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CORBEA.
I.

Era o frumosă dimineaţă de primă-vară. — 
Sôrele arunca razele-! auri! şi bine-fâcetore asupra 
satului Gruenî. — Bătrâna Yoichiţa, eşise în bătătură 
să dea grăunţe paserilor şi în cele mai fragete des- 
mierdăr! îşi hrănea bobocii şi puişorii.

Ochii bătrânei eraü obosiţi. — Părea că nu dor- 
\ mise toată nôptea. — După ce termină de hrănit 

paserile, se aşeză pe prispă şi cu nerăbdare ’şi arunca 
din când în când privirile spre drumul cel mare. — 
Aştepta pe cineva. — Oine putea să fie însă fiinţa 
aşteptată. — Urmarea ne va desluşi. — De o cam 
dată vom spune numai, că, după o lungă aşteptare, 
bătrâna întră în casă, îşi îmbrăcă o scurteicuţă şi 
porni spre biserică.

— Mè duc să întâlnesc pe moş popa, murmură 
ea, lucrul nu’mi pare curat.

Peste un moment dispăru. în urma ei uşa së 
întredeschise şi un cap omenesc apăru, care urmări 
cu privirile pe bëtrâna Yoîchiţa; — şi când së asi
gură că ea nu mai putea vedea nimic în urmă, acel 
om misterios së arătă în întregul sëu.

— A plecat, dise el altor trei figuri hidoase,
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să fugim.f Era ceva îngrozitor a vedea patru gligani, vër- 
toşi şi urîţi, armaţi din cap şi până în piciôre, a-
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păi and pe o biată uşcioară de casă ţărănească, care 
de altminteil avea înfăţişarea unei case cinstite. — 
Aceşti sbhî, îmbrăcaţi turceşte, negreşit că nu puteau 
fi locatari. împreună cu Voichiţa, despre care vom 
vorbi mai târdiü, pentru a o cunoaşte mal de aproape.

— Ei, Ifraim, clise cel mai cliipos dintre sbiri, 
ideea mea este să nu plecăm. — Cată să aflăm tote 
ascundëtorile, ca la nôpte să ne şi punem planul 
în lucrare.

?

— Aşa e? Are dreptate lancu, clise un altul; 
el este cel maî vechili supus al stăpânului nostru şi 
trebue să fi avut multe întreprinderi de soiul acesta.

— Tocmai ceea ce mă gândeam şi eu.
— Dar de ne-o dibui Corbea ascuniletoarea ?
— Ce mai vorbă. — De unde să-i dea lui în 

gând că este cineva în pod? Ş’apoi el e unul şi noi 
suntem patru, el va fi dedesubt şi noi deasupra.

— Dar bine să nu-i găsim calul ?... întrebă 
cu nelinişte cel care së chema Jfraim.

— Tocmai ceea ce më miră şi pe mine. — Aclî 
diminâţă a plecat fără cal; — apostoliceşte.... şi cu 
tote astea în grajd nu e nimic.

— Nu së pote !... Trebue să ne fi înşelat noi. — 
Nu putem să ne reîntôrcem la stăpânul nostru fără Corbu.

— Ce mai cal! bre!... Halal să-Î fie!... Calul 
poartă numele de Corbu şi stăpânul de Corboa. Unul 
ca celălalt. — Doi lei, doi smeî!...

— Amendoi însă, nu fac nici cât un papuc de
al stăpânului nostru. — Ori cât de puternic ar fi 
Corbea, Chesat Efendi, la un singur cuvent Var 
arunca de gât grelele lanţuri ale închisorei.

— Şi de ce nu-i face odată pe spinare, să nu 
aibă a së mai teme de el? clise Ignat.

— Să vedeţi, urmă Ifraim, Corbea este iubit 
de toţi locuitorii şi de töte satele de prin prejur. —

*
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Daca ’l-ar arunca la închisoare, ţăranii s’ar nemul
ţumi şi ar da naştere la răscoală. — Planul lui 
Cliesat Efendi, de-al omorî pe ascuns şi de a’î lua 
calul, este mult mai lesnicios. — Iată dar că noi nu ' 
îndeplinim de cât tocmai planurile sale. — Dar să ne 
cam pitim după aici, am putea fi zăriţi de cine-va.

— Ascultaţi, zise Ianacu, doi să ne ascundem 
în podul grajdului ; când Corbea va veni, negreşit 
că va duce calul în grajd, atunci năvală asupra lui 
şi calul va fi al nostru. Dacă din întâmplare va veni 
fără de cal, apoi ceilalţi doi, care ne vom ascunde 
în podul casei, îl vom pândi până va adormi şi a- 
tuncî cu iataganul asupra lui îl vom sili să'ne spue 
unde este calul. Pănă atunci să ne ascundem.

Şi cei patru sbirî se despărţiră în două: doi 
din ei apucară spre grajd ; iar ceilalţi doi reîntor- 
cêndu-së în casă se urcară în pod.

Tată ceea ce se petrecea în locuinţa lui Corbea 
când el lipsea de acasă, şi când muma lui, Voîchiţa, 
së duse la moş popa sâ-i citească o molitvă.

Cine e Corbea şi ce mare însemnătate avea el 
şi calul seu vom vedea mai la vele.

Să trecem acum asupra unei noî povestiri, care ne 
va da tote desluşirile asupra celor spuse pănă acum.

Mocilenii au fost odinioară o frumoasă mănăs
tire. — Pe timpul lai Corbea însă. devenise o tristă 
puşcărie. — In mijlocul curţeî, cum întri së ridica 
biserica, construcţiune splendidă în interior, oare cum 
împunâtôre în exterior. — Din nefericire, picturile 
care-i orneză faţada, privite de aprôpe, sunt de un 
ridicol care te face să surîzî. — Nicăerî casele chi
nezeşti, fulgerile şi trăsnetele stacojii, sfinţii şi dracii 
cu coadă sau fără coadă, nu au fost răspândiţi cu mai 
multă profusiune. — Capriţiul decoratoreluï a mers 
pănă a desemna pe pereţi un soare cu piciôre de om.
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Tinda bisericeï este susţinută de vre-o dece 
columne de granit artistic săpate. în năuntru sunt 
vre-o patru columne tot de granit, colosale şi sculp
tate peste tot. Aceste columne ar face admiraţiunea 
celor mai dificili. — Pardoseala tindei şi a interiorului 
bisericeï este de lespedi de marmoră albă.

Afară de biserică mai este un paraclis foarte 
frumos. — încolo nimic, nimic, de cât ziduri văruite.

Celulele deţinuţilor sunt luminate prin câte o 
singură feréstrà de temniţă, foarte apropiată de tavan. 
Uşile sunt de lemn masiv şi în partea lor superioară, 
au câte o mică ferestrue, spre a permite sentinelei 
să së uite înăuntru. Mobilierul este în generai compus 
dintr’un pat de lemn şi dintr’o mescioară. — Alt 
ce-va nimic. — Păreţi! arăta pretutindeni o umedelă 
în totă puterea cuvântului. în timpul dilei, arestaţi!, 
care nu sunt puşi la secret, aii libertatea să së pre
umble prin curtea puşcăriei.

Prima nôpte ce petrec! la Măcilen! este furiô- 
să. — Idea că te afli sub acelaş acoperement eu 
ucigaş! şi rëü-fâcëtoriï, îţi face o impresiune din 
cele maî rele. — încuiatul zăvoarelor, strigătul : 
cine-î acolo ? al santinelelor sunt asemenea de natură 
a’ţ! mări neliniştea.

Ceea ce îţ! produce efectul cel mai teribil este că 
la ora când zorile de seară încep să batf5. auzi ur? 
câine urlând în curtea puşcăriei, într’un mo»] îngrozitor.-

Un bëtrân temnicer, foarte familiar cu cel ’acliiş'/, 
printre altele, ială ceea ce ’ţ! ma! povesteşte:

Acum 289 de an! într’un mic orăşel de unmir
ai căru! nume nu’l ştim cu siguranţă, căci astăzi nu 
maî există, së celebra în biserica principală, căsătoria 
unei tinere copile de vre-o şeasespredece ani. — 
Mireasa era de-o frumseţe rară, ochi! albaştri, aveau 
delicata nuanţă a viorelelor, talia e! era subţire şi
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flexibilă; părul ei era de un blond atât de auriu în 
cât nu së putea alege de rîul de beteală, care-î că
dea graţios pe umerii sëï rotund! şi albi. Ea purta 
o roche de atlas alb, coperit de o tunică de dantelă 
şi ridicată în partea stângă, unde era prinsă în roche 
printr’un gingaş buchet de miozotis ; acéstâ floare 
atât de delicată, care pare că şopteşte amanţilor: 
nu me uita!....

Toaleta Miresei era simplă, dar elegantă şi lip
sită de ori-ce ecsageraţiune provincială.

Să vedem acum care este fericitul soţ?.. Dacă 
am judeca privind numai pe mirésà, negreşit că am 
presupune un tînăr tot atât de simpatic, şi ast-fel 
această pereche, ar fi cea maî potrivită şi nunta cea 
mai frumosă. Din nefericire nu este ast-fel.

Acela care dă mâna miresei, nu este nici tînăr, 
nici frumos. — Capul sèu este pleşuv, ochii în fundul 
capului, obrajii rotunzi şi roşcovani, nasul că<Jut pe 
buze şi în fine proeminenţa burţeî sale lăsa cu mult 
înapoi piciôrele, care sunt scurte şi cam sucite.

Numele sëü este Ianache Vâri cos, fost băcan 
şi apoi proprietar mare. — După nume se vede cât 
de colo că e grec şi e prea adevërat. Secretul îna- 
vutireï sale nu e greu de ghicit. — A venit din ţara 
grecească sărac lipit, atât de sărac chiar, în cât nu 
avea parale nici să’şl cumpere o doniţă spre a putea 
să vtnză bragă. în cele din urmă căştigă în ţara 
"Românească multe parale, căci prin şiretlicuri deveni 
br?.; .jgiü; apoi plăcintar, simigiü, cârciumar, băcan, 
cămătar şi în cele din urmă mare proprietar.

Acésta este întréga carieră ce percursese nobilul 
mire, cu succesul obicinuit tuturor maslinagiilor din 
ţara grecească, care când vin la noï n’aü după ce 
bea apă şi. peste un an îi veri! în trăsuri că te 
stropesc cu noroiu, ba câte o dată te şi bat; şi la 
isprâvnicie tot a lor este dreptatea.
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întrebarea este acuma, cum de a consimţit 
frumosa copilă ce are alături, ca să devie soţia 
cuconuluî Ianache, dicem cuconului, căci acum Ianache 
vêndëtorul de bragă, plàcintar, simigiu etc., e cuconit 
de toată lumea.

