar era 
aşa de mâhnită ca şi cum ar fi simţit cea mai 
adênca remuşcare de ceia ce făcuse.

— Aide, îi c[ise armaşul, după ce plecară 
-arnăuţiî ; ce tot te gândeşti, ori îţi pare rëü că 
te afli aici?... Ia seama că în loc de răsplata 
sanu capeţi ştreangul!... Veghiază la capul ei 
şi pănă mă voiu întorce, caută să o deştepţi, 
•cum vei şti, spune-ï minciunile ce-ţi vor da în 
gând, să să creacja la loc bun şi să nu-şi închi- 
puiască că are a face cu ómeni răi! înainte 
de-a o deştepta, gândeşte-te la ce aï sa-ï spui. 
JSu mă întorc mai curênd decât îţi închipueşti, 
şi cum ştii, vom veni cu Vodă; vec]î de o do
mesticeşte !....

Şi Oprea eşi, după ce privi cu ochii ame
ninţători asupra Litfel.

— Dómne! Ce-am făcut! cugetă bătrâna, 
vă4end că lucrurile să pripesc din ce în ce în 
spre rău!...

Remuşcarea o cuprinse aşa de tare, că de 
•ar fi avut o putere ar fi smuls pe drăgălaşa 
•copilă şi ar fi dus’o departe, într’un pustiü, nu
mai s’o scape de nenerocirea în care ea sin
gură e tîrâse. Dar era prea târcjiu spre a-î da 
vr’un ajutor.

V.

t



Era aşa de frumósa Rozália în somnul eî 
■nevinovat. Par’ că era un ânger căcţut din cer 
şi adormit pe patul unui profan. Părul îî cădea 
în unde creţe de jur împrejurul feţei albe ca 
zăpada; buzele-î trandafirii së deschideaü uşor 
prin resufiarea-î parfumată şi braţele încrucişate 
pe piept păreau că strêng la sînul eî o fiinţă 
iubită, de care n’ar fi voit sa se deslipéscá 
nici-o dată.

Litfa o privi multă vreme şi nu së hotărî 
să o deştepte. Ar fi lăsat’o mai bine să dorină 
o vecînicie în acel somn divin, decât să o deş
tepte spre a o face sa vacjă cu ochiî trista că
dere în care o aruncase orbul eî destin.

Dar viaţa eî ar fi fost în pericol la cea 
mai mică abatere delà învoiala cu care se le
gase de mâni şi de picidre. După ce privi pen
tru ultima data la drăgălaşa copilă, scóse o 
sticluţă din buzunar, i-o dete să miroasă şi 
aşteptă.

Rozalia tresări din somn, se întorse într’o 
parte şi într’alta, — se frecă, în neştire, la 
ochi, — îşi întinse mânile din nou spre piept 
şi remase câtva într’o nouă amorţeală.

Litfa o privia cu cea mai mare băgare de 
seamă. Nu mult după aceea, Rozalia, deschise 
ochii şi'cu privirile împaienjinate şi ţintite în 
tavan, strigă cu glasul uscat şi aprópe înă
buşit:

— Litfo! Litfo! Unde eşti?
— Aici sunt dragă copilă.
— Aici eşti? 

uite!... unde suntem noi?
Par’că aseară ne-am culcat la.... dar ce vëd

N’aï mai adormit?... Dar...
Unde ne găsim

asta nu e nicieu.... asta nu e casa Muşeî 
odaia mea.... Litfo! Unde suntem?
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— Aibî răbdare; nu te teme; îţi voiü 
spune când te vei deştepta mai bine.

— Dar vec[î, sunt deştâptă,... pot să te 
aud prea bine; spune-mî, te rog, unde este aicî? 
Ce casă este asta? Spune-mî, căci începe să-mî 
fie frică! •

Şi la întrebările ce făcea, Rozalia se ridica 
mereu pe un cot şi privia de jur împrejur prin 
odaie.

— Unde suntem noi, Rozalio, e bine ; cată 
să mulţumim cerului că am scăpat aşa... altfel 
am fi fost pierdute....

— O Domne! Ce spui, tu?... Ce s’a în
tâmplat? Cum de nu ştiu eu nimic? Dar Muşa? 
baba Muşa?... Casa eî, patul eî? Icoanele eî?.. 
Par’că acolo ne aflam când am durmit!....