Părinţii Marioreî, căci ast-fel se numeşte mireasa 
grecului, D-nul şi D-na Arhondărescu, eraü plini de 
imaginaţiune.

— Trebue să fii fericită, a dis boer Arhondă- 
vescu, care era şi pitar, ca te cere cuconu Ianache, 
care are venit pe an 5000 de galbeni, când tu n’aî 
nici o zestre.

— Ia’l fata mamei, îï dise cucôna Argliira, să 
te vadă maica în trăsură

— Nu’l iaü, a dis fata, pentru că iubesc pe 
Corbea şi am jurat ca să’l iau pe el...

— Ba o să el pe Ianache
— Ba n’o să’l iau.
— O sà’l eï, a răcnit tatăl seu, boerul şi pi

tarul Arhondărescu.
A trecut insă o lună, doué, trei, şi Mariôra 

rezista mereu.
Boerul, imagină atuncï să jôce o comedie, care

reuşi.
Corbea era ţăran, român, avea avere frumuşică 

şi mal cu seamă pe Corbii, un cal negru, care răpise 
inimile tuturor fetelor.

Corbea era frumos, de acea frumseţe bărbătească, 
care së găseşte numai la popörele din gintea latină, 
şi avea un tip adevèrat românesc, căci era adevërat 
român, după cum îl arată şi numele. — Era brun, 
douë sprâncene negre şi arcate îl umbrea ochii, caii 
eraü plini de foc; perul sëü era lung, mlădios şi 
naturalmente buclat; ’nalt de statură, fruntea largă, 
mânile mici şi piciôrele musculose.
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Caracterul sëü era dulce şi tot de o dată rës- 
boinic la trebuinţă.

DacăMariora îl iubea, Coibea în schimb o adora.
Acestea (lise, să revenim la boemi Arhondă- 

rescu şi la stratagema ce imaginase în înţelegere cu 
Ianache Yaricos şi cu Chesat Efendi cel mai avut 
din acele jăiţî ale locului şi tot de odată şi cel mai
eu influenţă lângă marele Yizir din Constantinopol.

într’o seară Chesat Efendi, sè afla la Arhondă- 
rescu. — Cucôna Arghira şi Mariôra se aflaţi de fată.

— Să aducă dulceaţă şi cafea, strigă boer Ar- 
liondărescu, bătând din palme, după cum era obiceiul 
pe atunci, pentru a chema pe robi saü chiar pe 
servitorii liberi.

Un servitor întiă.
— Dulceaţă şi cafele dise boemi Aihondărescu

din nou.
— îndată cucône!
Dar feciorul nu eşi.
— Ce stai aici, dobitocule, strigă pitarul. — 

Nu m’ai audit?...
— Ba am audit cucône, dar vream să vë spun 

că a sosit o veste.
— Ce veste, întrebară cu grabă cei ai casei?... 
— A murit viteazul Corbea.
— Corbea a murit !... strigă Mariôra, scoţând 

up ipăt sfâşietor şi cădu jos făiă cunoştinţă.
Apa, oţetul de trandafir, inundară într’un mo

ment pe biata copilă, care după un lung leşin, reveni
tu fine la viată.

?

Comedia era jucată.
Corbea nu murise. Servitorul era plătit.
Chesat Efendi. îşi netezi barba şi cugetă:
— Ah! Dac'aşî pune odată mâna pe calul a- 

cestuï svênturatic şi de aşi putea să’l curăţ după. 
faţa pământului!
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Boeru Arhondărescu Tëmase deplin mulţămit de 
această comedie şi peste vre-o trei luni cununia 
Mariôreï cu Ianache së celebră după cum am vëdut 
la începutul acestei naraţiuni ; — căci Mariôra, care 
fusese mult timp bolnavă şi care avea presimţirea 
că va muri în curênd, ne mai a vend ce iubi, nu së 
mai opuse la voinţa părinţilor sëî, nutrind chiar 
secreta speranţă că acéstà căsătorie grăbită, prin 
noile suferinţe, ’1 va aduce môrtea eî.

E adevërat că o vedem la începutul naraţi unei 
atât de fruuiosâ cu beteala de mireasă pe cap, dar 
în acelaşi timp e şi atât de palidă, în cât asistenţii 
nu’i daü un an de viaţă. Suferinţa ’î-a mărit graţiile 
care o împodobesc, în loc de a’i le distruge.

Acésta e în rânduiala naturel. — Florile mor, 
dar ve§tejindu-së, ele îmbălsămesc aerul cu dulcele lor 
parfume şi ornează câmpiile cu dalbele lor fruuiseţî.

;
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Era în luna lui Mai. Aerul era dulce şi par
fumat: pasërile cântau prin dafini şi prin boschete.— 
Nu departe de orăşelul din munţi diligenţa, care venea 
din Tîrgovişte, cobora o repede coasta, încărcată de 
<càlëtorï. Printre persônele care ocupau fundul 
diligenţeî, së afla şi un tînër, a cărui nobilă figură, 
brună, së distingea dintre celelalte, 
avea ca la 22 de anî.

Acest tînër

—Mai avem mult pănă să ajungem? întrebă 
el pe unul din vecinii sëï.

— Yre-o douë ceasuri, aşa cred, respunse în-
frebatul.

Şi după acest respuns, tînărul, care părea fôrte 
aierăbdător, së cufundă într’o adâncă reverie.

Era Curbea.
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El venea să petreacă lângă idolul sëü, Mari- 
ora, câte-va (Iile ce găsise maî libere.

El era fericit şi în acel moment visa pote o 
fericire şi mai mare, căsătoria sa cu Mariôra îi 
părea asigurată.

— Părinţii eî ’mî-o vor da de sigur, cugetă 
el, Mariôra va fi a mea! E adevărat că nu sunt de- 
neam mare ; dar sunt avut şi cu nume românesc ; 
ş’apoi Mariôra e săracă.

Ast-fel cugeta Corbea. — Aspiraţiuriile sale ar 
fi fost împlinite pote, dacă n’ar fi avut de-a face 
cu un om ca Arbondărescu şi dacă n’ar fi avut de 
duşman pe Chesat Efendi care-î număra dilele.

Intre acestea umbrele serei acoperiseră câmpiiler 
dar diligenta era la porta oraşului

Peste un sfert de ceas ea sosi în curtea poştei. 
Aci Corbea fu întempinat de un prieten al său, 

şi care aflase de venirea lui.
După ce se îmbrăţişară prietineşte, Corbea băgă 

de seamă că prietinul seü este îmbrăcat în haine 
de sărbătore.

— Dar asta ce maî e?... llise Corbea rîdênd. 
Nu sunt nici pitar, nici visternic să mă primeşti în 
ast-fel de mod.

— Pôte vei deveni cu vremea, clise pe acelaş 
prietinul său. — Dar de-o cam dată aceste 

te nu te privesc; la nouă ceasuri mă duc la 
â, unde sunt poftit.
- O nuntă !...

— A! bine dici, că n’aî cum şti!... ş’apoi cum 
era să afli. — La Gruenî nu prea vin noutăţile, mai 
cu sămă cele casnice----

— Dar ce nuntă?... întrerupse Corbea.
— A lui Ianache Varicos !...
— Negreşit că a luat vre-o văduva avută, dar 

bătrână şi urîtă tot ca el?
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— Te înşeli ! 
totul din potrivă ... ea e săracă.

— Ce fel, Ianache să ia o fată săracă? . . .
— întocmai, Enache cămătarul a găsit de cu

viinţă că a luat destulă camătă asupra banilor şi s’a 
decis pentru cât-va să să ocupe şi de frumseţe , . . 

— Atunci mireasa lui Enache este frumosă şi

Mireasa lui Ianache este cu

y

j
tînără ?

i— Şi una şi alta.
— Dar numele ei ?.. .
— Mărioara Arliondărescu.
La aceste cuvinte Corbea îngălbeni şi începîfsă, 

şovăiască. El se răzămă de părete ca un om beat.
— Ce ai ? strigă prietenul său. Eşti mai galbăn 

ca un mort!
— Nu e nimic!... articulă Corbea cu slăbiciune, 

cătând să să conţină. Nu e nimic!... repetă el: — 
o ameţeală, o osteneală a drumului.

Să lăsăm acum pentru un moment pe nefericitul 
Corbea şi să ne transportăm în casa D-luî Arhon- 
dărescu.

‘
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Curtea era plină de trăsuri. Ferestrele vărsau 
torente de lumină şi muzica cânta arii de veseliă în 
intrarea casei.

în salon balul începuse a să anima deja.
Invitaţii soseau cu grămada. — Fără a ne opri 

să perdem un timp preţios, descriind luesul fastuos 
dar lipsit de bun gust al Doamnelor din acest oraş, 
să trecem la mirăsă, frumosa Marioară retrasă într’un 
ungliiü al salonului, ea şedea palidă şi tristă pe o 
canapea. Albaştrii săi ochi înotau în lacrimi. — f
Iluziunile ce perduse, speranţele ce se stinseră în 
virginalul el sîn, o turmentau în acest moment mal 
mult ca în tot-d’auna.

— Acăstă serbare, cugeta ea, o destinasem în

]
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gândul meü luï Corbea, şi Corbea nu mai este ! 
Beteala nunţială care ’mï încinge fruntea, acum vre-o 
patru luni încă më vedeam în reveriile mele, punând’o 
pentru Corbea. Şi astăzi el nu mai e!... Pentru 
un altul am pus beteala nunţială... — Pentru un 
altul !...

Şi o imensă disperare së întipări în figura co
pilei; sprîncenele eî së contractau de durere, inima 
eî svăcnea şi ochii ’i së umpleau de lacrëmï ce putea 
abia să-î oprească. — Densul së învârtea fantastic 
prin salon şi muzica cânta... cânta... ca şi cum ar 
fi vrut să insulte durerea Marioareî.

i
• .1

Mirele Ianache Variclios, umbla din grupă în 
grupă, adresând la fie-care câte un cuvânt, bine di- 
cliisat şi ţinându-şi gâtul ţâpăn ca un adevërat mojic 
speriat.

■

Din timp în timp, el së apropia de Marioara, 
adresându-I complimente pe care së silea să le facă 
dulci şi alese, dar care în realitate nu eraţi de cât 
nişte banalităţi vulgare şi ordinare ca omul ce le 
adresă.

Orele 10 sunară.
Balul era în totă splendôrea sa. — Ianache së 

apropie din nou de Marioara, îî prezintă braţul şi 
trecu cu dânsa în camera atenantă, transformată în 
bufet.

— Eşlî frumosă, Domnişoară, şi dac’aî şti cât
te iubesc!...

Marioara înfiorată începîi să tremure.
Ianache îşi esplică îndată acâstă emoţiune în 

favôrea sa şi atrăgând’o cătră o canapea, ce së afla 
lângă o feréstrâ de-asupra grădineî, o sili să şează 
şi continuă de a’i adresa cuvinte, care mal de care 
mai nesăbuite.

Feréstrâ era deschisă. — Un arbore care era

V-'



în dreptul aceleî ferestre, scöse de odată un lung 
freamăt, ca şi cum ar ti suflat vêntul cu putere. (

Dar afară atmosfera era liniştită şi nici cel mai V 
mic zefir nu adia.

Ianache vorbea mereü şi Marioara continuă de 
a ţine tăcerea.

Grecul însă atribui acéstà tăcere naturală, ti- 
midităţeî unei tinere copile, şi luând curaj voi să-i 
înconjôre talia cu braţul.

Marioara dete un ţipăt, dar acelaşi freamăt 
care së mai audise încă, së produse din noü, şi 
apröpe în acelaşi moment, un om sări de pe fereas
tră în casă şi cu un revolver ce ţinea în mână, făcu 
foc asupra lui Ianache!

Acesta cădu.
— CorbeoL. strigă Marioara şi cădu jos fără 

cunoştinţă.
III.

La sunetul ce produse detunarea revolverului j 
lumea din salonul vecin alergă spăimântată.

Tabloul ce o aştepta aci, era înfiorător: Iana- 
che zăcea pe scânduri în mijlocul camerei şi cu că- T 
maşa sângerată ; Marioara leşinată pe o canapea şi 
Corbea palid, lângă dênsa, palid, cu sprâncenile 
crunte, aştepta evenimentele cu sânge rece.

învălmăşala fu mare. Câte-va doamne, leşinară.
— Cuconul şi cucoana Arhondărescu, credend că 
Mărioara e mortă scoseră ţipete îngrozitoare.

într’un moment salonul nunţeî, atât de animat, 
atât de vesel cu puţin înainte, së deşertă şi reintră 
în tăcere.

Vestea despre cele întâmplate së rëspândi cu 
repediciunea fulgerului, şi mai mulţi medici dimpre
ună cu poliţaiul sosiră îndată.

i
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Dar, Ianache era mort.
Marioara după câte-va ore îşi reluă simţirile, 

iar Corbea, nefericitul voinic fu arestat.
Cetitorii îşi aduc aminte, fără îndoială, posiţiu- . 

nea în care îl părăsiserăm.
Corbea, dacă nu ne înşelăm, părăsise pe ace- 

prietin, care eşise sâ’l întâmpine în curtea poştei şi 
care ’i dedese fatala noutate, într’o stare de sures
cit aţiune morală nedescrisă. — El luase cu paşi re
ped! drumul locuinţei Marioareî, intrase pe ascuns 
în grădiniţă asupra căreia da fereastra camerei în 
care vë durăm petrecându-se drama ce am espus, şi 
se urcase în arborele în care se afla lângă acea fe
reastră.

Motorul care '1 împinsese de a’şî alege tocmai 
acea fereastră, este că el o vëduse deschisă şi că 
tot-d’auna observând arborele din dreptul ei, cuge
tase, cu drept cuvent, că acela era punctul cel mai 
favorabil pentru a putea observa cele ce së petrec 
înăuntru.

Intenţiunea lui era de a vedea încă odată pe 
Marioara, fără ca să fie însă vëdut de densa, şi de 
a së sinucide în urmă.

Sortea voise însă c* Ianache să ’şi conducă mi
reasa în acea cameră şi să së aşede cu dênsa pe 
canapeaoa de la fereastra în cestiunc, spre a’î vorbi
de amor.

La acéstà vedere Predilă tremură. De mal 
multe ori puse mâna pe revolverul ce avea la sine 
din càlëtorie, de mai multe or! pusese mâna pe acel 
revolver, spre a ucide pe grec, însă së abţinuse.

Dacă Ianache, nu ’şi-ar fi permis să mësôre cu 
braţul sëü profanator talia frumôseï copile, pote că 
lucrurile s’ar fi schimbat şi ar fi luat cu totul o 
altă faţă.
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Dar lanache, fără să ştie, îşî răpi şi această 
ultimă scăpare.

La acea vedere Corbea îşî perdu mintea şi sări 
în odae de pe arborele asupra căruia së afla.

De aci înainte cunoştem ceea ce s’a întâmplat. 
Să revenim la Mariôra.
Când ea ’şi veni în fire şi deschise ochii, vëdu 

în jurul sëü pe părintele şi mama sa.
— O! ce vis urît am avut, clise ea cu o voce

stinsă.
Apoi după o lungă pauză, ideile fàmurindu-së

strigă :
— Dar nu !... Nu a fost vis ! . . Am vëdut 

pe Corbea . .. cum vëz ... Corbea !... Glonţul... 
lanache!...

Şi articulând aceste cuvinte căzu iar în slăbiciune.
A doua zi fiind mai bine, părinţii sëï, fură 

siliţi să-î descopere tot.
Ei îi mărturisiră liidosa comedie ce jucaseră 

în privinţa inorţei luî Corbea, spre a o decide să 
priimească de soţ pe lanache. — Ce pedépsà!...

Fură siliţi să sô umiléscà din ’naintea propriu
lui lor copil!

Când Mariôra află că Corbea trăeşte, uită tote 
suferinţele ce îndurase: îşî îmbrăţişa părinţii şi în- 
armându-së cu o energie rară secsului slab, în loc 
de a së dezola, së dete speranţei, avênd ferma con- 
vincţiune că o aştâptă un viitor fericit şi că Corbea 
nu va fi condamnat.

Peste câte-va dile, obţinu permisiunea de a’l
vedea.

— Corbea!... esclamă ea la prima întrevedere, 
şi căzu pe sînul frumosului voinic.

— Te iubesc, murmură el ştergându’şi ochii 
care ’I së umpleaü de lacrămi.

2*/
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In tot cursul prevenţiuneî nu fu di, de la că- 
pătarea voeî de a’l vedea, fără ca Mariôra să nu- 
vie să’l vadă.

Eî erau fericiţi!
Dar veţi dice:
— Acesta este o fericire?...
— Da, voiü respunde eft. — Erau fericiţi pen

tru că sperau şi puteaü să ’şl destăinuească tînëra 
lor iubire.

A spera, este o fericire atât de dulce !. . .. 
Dar Corbea şi Mariôra nu sperau numai, eî se iubeau.

Amorul şi speranţa nu constituesc ore fericirea 
cea mal deplină ce pôte să esiste?

— Aşa este, îmi veţi răspunde, dar amorul şi 
speranţa nu forméza de cât o fericire relativă.

Aveţi dreptate ! 
së pôte cum-va să esiste în lume fericirea absolu târ 

Corbea şi Mariôra erau dar fericiţi.

Dar spuneţi vë rog, dacă

IV.
Zioa necinstei së apropia. — Corbea trebuea să " 

fie judecat, şi pôte spânzurat. — Totă lumea ar fi 
fost de sigur în favôrea Iul Corbea, dacă Cliesat 
Efendi şi toţi linguşitorii Iul n’ar fi căutat tote mij- 
lôcele să ’1 condamne la morte.

Să-l fi auzit, aï fi credut că lanache fusese un 
sfânt, un om muncitor şi plin de virtute, care ’şl 
câştigase averea în modul cel mai onorabil, cel mai 
conştiincios, care făcea onôre oraşului şi cele-l’alte.

întrebaţi însă vèduvile şi orfanii jefuiţi prin 
camătele sale.

Lumea ştia fără îndoială, ce preţ să pună pe 
acele elogiuri, dar lumea uită relele ce i le-a făcut 
un om când acel om nu mai este.
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In fine, în zioa de IS Octombre, a vu loc jude
cata lui Corbea.

Presenţa Mariôreï îi întărea puterile.
El së declară vinovat; regretă faptul comis! 

desluşi cum că intenţiunea sa nu era de a ucide pe 
Ianache, ci de a së sinucide, după ce va fi vëdut 
pe Mariôra.

Era să lie achitat, dar judecătorii plătiţi de 
banii şi influenţa luî Chesat Efendi, îl condamnară 
la douà-clecï de anï închisôre.

Mariôra palidă, dar tare, së apropie de Corbea. 
— Curagiü, îi şopti ea. Nimic nu e încă pierdut.

Int.r’adever, scăparea lui atêrna numai de un
fir de aţă.

Tăiat şi acest fir, sëcurea era să cază asupra 
condamnatului şi să ’1 lovească cu totă crudimea. — 
Acest ultim fir era recurgerea la Divan.

Se va stinge ore şi această ultimă scântee de 
speranţă, sau va deveni un focar?

Cine pote şti !...

V.
Peste cât-va timp de la închiderea luî Corbea 

së pusese în lucrare jalba către Divan.
Mariôra era ore-cum abătută, neştiind ce sfârşit 

va avea această jalbă.
Tristă şi uimită, ea sta retrasă în camera sa 

şi la fie-care dată ce së deschidea uşa, tresărea că 
luase înţelegere cu tatăl sëü să o vestească de sfâr
şitul acelei jalbe.

De odată cucôna Arhondărescu întră veselă în 
casa fiicei sale şi’î dise:

— A scăpat! A scăpat!... căci acuma consim- 
ţeaii cu toţii la căsătoria eî cu Corbea.

Mariôra, la cuvintele mamei sale, păli de bu
curie şi lâsându-së să cadă în genunchi:



— Dumnedeul meü !... îţi mulţumesc!... şopti 
dênsa plină de-o sacră emoţiune.

Mariôra duse numai de cât iubitului sëü feri
cita veste.

înainte însă de a se pronunţa achitarea, Cor
bea fusese adus la Mocilenl, unde fusese închis.

Mariôra venea forte des cu muma sa să ’l vază.
Intro zi un mic câine favorit, se luă după 

trăsura stăpânei sale, care së ducea să facă lui 
Corbea vizita obicinuită, şi nu voi în nici un chip 
să se mal întorcă acasă.

Mariôra opri trăsura şi ’1 luă cu densa. Dar 
când fu să plece de la Bisericanî înapoi, câinele 
începu să chelălăiască în jurul lui Corbea, ca şi cum 
ar fi voit să remâe cu densul şi ca şi cum ’î-ar fi 
cerut ajutor.