— Aşa e; acolo aï adurmit; dar după 
aceia nu-ţî ni aï aducî aminte nimic?

— Nimic.... par’că am visat ceva; dar nu 
ştiri bine ce ; un vis urît ; o ! mî-e frică să mi-1 
aduc aminte. Vedeam tot draci şi foc, prăpăstii 
şi locuri íntunecóse. Dar tu nu-mï spuî nimic ; ca 
şi cum ţî-ar fi frică să-mî spuî tot. Vecjï, acum 
sunt deşteaptă şi nu ine speriî 
Vorbeşte !....

vorbeşte !

— Dacă vreai, să-ţî spuî, cjise Litfa cu 
hotărîre. Dar nu! Tu nu-mî veî crede....

— Te cred, urmă Rozalia deşteptată cu
totul.

— După ce aï adormit, eü veghiam la ca
pul tëü ; când, aucjiî paşî prin curte, paşî repecjî 
ce se apropiau de casa în care ne aflam. Sării 
repede să vëd ce este şi remăseiî încremenită, 
vecfend pe câţî-va necunoscuţi urcând scara la 
noi. Cine eraű nu-î puteam cunbşte numaî la



4y

lumina feştilei care se stinsese aprópe. Am ţi
pat odată de spaimă şi alergai la tine să te 
deştept; dormiaî dusă, că n’aîauc]itnici ţipătul 
meii. Necunoscuţii se loviră întâi de Muşa, care 
sărise şi ea speriată din somn. Acei ómeni se 
năpustiră asupra ei, o legară cobza şi-î astu
pară gura cu o cârpă; apoi se repecjiră să ine 
lege şi pe mine ; eu me svârcoliî în braţele lor,

' strigaiü din tóté puterile, te chemai pe nume, 
pănă ce aï tresărit din somn şi la vederea 
acelor ómeni fioroşî, care me legau cu mâniie 
la spate, aï căcjut leşinată, fără a maî da nicî 
un semn de viaţă. Mî-era maî mult mila de 
Dumniata şi-mî venia să mor de ciudă că nu-ţî 
puteam da nicî un ajutor. Atuncï, aceï nele
giuiţi, te-aü luat de inânï şi de picióre şi te-au 
coborît repede pe scară, răpindu-te vederilor şi 
pac]ei mele. în graba lor uitaseră să me lege 
şi de ceva, ca se nu pot să fug după eï. M’am 
smucit din tóté puterile şi reuşiî să rup legă
turile delà picióre. Simţindu-me în stare sa 
alerg, — deşi eram cu mânile tot legate, co- 
boraî scara, de eram aprópe să cad să-mî sparg 
capul, — ajunsei în curte, eşiî pe uliţă şi me 
luaî după aceï ômenï pe care eram aprópe să-Î 
perd din ochï. Fugeau. cât puteau; dar greu
tatea corpului tëü, îi împedeca să alerge aşa 
pe cât ar fi voit. Atunci am vecţut cum unul 
te luă în braţele-i puternice şi coti după colţul 
acelei uliţi ca să între într’o altă întunecôsâ 
şi îngustă, unde te-aşi fi perdut din vedere, 
dacă n’aşi fi alergat mai repede, din ce în ce 
mai repede. Vëcfênd că nu e nici un prilej să-Î 
ajung, am început să strig ajutor; şi strigam 
aşa de mult şi aşa de tare, că răcnetele mele 

»A. V.« 4
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deşteptară mai tó ta mahalaua de primprejur. 
La un loc óre-care răpitorii fură opriţi în drum 
cu prada lor de mai mulţi bărbaţi care e şi sera 
de prin casele lor aşa cum adormiseră.