Această rugăciune a câinelui fu înţeleasă, de 
Mariôra şi ea dise lui Corbea:

— Iml pare că micul meu căţeluş voeşte să 
rëmâe cu tine.

— Atât mal bine, rëspunse acesta; eu void 
îngriji de densul şi më void desfăta cu jocurile luL.

— Opreşte-1 atunci!... zise Mariôra, şi së de- 
părtă. Micul Leü, că aşa së numea căţelul, arătă o* 
mare iubire pentru Corbea şi în curênd acesta îi luă 
în atâta afecţiune, în cât nu së putea despărţi un 
moment de dênsul.

YL
în zioa în care Corbea obţinuse graţia de la 

Divan, şi. când Mariôra alergase la închisôrea lui 
ca să’l dea de veste, iată ce së întemplă:

Chesat Efendi, care vë(}u că Corbea va fi achi
tat şi că viaţ^. lui va fi în pericol şi afară de ace
stea nu va putea dobândi calul acestui voinic, îşi
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deschise punga în drépta şi în stânga, până ce în 
fine reuşi a face ca (Jorbea sa fie dat în mâna lui 
după achitare şi să së dicâ că a fugit din închisore.

Sërmana Mariôra! Fericirea JI surîse aşa de 
tare, în cât nenorocirea deveni ultimul eî sfârşit.

Ea plecase, cum ştim, împreună cu muma sa 
sâ-î vestească frumosa şi fericita noutate, că Divanul 
îl ertase.

Cât de mare îî fu încremenirea, când i së spuse 
de păzitorii închisorii, că Corbea a sfărâmat zăbrelele 
ferestrelor şi a fugit.

— Tocmai când îl scâpasem !... cugetă Mariôra.
— Totul e în zadar, îi spuse temnicerul ; dacă 

nu fugea.... pote; dar acum când îl vor prinde va 
fi din nou închis, ba pote spânzurat!...

— Domne ! Domne ! se ruga sërmana
Mariôra !....

Dar Corbea nu mai era! El nu fugise însă, 
Cliesat, Efendi devenise stăpân pe viaţa lui.

Iată pentru ce câinele Leu, renias în urma lui 
Corbea, urla în tote zilele dimineaţa şi seara.

VIL
Era nôpte. Alexandru III Vodă, sta într’o sală 

încunjurat de curtezanii sëï ceï mai de aprôpe. Acest 
om era în versta dintre bëtrânete şi maturitate ; 
figura lui esprima pismă şi răutate. In adevër, cer
cetând viaţa sa vedem trăsuri de acelea ce ne arată 

î pe omul pismătăreţ, bănuitor, cu suflet mic, fără 
conştiinţă, fără principii nici. în viaţa privată nici 
în viaţa politică: iubind tronul numai pentru tron.

In acest moment un Biiliilaşa anunţă că sei- 
1 menii aü adus pe Corbea.

— Sâ’l aducă aici, <Jise Domnul.
După câteva minute, Corbea întră în mijlocul

\



a mai mult! seimeni.
1

sëü de ţară, părul lung pe umeri, privirea pâtrun- 
zătore şi severă se lăsă asupra acestor omeni ca un . 
nor de fer.

El era îmbrăcat cu costumul

Alexandru al III-lea nu putu să sufere şi lăsă 
ochii în jos, apoi căutând putere în mânia sa, îi dise : 

— Ai voit să fugi la turci să’ţî vinzi ţara.
Căci ti-arn făcut multe bunuri pote !Pentru ce ?

te-am scăpat de la închisôre.
— Ce dovedi ai că am voit să fac cele ce 

zici?... Nici una. Ast-fel ţi-au spus toţi aceşti ômeni 
ce te încunjoră, datoria lor de linguşitori este să 
minţă; dar datoria unui domn este să nu-ï creazâ. 
Tu trăeşti cu eî, şi numai cu ei, şi ei te înşală ca 
să te ràcéscà de ţară, îţi spun că ţara umblă să te 
piarză şi tu crezi, şi cu cât te depărtezi de ţară, 
cu atât te apropii de ei. Dar pentru ce îţi voiü îiiaj^ 
zice*, acestea ? Ele nu pot să te schimbe. îmi zici 
că ai făcut mult bine pentru mine. Aceasta adevărat 
este; dar aceasta nu më îridatorăză nimic la tăcere; 
când ’mi-aï făcut binele de care vorbeşti, eù ’l-am 
primit cu tocmeala de a ine lăsa în mânile acelui- k 
mizerabil de Chesat Efendi? Tu faci rëü mie şi ţârei, 
pentru aceasta dar îţi voiü

— Şi care este rëul ce fac acestei ţări şi ţie?
— Te sprijini pe turci şi pe greci şi nu mai 

ţii socoteală de legile ţârei; biruri mari ai pus pe 
ţară, pe omeni îi ucizi fără judecată, saü îi dai 
pradă veneticilor, bunioră cum m’ai dat pe mine.

— Dar pe cine më voiü sprijini, dacă nu pe 
străini? Pe voi?... Iată cum răspundeţi prin trădare. 
Nu ţiu socoteală de legile ţârei? Pun biruri grele?... 
Dar eü nu am cumpărat domnia cu legi, ci cu bani.

— Domnia cată să fie un lucru sfânt, iar nu

V

negustorie.

/



— Destul!... In loc sà’mï cazi la piciôre şi sä’ 
mî cer! ertare, tu te împotriveşti mie şi me mustri, 
ţăran necioplit! Ce altă dovadă mai bună, că vreţi 
să ine răsturnaţi? Daţi’l la încliisore şi voiü pune 
eü la cale ce are să se facă cu dênsul.

— A! puterea în mână, eşti stăpân pe lutul 
med; nu însă şi pe gândurile mele...

— Luaţi’lL. mai strigă Domnul.
Corbea surise şi eşi cu sbiri! sei.
— Mâine să i se tae capul înaintea poporului.
— Acest om are inima ţăranilor pentru dênsul, 

-Domne nu ar fi mai bine să piară în ascuns?
— Nu Vis ter e !... Void să piară pe faţă, ca să 

se cutremure toţi ce! ce cugetă ca densul!
Linguşitori! se retraseră, şi Vodă rămase singur.
Guardieniî plecară la încliisore.

VII.
— L’a! cuminecat părinte? întrebă unul din 

eï întorcêndu-sô catră preot. Gâdea aşteaptă... cată • 
să sfârşim odată.

— Preotul dete cuminecătura Iu! Corbea.
Acesta o sorbe şi dice:
— Voinţa Iu! Dumnedeu fie îndeplinită!...
— Acum vin'o după noi! zise cel d’ântêiu

gardian.
Corbea së scôla şi’l urmézâ.
La uşa camere! pe din afară erau înşiraţi mai 

mulţi seimen! armaţi. îndată ce Corbea apăru, ei îl 
încunjurară, şi el merse în 'mijlocul lor.

îndată ce eşiră ast-fel din curtea încliisf" w 
Corbea vëdu o mulţime de omeni adunaţi în p 
din vecinătate. Nu departe de zidurile încliisore. 
înălţa un pat de scânduri de brad. Acolo era locul 
destinat pentru tăerea capuluî lui Corbea. Intr’unul



din capetile acestui pat şedea în piciôre cu o secure 
în mâna gâdea, care mai din’nainte fusese huiduit 
de popor: împrejurul patului erau soldaţi armaţi şi 
între pat şi zidul închisorei se vedeau doue tunuri 
întôrse cäträ locul de taiere ; tunarii staü preparaţi 
să tragă.

îndată ce Corbea apăru tot poporul strigă :
— Corbea 1... Corbea ’... Să nu moră Corbea !...

Să moră păgânii !... Corbea să trăiască.
Osânditul se urca pe patul de tăiere. Acolo el

îngenunchiă şi ceru să’şî facă cea din urmă rugăciune.
Lucru ciudat! Când poporul vedu pe acest om ru*
gându-së, un sentiment neînţeles încinse sufletul sëü.
Totă acestă mulţime căzu în genunchi şi se rugă
în acelaşi timp pe când se ruga Corbea!

Corbea sfârşi ruga şi îndreptă ndu-se cäträ G ude
îï zise! — "Vino!... Fă-tî datoria!...^ —

Gâdea îşi pregăti sëcurea, făcând tote mişcările 
pentru tăere. Ferul së ridică asupra capului lui 
Corbea. Mulţimea së înfioră la vederea acestei miş
cări grozave, fie-căruia i së părea că sëcurea era 
ridicata pe gâtul sëü.

Gâdea era să lovéscà!...
Când din depărtare un glas de femee strigă 

din töte puterile!
— Opriti-vô !... OpriH-vë !... Poruncă de la Vodă!
Şi gâdea încremeni cu sëcurea ridicată.
Poporul răspunse prin mii de urări!...
O fată tenără, îmbrăcată în negru, cu părul 

revërsat pe umeri, frumos şi negru ca durerile sufle
telor nobile, despicând mulţimea, së urcă pe patul 
de tăere şi së aruncă în braţele lui Corbea.

Era Mariôra....
— Cine eşti? răcni capul seimenilor.
— Iată cine sunt!. Şi Mariôra îï întinse un



pergament cu porunca Domnului care revoca pedeap
sa cu morte.

Acesta ôre, devenise o fericire pentru bietul 
Corbea?... Nu!... Scăpat de la morte trebuia să fie- 
aruncat din noii în închisôre.

Sërmana Mariôra së deprinsese cu această viaţă.. 
Vëzênd mortea sigură a iubitului ei, merse la Domn, 
îi cădii in genunchi, îşî smulse părul ; în fine, acesta 
mişcat de frumseţea ei şi nutrind ore care plăceri 
neomenose, pe care spera să şi le îndeplinéscà mai 
târziii, făcu graţiarea lui Corbea; însă, numai de la 
morte, iar nu şi de la închisôre; cu modul acesta- 
el îşi asigurase doue căi : una de a ţinea pe Mariôra 
în tot-d'auna în apropiere, pe lângă închisoreâ iubi
tului ei’ alta, că dându’i ertarea el credea că va 
dobândi iubirea Mariôreï, din causa generosităţel 
ce arătase.

Cât despre Mariôra ea primise de-o cam dată 
să’l scape de la morte : iar cât despre închisôre era- 
all-ceva. — Ei së puteau vedea... së puteau iubi... 
iată tot.

Ast-fel dar Corbea fusese din nou închis.
Mai ’nainte însă vedurâm că el fusese dat în 

manile lui Chesat Efendi.
Să vedem cum scăpă el din manile acestui nele

giuit şi cum ajunsese prisonierul lui Alexandru III.
Chesat Efendi, ceruse şi dobândise prin bani. 

sorta viteazului Corbea. — El îl închise în pimniţele 
sale şi acolo îl hrănea într’un mod forte mizerabil. 
Bietul Corbea suferea cele mai nelegiuite torturi, 
ca să spue unde îşi ţine calul. — Corbea nu voea 
să spue cu nici un chip.

Intr’o zi el îşi prepară o armă dintr’o bucată 
de cerc ce së afla prin acea subterană, şi pe când 
venea păzitorul să’i aducă merindele, el îl ucise cu.
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acea armă şi strecurându-së cu multă dibăcie fugi 
din teribila lui subterană.

Chesat Efendi aflând de fuga lui, puse să’l ur
mărească. — Cercetă pe ascuns la Boerul Arhon- 
dărescu, însă ei, după cum ştim, îl ţineau că e fugit.

— Trebue să fie în Grueni, în satul sëü, cu
getă veneticul. — A! îl voiii prinde şi amar va fi 
de dênsul.

Spre acest scop el trimise cei patru sbirî, pe 
care ’i-am vëdut la început în casa bëtrâneï Yoîchiţa. — 
De şi cam târdiü dar am crezut de datorie a lămuri 
Începutul acestei istorii.

IX.
Ne-aducem aminte, că cei 4 sbirî, se asounse- 

seră în ograda lui Corbea, — doî în podul coşarului, 
iar ceilalţi doî în podul casei.

e Peste vre-o doue ceasuri bëtrâna Yoîchiţa së 
reîntôrse cu inima mulţumită, căci moş popa îi citise 
molifta; — ea întră în casă şi së îndeletnici cu 
•de-ale trebeî, fără să bânuească de tâlharii ce eraţi 
ascunşi în casa ei.

Cătră seară, sosi şi Corbea, ostenit şi gânditor.
— Bine te-am găsit măicuţă, clise el Voichiţei.
— Bine aï venit sănătoşel, copilul meu, zise 

bëtrâna cu bucurie. — Totă ziua am fost neliniştită.— 
Unde-ai întârziat până acum. — Tu ştii forte bine 
că de când ai scăpat din mânile acelor nelegiuiţi 
tmi fâgăduiseşi să fii cu minte şi să nu te mai duci 
prin oraş. — Ômeniï din oraşe sunt ca câinii...

Corbea era aşa de preocupat cu gândurile sale, 
încât nici nu rëspundea la întrebările şi la cuvintele 
Yoichiţei.

— Ştii destul de bine, urmă Yoîchiţa, că tre
burile ne merg forte rëh, vitele ne-a murit mai tote, 
■bucatele aü. rëmas mare parte pe câmpuri.
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— Aï dreptate mamă, aşa e, am suferit multe 
păgubi... mai cu seamă dumneata aï fost forte neno
rocită, dar nu e vina mea!... ş’apoî acum nu este 
asta care me munceşte....

— Cum?... Maï aï încă noî planuri? Lasă-te 
dragul meü de întreprinderile tale. — O să ’ţî pi er di, 
capul !...

— Nu pot mamă!.,. Destinul raë târăşte pe 
calea ce am apucat. 0! cât aş da să scap de în
curcătura în care më găsesc!... Dar!... Mariora!..., 
O ! iată cea ce me face şi mai nenorocit.... Inbirea 
mea ine va pierde mai curând de cât întunerecul în, 
care ine aruncaseră veneticii.

— Iubirea ta!... Dacă o iubeşti şi dacă te iu
beşte şi ea, luati-vë şi trăiţi împreună, ce vë pasă 
vouă de veneticï, ce vë pasă de cea-l’altă lume?

— Aşa e, dar din cauza lor nu pot scote ca
pul în lume; astădî mai mult de cât ori când. — 
Căci, trebue să-ţi mărturisesc, mizerabilul de Chesat 
Efendi, më urmăreşte pretutindeni — de când ani 
scăpat din închisôrea lui, sbiriï lui më caută în tot 
locul. — Ori unde nu gândesc cu eî ine întâlnesc. — 
Dar, din norocire, curajul şi puterea mea îî trimite 
pe toţi pe cea-l’altă lume !.. Me voiü lupta până ce 
voiü fi în stare ; ... dar în cele din urmă, cine ştie..

— Aide, dragul meü, nu maî te obosi cu ast
fel de necazuri ; — eî nu vor pătrunde t şi până 
aci. — In sat te iubesc toţî şi nimeni nu va suferi 
să se apropie duşmanii de casa nostră.

— Aşa e, daca ar trebui să stau numai în sat. 
Dar, nu înţelegi mamă, că trebue să vëd pe Mariora. 
«rebue s’o întâlnesc cât maî degrabă. — Dragostea 
eî më usucă şi më face să nu staü la un loc 
Frebue s’o vëz, mamă, trebue s’o am lângă mine,, 
s’o ascult vorbind... s’o iubesc şi să më iubească !

• • *

• • •

• • • -
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— Nenorocit copil!... murmură bëtrâna. Sortea 
ţi-e în adevër cumplită. — Fără acéstà dragoste, 
tu aï putea fi fericit.

— înţelegi dar, că trebue să fac tote putin- 
ciosele să me întâlnesc cu ea ; să-î spun tot ce mi 
s’a întâmplat; căci ea trebue să sufere mult. S’apol 
cine ştie... duşmanii mei o fi minţind’o ; ’i-o fi spunând 
că am murit saü cine mai ştie ce,

— Aşa dar vrei să pleci iar...
— Da, mamă, mâine voit! pleca din nou, şi 

-cred cel puţin să me reîntorc fericit şi cât se va 
putea mai curând.

— Fie voea Domnului! zise bëtrâna, ştergân- 
du-şî lacrămile.

— Acum mamă să ne culcăm ; căci mâine tre
bue să ne sculăm de diminâţă.

Şi Corbea luându-şî nöpte bună de la YoîchiţaT 
intră în odaia sa, iar bëtrâna, după ce închise bine 
porta ogrăzii întră şi ea în odaia de alături să së 
cdihnéscâ.

Cătră mezul nopţei, Corbea, nu adormise încă 
când" auzi în pod ôre-care mişcări neobicînuite. — 1
El se sculă, îşi luă doue pistole din cuiü şi eşi în ! 
sală. — în momentul însă de-a călca pragul odăeî, 
doï omeni săriră ca fulgerul după uşa podului, şi 
înainte de a prinde Corbea de veste să tragă cu . 
pistolul, sbiriî îi apucară mânile cu putere.

Corbea ne putând să tragă cocoşul, së sforţa 
în braţele lor şi lovind în tâmplă pe unul din eî cu 
ţâva pistolului îl ameţi şi îl culcă la pământ. Cel-alt së 
luptă cu tote puterile şi isbuti d’abia a’I înfige cuţi- . 
tul în umër. — El ţintise la inimă, dar Corbea prin- 
tr’o repede mişcare së sustrase ,âe la o morte sigură.

Yolchiţa eşise şi ea; dar sbiriî lovind’o cu pi
ciorul o asvârli în iişâ producând ôre-care sgomot. -—
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Şi când ea dete primul ţipăt înăbuşit, ceî-alţî sbirî, 
ascunşi în podul grajdului, se repeziră înăuntru şi 
împreună cu cel-alt, reuşiră a désarma pe Corbea 
şi a lega pe biata Voîchiţa, înmărmurită de groză.

— Eşti al nostru, ucigaşule semeţ!... strigară 
cei trei sbirî !...

Corbea scărşni din dinţi şi se smuci din manile 
lor. Dar în zadar! manile şi piciôrele-ï eraü strâns 
legate.

— Acum să ne spuî unde ’ţî-e calul?... Altfel 
te omoram aici... sau te sugrumăm de viii!...

— Omorâţi-me dacă vë stă în mână, dar calul 
nu veţi ^fla unde e!...

— Bine !... ziseră sbiriï ; dacă nu voeştî a ne 
spune nouă, vei spune stăpânului nostru; el va şti 
să’ţî scotă voi'bele din gură, măcar cu cârligul.

— Şi cine este stăpânul vostru, întrebă Corbea 
cu dispreţ.

— Cliesat Efendi!..
— Cliesat Efendi?... A!., nelegiuitul!... şi-a 

regăsit prada!... Dar fiţi siguri blestemaţilor, că-nu 
eu voiţi fi cel care va suferi din nou torturile luî, 
ci el va peri în ghiarele mele!...

— Vom vedea!... rânji Ifraim. In faţa luî nu 
veî zice tot ast-fel!... Acum pe drum copii! Pe 
bëtrâna s’o vărâm aşa legată cum se află sub pat.

Şi după ce puseră bine pe biata yoîcliiţa, doi 
luară pe Corbea, iar doi duceaü de supţiorî pe a- 
metitul sbir, care d’abia îşi putuse veni în simţire.

A doua di de dimineţă, eî se aflau în curtea 
luî Cliesat Efendi, şi când acesta së sculă, sbiriï îî 
înfăţişară pe Corbea, legat cobză.

— Iată-te în fine, mişelule! răcni Cliesat. De 
astă dată nu veî mai scăpa. Dacă’raî veî spune unde 
’ţî-e calul te voiü ţine eu viaţă; iar de nu ani să 
te taiü în bucăţele.
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— Fă ce vei voi cu mine, că eü nu’ţî voiü da 
calul meü. Nimeni nu ştie unde l’am ascuns. Deci 
poţi să nădăjdueşt! mult şi Dine. Afară dacă te vei 
învoi cu mine la cea ce ’ţî voiü cere.

— Să vedem, zise Cliesat Efendi, netezindu-şî 
barba.

— Dacă te ’nvoeşti să’mî dai libertatea şi să 
nu mă mai superi nici odată, să me laşi în pace să 
iau pe Mariôra de nevastă şi să trăesc cu densa 
neturburat de sbiriî tei, atunci îţi fagăduesc să’ţî 
vend calul! nu însă să ţi’l dăruesc.

— Nu së pote ! clise grecul turcit. Dacă ’ţ! 
voiü da libertatea tu te poţi rescula cu de-aï tei în 
potriva mea şi să’mi eî calul şi pote şi viaţa.