Eü cu mai mulţi alţii care-mî veniseră în 
ajutor, ajunserăm acolo, tocmai când acei ti
căloşi erau prinşi şi bătuţi cumplit. Pe Dun> 
niata te lăsaseră jos, şi câţî-va omeni bum te 
ridicaseră pe braţe şi erau gata să te ducă în- 
tr’o casă vecină. Erai leşinată şi nu mai sini* 
ţiaî nimic. Atunci trecură pe-acolo doi arnăuţt 
delà curte, care întrebară cine eşti şi ce ţi-sc 
întâmplase. N’am vrut să le spun de-o-camdată 
dar unul din eî te-a recunoscut, şi s’a răstit la, 
mine, 4icêndu-mï că trebue să fiu vr’o femeie 
murdară, care aü smomit pe fiica stăpânului 
meü ca s’o duc cine ştie unde. In zadar cău
ta! să le mai spui atunci adevărul. Unul dintre 
eî îmi dete câţî-va ghionţî, îmî spuse că me 
va ucide în drum de nu-ï voiü urma, şi te luară 
pe braţe cficend să te ducă la palat, — căci 
nu së póte ca fiica celuî maî bun dintre boeri 
să moră pe drumuri fără nicî un ajutor. Iî ur
mai, vrênd-nevrênd. Eî te aduseră aci. Acésta 
e odaia în care te-aü aşerţat pănă ce va veni 
să te vacjă doftorul sau póte chiar şi Vodă; 
căcî t0tă curtea s’a deşteptat la vestea ce s’a 
adus despre întâmplarea acésta. înţelegi că maî 
ales armaşul Oprea, când îî s’a spus de pri
mejdia din care aï scăpat, a ţinut să te vac|ă, 
căcî asérá 6ind-că asérà aï avut presupurî asupra 
luî; el vrea să-ţî dea primele ajutóre, ca să-ţi 
ieşî din ideî.

— Litfo ! cjise atuncî Rozalia, — începi să-ţî 
pei*4î şirul vorbei.... Póte astea sunt minciuni
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de-ale tale. Nu e nimic adevărat din ce mï-aï 
spus. Nu se pote ca eü să fi fost atât de mórta 
în leşin, încât sa nu-mï daü seamă de nimic. 
Tu m’aî tradat, tu m’aî fermecat, de m’aî adus 
pănă aci; m’aî ameţit cu vr’o doftorie !.... Tu! 
Tu! Tu m’aî vêndut.... Eü la palat? în mijlocul 
duşmanilor, când më credeam scăpată 
Dómne! Dómne! scapă-me! Numai în tine a 
mai rëmas nădejdea mea!....

Şi la aceste cuvinte, sêrmana copilă îşi 
smulgea përul şi gemea ca o leoică în ghiarele 
a mii de fiară. Litfa rămăsese încremenită pe 
loc şi nu mai scia ce să facă, să o astempere, 
când, intrară pe uşe armaşul Oprea urmat de 
Aron Vodă, care rămase mai înapoi, neştiind 
dacă era tocmai timpul când trebuia să apară 
înaintea victimei sale. Amendoî rămaseră însă 

' în dreptul uşeî la vederea tristei privelişti ce 
li-să desfăşura înaintea ochilor, Rozalia îşi muşca 
pumni! şi-şî holba ochii ca o nebună.

— Să vedem, dragă copilă, cjise armaşul 
apropiindu-së de patul, — ce aï? Noi n’am ve
nit să-ţî facem nie! un rëü. — Din potrivă îţi 
vrem binele L..

— A! In sfârşib! strigă Rozalia a cărei 
simţire se perdu cu totul într’o ură şi îndârjire 
supra omenésca. In sferşit! Iată prada în mâ- 
nile călăilor eî! Să vedem, ce veţi face din 
mine! Dar nu! Să nu v’atingeţî d’un fir de 
păr din capul meü, căci cât voi avea dinţi în 
gură şi unghi! care să vă sfâsie, nimeni nu va 
cuteza să s’apropie de mine!

— Ascultă, fetico, urmà Aron Vodă cu un 
glas grav şi posomorit; noi n’am venit aci să 
te-auc|im cum ştii să te vaeţi, ascultă şi taci.

4*

O
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— Negreşit, ce pot să fac altceva decât 
sa tac ! — Unde este tatăl meii ? L’aţi ucis ; 
acum nu mai încape nici o îndoială; căci dacă 
ar trai, eu n’aşî fi aci, în astă stare. Ce vreţi 
să faceţi cu mine? O ştiii! Ei bine, fiind-că 
frica de ómeni v’a perit cu totul, temeţi-ve cel 
puţin de Dumnecjeu, care ne vede şi vë va pe- * 
depsi ca pe ceï mai rëï de pe pământ.

Pe nesimţite, Litfa eşise din odaie şi ar
in asul Oprea făcuse la rândul lui tot astfel lă
sând pe Aron singur în faţa victimei sale.