— Odata ce’l vei cumpăra, clise Corbea, ce 
drept mai pot avea asupra lui ? Cât despre viaţa ta
la ce’mî va folosi, când eü voiü fi liniştit şi netuis^ 
burat de neomeniele tale?..,

Chesat Efendi cugetă cât*va şi după ce luă o 
hotărîre, clise lui Corbea:

— Uite, te am în mân ele mele ; aş putea să 
fac din tine or! ce voiü vrea; dar fiind că zicî că 
sunt neomenos, voesc să’ţ! daü o dovadă că te înşeli. 
Cât îmi cer! pe calul tëü?

— Nu’ţî cer mult: două mi! de galbeni, cât 
pentru zestrea Mariorei.

— Două mi! de galben! pentru un cal !. .
Dar fie ... face ma! mult de cât atât. ..

Şi turcul şoptind unui vătaf al sëü, chel şi cu 
mustăţile pănă’n ureche; acesta să depărtă şi peste 
câte-va momente reveni cu două pungi pline cu aur.

— Iată, zise Chesat lui Corbea, iată’ţ! preţul 
calului; dar să te ţi! de cuvent. Să nu fac! un pas 
spre răsbunare, căci nu vel avea nici o putere!

— Să mă ferăscă sfântul!... răspunse Corbea.
• • •
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— Acum ţine banii şi spune-ne unde este calul.
— Xu vë voiü spune, cât voiü fi în mânile 

vôstre. — Credeţi că nu înţeleg şiretlicul ? — Voiţi 
să aflaţi unde este calul, şi apoi să faceţi cu mine' 
tot ce veţi vrea?... Nul... Ş’apoî în locul unde e- 
falul nimeni nu pote întră de cât eü ; dacă voeşti, 
dà-rnï câţî-va omeni deal tel siguri, şi când le voiü 
da calul, atunci să’mî dea şi mie libertate.

— Bine, zise veneticul; dar ia séma să nu 
faci vre-o neghiobie că nu scapi de mânile mele...

— FU pe pace, zise Corbea, cam în doî peri..
Cum së înoptă Corbea porni însoţit de 6 omeni- 

al lui Cliesat, bine armaţi, şi spre mezul nopţeî, 
ajunseră în Gruenî.

La marginea satului era o mică pădurice, care de 
şi puţin întinsă, dar copacii eraü bëtrânï şi scorburoşî.

— Calul meu este în acâstă pădure, zise Cor
bea, să intrăm şi ’l vom găsi în grajdul lui.

Intrară în pădure şi se opriră în faţa unui co
pac mare şi scorburos. Corbea scôse o mică daltă 
ce o avea în sinul sëü şi înfigênd’o în côja acelui 
copac, ea se deschise întocmai ca o uşă.

Cei şese păzitori aï lui, se priveau unul pe altul 
plini de mirare.

, — Să intrăm în grajd, zise Corbea, şi el apu
că cel d’întêiü înainte, iar cei şâse îl urmară.

La rădăcina copacului, el deterâ peste o întrare 
cât pote încăpea un om, şi unul câte unul urmară 
după Corbea. In faţa lor së deschise ca o subpă- 
mêntâ, care ducea cam depărtişor de la întrare.

Merseră ast-fel pe sub pâment, până ce deterâ 
de o uşă de fer. Corbea împinse zăvorul şi intrară 
cu toţiî într’un grajd zidit cu peatră, la ale cărui 
esle, Corbu era legat, nemâncat sërmanul de vre-o

Corbea. 3\
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doue clile, de când cu fuga lui Corhea din închisôrea 
lui Chesat Efendi.

Cum simţi sgomot, Corbii îşi ciuli urechile, îşi 
întôrse capul şi începu să sforâe.

Cei şâse omeni împreuna cu Corbea Intraseră ■ 
înăuntrul grajdului, şi pe când Corbea deslega calul, À 
ei îl priveaţi cu mirare ; nu vëduserà nici o dată * 
un cal mai frumos.

Lumina în acea subterană venea din doue re- 
suflătorî, practicate cu multă dibăcie, de stăpânul 
ei, şi comunicând cu esteriorul.

Când Corbea deslegă calul şi eşi cu el spre 
uşă, cei. şease păzitori voiră să’l urmeze; dar de-o ^ 
dată Corbea trecu repede cu calul, şi uşa de fer sMJ 
închise în urmâ-i lăsând înăuntrul grajdului pe cel I 
şease cu armele lor cu tot.

— Traiü bun, dragii mei, le strigă Corbea de 
afară. Ce bine staü acum !... 2000 de galbeni în pungă 
şi şease nelegiuiţi îngropaţi de vii!... Ha' ha! ha!..;

Şi Corbea se depărtă cu calul sèü, rulând în hohot! '
El nu eşi prin scorbura copacului pe unde in

trase, ci apucă pe o altă subterană în stânga şi dupăy* 
un drum de un sfert de ceas, el eşi departe, la pôlele|I 
unui deal, unde se deschidea ca o mică peşteră, dar 
în care nimeni nu intrase, neştiindin secretul.

Când Corbea së vëzu la câmp liber, o porni 
prin mijlocul nopţei, şi ajungând la Grueni, întră în 
ograda casei.

.Biata Yoichiţa së sbuciumase în legăturile ei, 
mai totă nôptea pâiiâ aprôpe de ziuă, când vecinii 
audind ţipetele ei, alergară întru ajutor şi o deslegară. 
Când ea le povesti tôte celé întâmplate, toţi ţăranii, 
adunaţi în jurul el scrâşneaţi din dinţi şi turbau de 
dorinţa de a rësbuna pe Corbea. In tot cursul acelei 
^ile, eï së pregătiră cu toţii, bătrân şi tînër, adunară

!
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şi alte sate de prin prejur şi së liofărîră ca în dimi
neaţa dileï viitôre să pornéscà spre Divan să ceară 
dreptate, şi de nn li së va da. să treacă sub foc casele 
şi averile nelegiuiţilor venetici, car! pràdaü ţara.

Tocmai în acea dimineaţă sosise şi Corbea cu
calul sëü.

Voîchiţa era prin bătătură. Când vëdu pe Cor
bea sănătos şi nevătămat, ea îl strânse la peptul 
sëu de mumă şi ochii i së umplură de lacrămi.

— Eşti sànâtôsà mamă? o întrebă Corbea__
— Da, copilul meii!... Dar tu cum aî scăpat? 

Prin ce minune?
— Oare, când n’am ştiut eu să scap din mâi

nile nelegiuiţilor? Ei nu scap nici odată de mine; 
dar eu în tot-d’a-una sunt scăpat pentru eî.

—- Cată să ştii un lucru. In sat este învălmă- 
şală mare. Când ni’aü găsit românii, eri diminâţă, 
legată şi bătută, şi când le-am spus că pe tine te 
au luat nelegiuiţii de tilliarî ai lui Chesat Efendi, 
toţi sè umplură de mânie; aşa că toţi tinerii şi un- 
clieşii din satul nostru şi din satele vecine, sunt gata, 
să plece în dimineaţa asta la Divan să ceară dreptate.

— Bine mamă!... Fraţii mei de-acelaşî sânge 
au simţit cuţitul la os. De şi prea târdiu, dar tot e 
ce-va. Eu voiü merge cu ei şi vom vedea ce sè va 
alege de capul duşmanilor mei, care urmăresc tôle 
întreprinderile mele!...

Nu sfârşi vorba şi ţăranii cari simţiră venirea 
lui Corbea se îmbulziră cu sutele la uşa ogrăzei.

— Eî, frate Corbea!... Eşti sănătos! Bine
că scăpaşl.

— Dar ce ţi s’a întâmplat măi vere? între
bau alţii.

— Da cum de aï scăpat?...
— Ei Românul ştie să së scuture de nelegiuiţi !

3*



Câte şi mai câte nu vorbiaü bieţii ţărani, veseli*, 
de-a vedea pe Corbea în mijlocul lor, sănătos şr 
neatins de mâna duşmanilor, de cât mica rană de
là umër, care nu-I cauza nici o supërare.

— Ori şi cum fraţilor, dise un bëtrân, să nu. 
lăsăm vina nepedepsită. Să cerem dreptate, ca să 
nu ni se întâmple şi pe viitor ast-fel de neajunsuri

— Aşa! Aşa!... repetară în cor tot! ţăranii.
— Şi eü voiü fi in mijlocul vostru, strigă Corbea.
— Nici nu încape vorba, diseră unii.
— Tu eşti cel mai deştept, strigară alţii.
— Ştii şi mai multă carte de cât noi toţV 

diseră tot! flăcăii.
— Să mergem dar!...
— Suntem gata.
— Chiar acum!...
— Da!... Da!... repetară cu toţii.
— Pe drum!...
— Domnul să ne ajute!...
Şi făcându-şi cruce plecară cu toţii, având în 

frunte pe Corbea, care së simţea fericit de entusias- 
mul. fraţilor sëï de acelaşi neam.

Pe drum Corbea le dise :
— Mai întâiu de tote să ne resbunăm de Che- 

sat Efendi şi apoi să mergem la Divan, căci păgânul 
audind de scularea nostră, pote fugi.

— Ai dreptate, diseră tovarăşii lui.
— Să omorîm pe Chesat Efendi.
— Nu! (Jise Corbea, să’l legăm şi să’l dueer* 

înaintea Divanului.
— Şi asta-î bună! ,
— Să nu aţâţăm mânia Domnului, că ne-ai1 

rësbunat singuri, dise uh bëtrân, care părea că ai, • 
mai multă judecată.

— Toţi së opriră la aceste cuvinte ale bëtrânului.

i
!
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— Are dreptate, dise Corbea. Fiind-câ am por
nit pe-o ast-fel de cale, catà să aşteptăm la rës- 
bunarea legiuită.

Şi ast-fel vorbind eï mergeaü, mergeaü într’una 
şi mânia lor creştea cu drumul.

Seara ajunseră în satul Râdeanca, unde poposiră 
pănă a doua di dimineaţa. De aci eî mai ridicară 
ţărani nemulţumiţi şi porniră din noü.

Sgomotul ce făcură fu aşa de mare, în cât 
merse din sat în sat, din oraş în oraş, pănă ce ajunse 
şi la urechile Domnului. — Acesta însă nu ştia cauza 
resculăreî lor şi linguşitorii împreună cu Chesat 
Efendi, care veni la curte înaintea resculaţilor, îi 
spuseră că ţăranii vin să restôrne pe Domn şi să’l 
dea pe mâinile turcilor, cu care s’aü legat pentru 
acest scop.

Alexandru III, cum audi acestea, trimise o pu
tere armată, ca să nimicdscă întreprinderea ţăranilor 
şi să i aducă pe Corbea înaintea lui.