In zadar nenorocita fiică a lui Brut se sili 
să înduioşeze inima călăului eî ; vorbele eî fură 
zadarnice, lacrimele ei fără rësunet în inima 
lui Aron, care o privia cu un fel de rânjet de 
demon -şi o sorbia cu ochii lui sëlbaticï şi râv- 
nitorî de pofte.

— Asculţă-me, Rozalio, îî cţise el, după-ce-Î / 
asculta tóté rugămintele. De geaba plângï şi 
cauţi sa ine înduioşezi. Inima mea e tare ca 
piatra, şi nimic nu o póte mişca decât dra
gostea ta. Eşti frumósa, îmi placi şi vreau să 
te fac femeia mea. Nu-ţî va lipsi nici una din 
fericirile lumeşti. Aceia ce nu-mi vei da de 
bunăvoie, îţi pot lua cu sila; gândeşte-te să nu 
ine întăriţi prea mult, căci sau te vei da mie 
de bună voie şi bine îţi va fi în totdâuna, sau 
dacă te vei opune mereu, te voi sili şi te voi * 
pedepsi amar când voi şti că m’ai făcut să ine 
port cu tine ca o fiară, când puteam să-ţi fiu 
un amorez blând şi iubitor.

— Nu! De-o mie de ori nu! Mal bine 
omoră-me, cum aï omorît pe tatăl meii; decât 
să me las singură în ruşinea cu care vreai să» . 
me înoroieştî.
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— Dar îţi spuï că n’aï nici o scăpare şi 
că ar û bine să me înţelegi, să mi-te supui.

—- Turcii şi tătarii póte că ar fi mai mi
lostivi; la rugăciunile unei fiinţe ca mine, or
fană şi părăsită de tótá lumea. Tu însă, domn 
netrebnic şi cumplit eşti neîndurător! A! cum 
de nu se deschide pământul să te înghită de 
viu, să nu mai vadă lumina cerului un astfel 
de mârşav!

Nu me injuria, Rozalio. Vec|î bine că tóté 
sunt zadarnice.

La aceste cuvinte, Aron începù a tremura 
ca cuprins de friguri. Buzele îi se învineţiră; 
ochii îi sticleaü în cap şi braţele-î se încleştară 
de mijlocul tinerel fete, care se s vércol ea în 
cea mai grozavă disperare. Intr’un moment, is- 
buti să-l respingă departe delà densa; darmon- 

' strul, mai furios ca înainte, se repecţi din noii 
la dânsa. Se încinse atunci o luptă crâncenă 
între victimă şi seducător. Rozalia îl sfăşiă cu 

• unghiile şi-l muşca cu dinţii. Aron însă nu 
simţia durerile nici uneia din rănile ce-ï făcuse 
şi-şî urma cu mai multă înverşunare rësboiul 
înfierbântareî luT. Rozalia era aprópe să leşine 
de frică în braţele lui, şi atunci totul ar fi fost 
pierdut.

Dar, ca prinţi*’o minune Dumnezeiasca, în 
curtea palatului se făcii un sgomot de strigăte 
şi de paşi de mulţime. Aron se opri o secundă 
din urmărirea crimei sale, şi ar fi isbutit s’o 
făptuiască, dacă armaşul Oprea n’ar fi intrat 
repede în odaie, strigându-î:

— Măria Ta! Primejdie mare! Rescóla în 
popor! Curtea palatului e plină de resvrătiţi. 
Lupta e gata să încâpă între oşteni şi mulţime. 
Së va face vërsare de sânge!....______
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— Sa së facă! strigă Aron, îndârjit pană 
la nebunie.

— Măria Ta, urmă Oprea, gândeşte-te la 
primejdia ce ne-ar ameninţa, când mulţimea 
revoltată ar pătrunde în palat!

— Şi ce vor acei resvrătitorî ?
— Nu ştiu! în capul lor e un căpitan, së 

4ice că e Mircea, cel mai bun prietin al lui 
Brut.

— El! A! înţeleg acum! Dă poruncă sa 
lovăscă în carne vie! Să ucidă pe toţi rebelii, 
încep en d cu conducătorul lor!....

Şi la aceste cuvinte, Aron eşi repede din 
odaie, neuitând să poruncăscă arnăuţilor care 
veniseră după armaş:

— Luaţi seama să nu fugă acăstă femeie ! 
îmi veţi răspunde de densa cu capul vostru!'

Afară să încinsese o luptă sângerôsâ. Ceï 
mai mulţi din revoltanţî fugiră spaimentaţi de 
mórtea câtorva dintre eî. Unii fură prinşi, alţii 
răniţi; iar căpitanul Mircea prins d’asemenï şi , 
legat, fu adus înaintea lui Aron, care în tur
barea-! sălbatică së repecji la dênsul să-l ucidă,' 
cu propria-i mână. Dar să opri la minut, con
ţinut d’o ideie, ce-ï trecù repede prin minte:

— Cine te-a îndemnat să te răscoli asupra 
mea, slugă netrebnică ce esti? strigă Aron cu 
glasul răguşit de mânie.

— Nimeni, răspunse Mircea cu curagiul 
unui viteaz, care nu se dă nici când e prins.— 
Eü singur!...

— Pentru ce?
— Ca să scap ţara de-o fiară care-i suge 

sângele şi-i necinsteşte neamul!...
— Taci, pui de năpârcă !...
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— Să’l ucidă, Măria Ta! strigă armaşul 
Oprea stând gata a priimi porunca stăpâuuluî 
seu. —

— Nu! răcni Aron, uitându-se crunt la 
Oprea; să nu’l ucidă... Aruncaţi’l în lanţuri şi 
puneţi’l sub pază. lini veţi răspunde de el, cu 
capul vostru !...

Mircea fu pus în lanţuri, într’o închisore 
din chiar curtea palatului. Doue zile stătu acolo 
fără să vază pe nimeni, de cât o mână miste- 
riosă care îi depunea prin uşa întredeschisă me
rindele trebuincióse esistenţei sale şi-apoî dis
părea. Mircea se mira cum de-î mai trimeteau 
hrană, când se aştepta din ceas în ceas la o 
mórte cumplită; nu se putea iarăşi do miri pen
tru ce cumplitul Aron îl scutise de mórte, când 
cu o singură lovitură Par fi putut trimite pe 
cealaltă lume. Avea póte un plan, mult mai în
fiorător decât mórtea grabnică. Clocea el ceva, 
dar ce?... Gândurile îl trudeau amarnic;— nu 
se temea de mórte cât era chinuit de ideTa că
Rozalia se află în mâinile călăului ei, şi el era 
acolo, închis, ferecat, fără nici o putere să’i vie 
în ajutor.

La gândul acesta furia îl cuprindea şi în 
îndârjirea vitejiei sale ar fi repus zecimi de duş- 

f mani, numai fiarele nu putea să le îndoie, atât 
erau de tari, de neînvinse.

III.

A doua zi după ce Mircea fusese închis, 
un mare număr de boerî asupra cărora Aron 
avu pică şi-î ştia de protivnicî aï săi, fură sur
prinşi în casele lor de zbirii crudului domn, şi



— 56 —

ucişi fara milă în mijlocul familiei lor. Mul ţa. 
dispărură fără a se şti unde; iar o parte fură 
spânzuraţi în têrg, pentru pilda celor ce ar cu
teza să crâcnească în potriva domnului. In za
dar strigau eî, şi cu denşiî împreună mulţimea 
de asupriţi că nu sunt vinovaţi, că n’aü uneltit 
nimic în potriva domniei; nimeni nu voia să-î 
asculte : ceï care-ï compătimeau, n’aveaü nici 
glas sa vorbéscâ, nicî putere să-î scape, şi ne
norociţii pieriră astfel, lăsând dor în sufletele 
celor remaşî cea mai neînpăcată ură în potriva 
lui Aron.

y

Dintre toţi boeriî, cel care cuteză să cu
gete la curmarea relelor ce prăpădeau ţara în 
tot ce avea mai nobil şi mai de frunte, fu hat
manul Ştefan Rësvan, care scrise în secret lin 
Sigismund Baton, regele Ungariei, cerându-î 
ajutor, precum ca să între cu óste în ţară şi 
să restórne pe acest domn, de care nu numai 
protivniciî sei, dar şi cei care îl slujeau la dom
nie deveniseră nemulţumiţi. Pe de altă parte 
toţi boeriî, câţî nu mai puteau să sufere cri
mele călăuluî şi-şî prevedeaü şi eî mórtea si
gură, se adunau pe ascuns, în locuri nebănuite . 
de nimenî, şi acolo plănuiau cum să restórne 
pe Aron.