Armata îi întâmpină în cale, şi dupe ce res- 
pândi pe resculaţî prinse pe Corbea şi’l duse înaintea 
Divanului după cum vedurăm mai îndărăt.

Ştim încă, că după ce Corbea fusese scăpat de 
la morte, fusese aruncat în închisôre.

Mariôra, căpătase voe de-a vedea pe Corbea în 
tote dilele şi pentru acest scop ea se mută în Capi
tală împreună cu mumă sa; căcî boerul Arkondărescu, 
în urma acestora, după o lungă suferinţă, că pricinuise 
nenorocirea fiicei sale, murise în cel mal scurt timp.

Intr’una din dile Mariôra sè hotărîse să cérâ cu 
ori ce preţ de la Alexandru Vodă graţiarea lui Corbea.

Spre acest scop ea ceru audienţă Domnului, 
care-î fu ficsată pentru una din dilele viitôre. In ora 
şi diua hotărltă, Mariôra apare înaintea Domnului.

Acesta însè nu o priimi în sala audienţelor 
obicinuite, ci într’un cabinet particular.

1



Alexandru şeclea resturnat pe un jeţ cu un aer 
bine-voitor, când Mariôra întră cu cea mai adâncă 
supunere, şi se prosternă în genunchi la pici orele lui.

— Scôlà-te, frumôsa mea copilă, locul tëü nu 
e aci, şedi aci şi spune-mî ce aî de spus ; şi el îi 
arătă un fotoliu ce era alături cu al lui. SgL

— Mărite Domne, începu Mariôra cu un accent 
tremurător, este un timp forte îndelungat, de când ' 
am dus’o din rëü spre mai rèu, este un timp forte 
lung de când nu m’am mângâiat de cât cu lacremu 
Măria ta, care eşti tatăl nenorociţilor, şi care spri- 
jineştî pe cei loviţi de sorte, vei avea milă de neno
rocirile nôstre. pentru a le pune capët. Corb ea-, 
logodnicul meü a scăpat de la morte prin mila 
Măriei Tale. Iţi datorim amânduoi viaţa şi fericirea 
nostră; nu e însă mai puţin adevărat că această 
fericire ce ne-ai dat. este pe atât de durerosă^pe 
cât şi de timpurie. Un singur cuvânt al Măriei Tale™ 
ne pote împreuna şi ne pote da o fericire adevărată.
Zi acei cuvent şi vom fi căsătoriţi; iar Măria Ta vel 
avea adânca nostră recunoscinţâ şi bine-cuvêntare.

— Şi acel cuvânt?...' ~^j|
— Este de a scăpa pe Corbea de la închisôreL.
— îmi ceri cam mult. Corbea a fost acuzat ca 

rësvratitor, ca năzuitor la viaţa Domnului; şi ori cât 
de tare ar fi voinţa mea, boerii ţârei ar cârti numai la 
ideea de a pune în libertate pe un asemenea vinovat.

— Dar poporul, Măria Ta, găseşte fără cale 
închiderea lui Corbea.

— Èï, frumôsa mea, poporul protege pe aceşti 
omeni şi le voeşte scăparea, numai şi numai ca să 
aibă pricină de a cârti împotriva stăpânitorului lor ; 
dar când acel stăpânitor are nedibâcia de a së lua 
după vorbe pompöse şi graţiază pe culpabil, tot acel 

. popor cârteşte şi strigă în gura mare: Trădare! 
Nedreptate!... Slăbiciune de caracter!..-.
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— Măria Ta!... Fie-ţi mila de noi. Iţi stă în 
putere de a învinge töte acele piedici.

— Nu înţeleg ce slăbiciuni örbe aü şi aceşti 
muritori simpli!... Cum? vë consacraţi cele mai fru- 
môse ciasurî ale tinereţe! pentru a plânge şi a iubi 
pe un om de nimic, care ’şi trădează ţara şi Domnul 
lor. Ar trebui să ve desgustaţi la prima lor abatere 
din calea binelui. Stiü forte bine că a ucis pe un 
proprietar însemnat, anume... nu’mi aduc aminte în 
sfârşit ; a ucis şease credincioşi ai supusului meu 
Chesat Efendi, a resculat ţăranii asupra tronului şi 
nu te-ai scârbit de un asemenea resvrătitor şi făcător 
de rele?..

i

A! uite frumôsa mea...
— Marioră...
— Dine dici, uitasem. Yezî dar, frumôsa mea 

. Marioră, că sorta ta ar fi mai îndulcită, ba încă 
prea fericită dacă ai renunţa la iubirea ta nedemnă. 
AI putea sa fii fericită pentru totă viaţa, — nu te 
poţi îndoi de nimic, — ş’apoi ce e mai plăcut., este 
de a fi privită, de totă lumea cu respect şi cu su
punere, de a avea la poruncă robi, podôbe, bani, în 
sfârşit tot. ce pote face pe o femee fericită. Ei, ce zici?...

— Nu te înţeleg, Măria Ta!...
— Te fad că nu înţelegi; cu töte astea să’ţi 

lămuresc mai bine. Zic, că dac’ai renunţa la Corbea al 
teu şi ai primi să devii iubita mea, atunci, o! atunci...

— Destul, Măria Ta !... Me înfioiî...
— Nu cred să fiu aşa de înfiorător.
— Domne Sfinte, în ce abis m’am cufundat! cu

getă sărmana Marioră, şi ochii i së umplură de lacrămi.
— Când plângi eşti şi mai frumôsà !... A fi 

Domniţă!... A avea sub pjciorul sëu tot ce pôt'e 
dori patima omenească, a dice un cuvent şi totul să 
fie împlinit!...



— Măria Ta!, Măria Ta!... së ruga Mariôra
plângând din adâncul inimeî sale!

— Te îndoeşti pote!... Eî bine copila mea, află 
că din ziua în care te-am vëdut întâia oră, am prins 
pentru tine o slăbiciune neînţeleasă ; de atunci şi 
pănă acum nu m’a urmărit de cât o idee, acea de 
a fi iubit de tine, acea de a te vedea lângă mine, 
frumôsà şi străin ci tore.

— Nimic din töte acestea nu së va întâmpla !... c 
Oh!... de ce n’am murit alăturea cu tine, o scumpe 
Corbeo, martir al dragostei nôstre orbe şi nesocotite!...
Vezi prea bine, Măria Ta, că acea ce vrei să faci 
nu e un fapt bun ; cugetă la doue inimi sfâşiate, 
care au fericirea aşa de departe în cât abia cutézâ 
a o privi. Ai putea să le faci mult bine ; nu le da 
însă în locul binelui cel mai grozav rëü, ce pôte fi 
pe pământ. -

— E prea târziu, ca să ve mai fac acel bine ! 
Astăzi nuT mai pot face! căci el ar fi un rèü mare 
pentru mine.

— Atunci nu ne remâne de cât să suferim pănă 
în capet destinul aspru ce ne pedepseşte cine ştie --jeţ 
pentru ce. Noi vom ré mân ea cu durerile nôstre, iar • 
Măria Ta îţi vel stinge dorinţa cu multe altele.

— Aşa ar fi, dacă voinţa mea n’ar fi mai pre sus 
de cât a vostră. Ştii însă că eşti în puterea mea.

La aceste cuvinte ameninţătore, Mariôra sé în
fiora de groză şi căzu din nou în genunchi înaintea 
lui Alexandru:

— Ertareî... Ertare Măria Ta!... Noi nu’ţî-am 
făcut nici un rëü!...

— Dar nu înţefegi nenorocito, că te iubesc, şi 
că de nu vel ceda de bună voe iubire! mele, armele 
mele sunt mai puternice'de cât ale tale?...

— O! ştifi!... ştiu forte bine!... şi Mariôra ’şî 
-acoperi faţa cu mâinele. -■

iv#
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— Fiï dar cil judecată şi ascultă voinţele mele. 
Vei fi fericită şi mare.

— Nu pot!... Nu pot!...
— Vei putea dar fără voe’ţî fiinţă încarnată de 

credinţă!... Şi vei regreta amar sumeţia cu care te 
împotriveşti dorinţelor mele!

De astă dată Mariôra nu mai respunse nimic ; 
ea căduse fără simţire în locul unde şeduse în ge
nunchi. Durerea şi disperarea ’î sdrobiseră inimă. 
Ochii eï eraü scăldaţi de lacrămî şi pieptu-î hătea 
cu putere.

Alexandru Vodă, se sculă din jeţul sëü şi apro- 
piindu-së de biata copilă, clise:

— A leşinat porumbiţa!... O voiü face eu să 
më iubească!... N’am fost nici odată amăgit. în spe
ranţele mele!...

La un semn al lui. un om mustăcios apăru, 
şi aprôpe îndoit, fâcênd temenele Domnului, së a- 
propiâ de densul.

— Această copilă, în odaia nopţilor l porunci 
Alexendru cu un ton hotărît.

Umilul servitor, o ridică în braţe şi era gata
să plece.

— Tu să te întorci aici, mai porunci Vodă.
— Bine, înălţate Domne!
Şi omul dispăru.
Neoraenosul stăpânitor së plimba cu paşi agi

taţi de colo pănă colo, când fiinţa supusă reapăru.
— Apropiete, GruioL. Am să-ţi vorbesc.
— Sunt supusul înălţime! Vöstre.
— O ştiu. De aceea am totă încrederea în tine. 

Mâine în revërsatul zorilor, voiü ca acea copilă să 
fie dusă din palat, fără să vadă nimeni, la moşia 
mea raisteriosă. M’al înţeles?

— înţeles, stăpâne!....
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— Acolo nu trebue s’o vază nimeni, nu trebue 
să vorbească cu nimeni afară de tine.

— Pentru câte zile. Măria Ta?
— Asta nu te priveşte. Atât aveam de zis de 

o cam dată.
— Numai atât, stăpâne?...
— Negreşit l
— Dar cum să nu vază pe nimeni afară de 

mine adică eü... voiü fi...
— Eî, nu! dobitocule! N’am vrut să die asta! 

Numai tu s’o îngrijeşti, până voiţi veni eu!...
— A! acum înţeleg!...
— Pleacă dar!...
— Iată, plec, plec!...
— Şi ia seama!...
— Fii sigur înălţime!...
— Vei răspunde tu de densa!
— Cil tot ce am !...
— Şi cu capul!...
— Dumnedeu. sà me ferească de o asemenea 

nenorocire!... Voiţi îndeplini porunca cu sfinţenie.
— Da! cu sfiinţenie drăcească!
— Aide, cară-te!
Şi Gruia se retrase făcând temenele obicinuite. 