In acest timp însă Aron îşi urma cruzimile u 
din ce în ce cu maî multă furie.

Armaşul Oprea, unélta luî cea maî scâr- 
bósá, îl ajuta şi’l sfătuia la tóté, până chiar la 
omorurile cele maî sângèrôse.

— Ce facem, Măria ta, cu resvrătitorul ce 
sta închis, fără a’şî fi priimit íncápedépsa, zise 
el luî Vodă, în séra zileï de a doua după în
tâmplarea de la palat.
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— Vom face ce vom face, rëspunse Aron 
cam superat de stăruinţa sfetnicului sëü. De-o 
cam dată nu ştiu ce să fac cu mititica. E dârză 
lucru mare în zadar am încercat tóté mijloa
cele... Me respinge şi pace.

— Aï luat’o prea domol, Măria ta...
— Crezi?... rînji Aron ca o vulpe; ţi se 

pare. Am făcut mai mult decât trebuia... Dar, 
să lăsăm asta... Vom vedea cât de curând cine 
pe cine . . . Du-te acum, şi peste un ceas să’mi 
aduci aci pe căpitanul Mircea . . .

— Pe netrebnicul acela?
— Pe căpitanul Mircea, ţi-ara zis.
— în lanţuri?...
— Nu. Deslegat... Plécá!
Şi Oprea ieşi pe de-îndărătelea, după ce se 

plecă până la pământ înaintea tiranului.
— Şi-acum, la mititica! îngână Aron având 

pe buze un rînjet de fiară sălbatică.
Peste un ceas, Vodă aştepta în aceiaşi că

mară, obosit, abătut şi gâfâind din fundul plă
mânilor.

— Şerp0îca!... repetă el, cu necaz; mi-a 
scăpat şi de astă dată; dar tot eü voiü fi cel 
învingător... Sunt doră domn şi puternic... Vom 
întrebuinţa siluirea, chiar mórtea de va fi ne
voie... Până atunci să sfârşesc cu acest vierme 
resvrătitor, sânge din sângele meu, viaţă din 
viaţa mea... A! copil îndărătnic!... Şi să nu pot 
în furia mea turbată, să’nrî înăduş acest bles
temat simţământ de tată 
nească.

Păcăt0să fire ómé

in acel minut căpitanul Mircea, uşurat de 
fiare, dar slăbit şi tras la faţă de greutatea în- 
chisôreï, apăru înaintea lui Aron, urmat de ar-
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maşul Oprea, care, la un semn al domnului, eşi 
spre a-î lăsa numai pe amândoi.

— Apropie-te, cutezatorule, strigă Vodă cu 
o mânie conţinută.

— Pot răspunde şi de-aci, zise Mircea cu 
un glas sec dar aspru.

— Iea séma unde te afli, saü pui de te 
spânzură ca pe un câine!

— Asta vreau şi eü! Nici nu pot aştepta 
alt ceva delà uu gâde care aï ucis pe toţi bo
ierii ce făceau fala neamului nostru.

— Mai întâi, aï ucis pe Brut...
— Minţi !
— Unde este atunci ?
— Ce’ţî pasă!
— Unde este Rozalia, fiica acestui neno

rocit părinte?
— Nu ştiîi...
—T Ba ştii forte bine, domn crud şi pân

găritor.. . Ucide-me mai iute! Nu vezi că nu 
aştept decât mânia ta?...

— Nu !... Te-aî înşelat când aï crezut ca 
te voiü ucide aşa de uşor. Maî întâî cată să afli 
cine eştî, şi care e pricina pentru care aï scă
pat cu zile până în clipa acésta.

— Ce vreï să zicî?...
— Ascultă-me. Aternă de la tine să capeţî 

domnésca-mï iertare, şi să ajungî fericit cum 
nu te aşteptai. Atemă de la tine să’ţî schimbi 
ştrengul într’o înaltă demnitate... Numaî învo- 
ieşte-te să . . .

:— La ce nelegiuire voiestî să me învoesc...
— Maï întâiû să nu spuï nimënuï taina ce’ţi 

voiü desvëli...
— Ce taină?...

V
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— Afla, copil îndărătnic, că eşti fiul meü!..
— Fiul tëü? Eü ?...
— Da, fiul meu şi al jupâneseî Ruxandra, 

muma ta...
— Mama mea?... Cutez! să pângăreşti acest 

nume sfânt, adăpostit în morment de atâţia 
an!?... Minciună sfruntată!...

— îţi spun că sunt tatăl tëü!...
— Şi eu nu cred!...
— Ţi-o jur în numele maiceî tale!
— Jurăminte de tâlhar!
— Iea séma!...
— Şi ce vrei se facă fiul pentru prea mă

ritul sëü părinte?.. întrebă Mircea c’o batjocură 
•de nedescris. Ce pot să fac eu, un biet oştean, 
.zvârlit în închisore şi désarmât, pentru prea- 
măritul Aron-Vodă... cel cumplit?...

— Ia séma, ţi-am zis.
— Ce pot să fac?
— Să te supuî!...
— La mórte? Nu este aşa?
— Din potrivă: la viaţă.
— Pentru?...
— Ascultă-me. Rozalia este colo, în a doua 

■cămară de lângă acésta...
— Rozalia? Rozalia a! zis?...

• • •

Şi căpitanul Mircea, uitând unde se află şi 
că e désarmât, së repezi ca un leü în spre lo
cul unde-î arătase Aron.

— înapoi!... strigă domnul, puindu-i-se
in cale.

— Voiü să intru, şi voiü intra!...
— Mort, nu viü !... răcni Aron ridicând 

spada asupra capului seu.
— Fie şi mort! strigă Mircea, luptându-se
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din rësputere cu Aron, care era aprópe sa’I 
străpungă cu ferul dacă un ţipet de femee, ce 
venia din partea unde Mircea voia să intre, nu 
Tar fi făcut să încremenésca pe loc.

în aceiaşi clipă, Litfa, speriată, cu ochiî 
mari şi îngroziţi, apăru pe pragul uşeî, chemând:

— Măria ta, Măria ta... Rozalia şi-a curmat 
zilele... zace scăldată în sângele eî...

— Cum a putut să se omóre?...
— Nu ştiu cum a putut găsi un hanger..., 

s’a străpuns de mai multe ori...
— A! Nelegiuitule, strigă Mircea, árun- 

cându-se ca un tigru asupra lui Aron şi sânge- 
rându-şî mâinile în spada cu care se apăra.

Litfa scóse un nou ţipet de groză şi se re
trase înapoi.

— Ajutor! strigă Aron, vëzêndu-se aprópe 
désarmât...

— Litfo! Litfo!... repetă Mircea, vino-mî 
în ajutor, dă-mî o armă, să ucid pe acest stri- 
goiü suge tor de sânge!...

Dar Litfa nu auzeaj sângele curgea din ră
nile viteazului căpitan. într’un minut de îndîr- 
jire, se aruncă asupra tiranului, hotarît să’l trân- 
téscâ la păment şi să-î zmulga fierul din mânăr 
dar corpul seu fu străpuns printre cóste, şi, 
c’un răcnet disperat, căzu jos, sbătându-se în 
sângele sëü.

Aron remăsese cu privirile încremenite a- 
supra cadavrului ce zăcea la piciórele sale, ochii 
straluceaü ca jeraticul, barba şi buzele îi tre- 
muraü învineţite, iar în mâna drépta ţinea încă. 
fierul cu care lovise, — când armaşul Oprea in
tră îngrozit.



— Maria ta!... esclamă el, necutezând sa 
se apropie şi pregătindu-se să fugă înapoi ca 
un laş.

— Ha! lia! ha! făcu Vodă cu un hohot 
•de nebun ... Ţi-e frică? . . . Aide, armaşe, fă’ţî 
slujba... chiamă să ridice hoiturile astea dina
intea mea!...

— Dar nu ved decât unul.
— Părechia acestuia e în cea lalta că

mară.
— Măria Ta ! Adaogă Oprea cu spaimă în 

■doităj — ce-aï făcut?. . Oh! Cer ide!...
— Nu e nimic... Ce’ţî pasă de cer?

•voiü mai ridica încă o biserică.
îmi