Alexandru rămase singur şi cugetă :
— Iată-te în mâinele mele, copilă nesocotită! 

Ha!... Preferă în locul unui domn pe un ţărănaş 
puţin cam viteaz, dar vinovat şi fără de putere în . 
faţa voinţei mele. Vom vedea ce voiü face şi cu tine!..

- \jâ

X.

Trecuseră 6 zile de la această întâmplare, şi 
sërmana Mariôra dusă departe într’un castel de ţară, 
închisă în câte-va camere singuratice, nu vedea alt
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om de cât pe hidosul Gruia, care era şchiop şi spân7 
de o falie mica şi cu vorbirea piţigăiată.

Ea plângea într’una, së ruga lui Dumnecleu,. 
dar fote erau în zadar, căci el nu o auzea.

A şesea di sosi Alexandru Vodă, şi mai înflă
cărat ca altă dată voi. sa facă pe Mari ora a’l iubi 
în contra voinţei ei.

— Ce am. îî cjise el?... Sunt urît?... N’arn 
tot. ce ’mi trebue, nu sunt bun pentru tine ?... 
N’am inima ?...

— Nu!... Un om care loveşte într’o iubire 
curata şi neperi tôre, nu pote să aiba inimă !... Eşti 
maî crud de cât îşi închipueşte poporul töö !... Eştr 
mai laş de cât te credeam.

— Aide, iubita mea, nu mai fii aşa de rëutà- 
ciôsà. Vorbele tale sunt de prisos, trebue să te supui 
mie, dacă vrei să dobândeşti o fericire adevărată şi 
rangul ce li-am pregătit.

— Ce’mi folosesc rangurile tale, când ele sunt 
nedemne şi ruşinose, când ele îmi răpesc cea mai 
dulce fericire, aceea de a iubi pe sermanul Corbea, 
care zace în închisôre de atâta timp, numai şi numai 
pentru mine!...

— Mai târziu, îl voiii erta!
— Când?...
— După ce ine vei iubi!...
— Nu te voiù iubi nici odată.
— Atunci.,..
— Atunci nu va scăpa nici odată, o ştiu; dar 

cel puţin voiü muri curată pentru dênsul, precum 
şi ei va muri martir pentru mine!...

— Te înşeli, căci nimic din töte acestea nu 
së va întâmpla.- Eşti în mâinele mele!... Şi când tu 
vei fi cu totul a mea, el, scăpat, nu së va mai uita- 
la tine; din potrivă va fugi de tine, te va uri, când

!

!
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Ta şti cà ai fost a altuia înainte de a fi a lui. Nu’l 
Toiü ucide, ca să’ţi fac o remuşcare vecïnicà ; dar îl 
voiü erta, ca sâ te pôtà uri, iar tu sa poţi sa më 
iubeşti. Acésta este voinţa mea şi trebue sa së 
îndeplinéscà.

— Nici odată !...
— Imbunâ-te de voe, copil neînduplecat; nu ine 

•sili sa fiu crud! lata tot ce’ţi cer!... Mai târziu te 
Tei cài pote. Astàdï ai tôtâ libertatea să voeşti. şi 
eu sâ fiu la piciôrele tale; din stăpân, voiţi deveni 
sclavul tëü; vei porunci şi eu voiü asculta!...

— Hotarîrea mea este luata!... Resping din 
tot sufletul propunerile tale.

— Vom vedea, zise Alecsandru ameninţător. 
.Acum te las să te gândeşti. Disearâ îmi vei da 
rëspunsul teu.

Şi Vodă eşi cu paşi repezi, lăsând pe Mariôra 
prada suferinţei şi a disperărei.

Biata copila plânse tôtâ ziua; şi când së însera, 
ea încâ plângea cu capul răzîmat de un jeţ, ochii 
ei eraţi umezi : dar acesta suferinţă, acesta melancolie 
o făcea şi mai frumôsâ şi mai încântatôre.

Alexandru së apropie de dênsa şi luându-o de 
mijloc îi zise :

— Ce rëspuns îmï dai? o întreba el.
— O! fugi! om fără suflet!... îmi eşti negru !...
De asta dată, însâ, mişelia acestui ora merse 

până la culme. El o luă în braţe şi o tîri pănâ la 
•o sofa mare, ce së afla în fundul camerei.

—I Rëspunsul tëü, femee nebunà, va fi acela 
pe care ’1 voiü da eü !...

O luptă crâncena së încinse între slaba femee 
şi vînjosul Domn, care de asta dată nu mai vedea 
nimic înaintea ochilor.

— Ajutor!... strigă Mariôra în culmea disperărei.



Maï mulţî ţărani înarmaţi cu topöre şi ciomege înaintează pe 
câmpie având pe Corb ea în fruntea lor care le comandă.



— In van ! zise Alexandru, nimeni nu te va auzi.
— Nimeni?... Nici chiar Dumnezeu?...
— Nici el!... Astăzi sunt singurul teii stăpân. 
— Domne aï fost aşa de crud pentru mine!... 

esclamă biata Marioră cu lacrămile uscate pe albii 
sei obraji.

— El a fost crud, şi eü voiü fi bun!...
O ultimă sforţare, făcu Mariôra, şi forţ.ele-1 

slăbiră sub braţele vigurôse ale neomenosuluî Domn. 
Un ceas după acea tiranii eşi de la Mari ora cu pri
virea unul om beat, şi cu inima plină de satisfacţiuneL. 

Sêrmana nenorocită !...
— La o femee, singura dificultate este de a 

căpăta prima el favôre, de aci bucuriile curg ca şi 
apele isvoruluî, limpede şi neturburată de nimic. Astfel 
făcuse acest Domn nesăţios, şi sêrmana victimă su
ferea în töte zilele amărăciunea ruşine! sale.

— Iată-te întreţinuta Domnului, cugeta ea, în 
momente de dureri şi deziluziuni. Mult mal dulce ar 
fi morteaL. Sermanul Corbea, cât më iubea!.... Şi 
cu ce sorte amară’i së răsplăteşte!... Cu töte astea 
simţ că nu mal am mult de trăit. ! Voiü sfârşi odată 
cu el pote! Dar ce decepţiune !... El va muri ca un 
martir, şi eü ca o degradată !... O ! viaţă otrăvitore !... 
Mister nepătruns, care faci din om tot ce este mai 
jos şi mai murdar! Suflet întinat în rele, care sfărâmi 
cea mal dulce simţire numai pentru pasiune infernală 
şi neomenosă !... Pentru ce am născut pe acest pă
mânt, când n’am avut a culege • de cât spini veninoşi 
din grădina acestei lumi înşelătore!... Maica mea!... 
Unde eşti tu?..; Unde eşti, să’ţl vezi copilul în abisul 
cel mal înjosit!... Unde eşti să-I vezi durerile şi cei 
puţin, tu, să-l zici: eü te ert scump copil! te iert 
căci vina nu este a ta, ci a nostră, a mea şi a tatălui 
tëü, care n’aü ştiut să preţuiascâ adevërata fericire!...

i
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Dar vai!... Aci sunt singură!... Nu me aude nimeni!... 
Nu e nimeni, care sà së înduioşeze la durerile mele !...

Astfel disperă Mariora în culmea nenorocireî, 
şi nimeni n’o auzea, nimeni nu venea sâ’î spue o 
vorbă de mângăere, o vorbă care s’o facă a uita 
pentru un moment acea stare înjositôre în care së afla.

Trecuseră trei luni şi ea nu ştia nimic de cât 
aceiaşi viaţă obicinuită, nu vedea pe nimeni de cât 
pe mizerabilul eî posesor şi pe tîrîtorul Gruia.

Corbea, ştia el tote acestea?... O! dac’ar fi 
ştiut, lanţurile ar fi fost prea slabe pentru dânsul 
într’o asemenea stare mizerabilă !

El spera !... Aştepta în töte zilele să vie Mariora, 
ea însă nu së arăta. Era încredinţat că densa plecase 
cu mumă-sa în oraşul lor, ca să’şî adune mica avere 
ce le rëmàsese şi că së va întôrce în scurt timp.

-.Trecuseră însă trei luni, şi ea nu mai sosea.
Pe de altă, parte, muma Mariorei, o căuta 

pretutindeni, dar în zadar!... Nu-î putea da de urmă. 
Yoea să se ducă la Corbea, în închisôrea lui ; păzitorii 
Insă aveau poruncă a nu mai lăsa pe nimeni.

Trei nenorociţi în trei părţi, şi nimeni nu era 
să le dea vr’un ajutor, o mână de scăpare, o vorbă 
de mângăere.

Trecuseră trei luni şi töte căutările mumei fură
în zadar.

Trebuea în cele din urmă să afle de urmaei sau 
cel puţin să së încredinţeze dacă mai trăeşte sau nu.

Spre acest scop, ultima ei speranţă era de a së 
duce la Gruenî la muma lui Corbea, şi acolo să în
trebe să afle sau de nu să spue nenorocitei lui mume 
sortea fiului ei şi luând’o cu dânsa să aibă o fiinţă 
cu care să împârtâçéscâ cumplita ei durere.
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Să trecem acum la ore care fapte istorice, care 
ne vor cia desnodâmêntul acestei grele situaţi uni ale 
celor trei victime şi împreuna cu muma lui Corbea, 
patru. — Iată ce elice Bolintineanu asupra tronului 
lui Alecsandru al III, înainte de a fi resturnat:

Alexandru al III, căzuse într’un fel de efeminare.
El simţise că, Mihai, vërul sëü, o să-i ea locul la 
domnie, o poliţie furişă, urmărea pe Miliaî în tote 
părţile şi raporta Domnului tote faptele şi vorbele 
lui. In acest timp vistierul lane scrie lui Mihai să 
caute să facă legături cu principele Transilvaniei 
Sigismund Batori, cu care el însuşi întrase în vorbă. 
Tot de-odată scrie şi Domnului ţârei României să 
înceteze de a prigoni pe nepotul sëü.

Alecsandru al III-lea se împăcase cu Mihai îii- 
faţă-I, dar în ascuns îl iscodea şi îl bănuea. Mihai . 
din parte-î scrie lui Batori după ordinul unchiului 
sëü, fâcênd un tabloü dureros de starea ţârei, în care 
inundaseră Turcii, din pricina slăbiciune! lui Alecsan-- 
dru al III-lea şi pregăti ast-fel pe prinţ la ideia'^- 
unei alianţe între‘Yalachia, Moldova şi Transilvania 
împotriva Turcilor.

Nu trecu mult şi Domnul începu din noü a’l 
prigoni. Mihai presimţind perderea sa apropiată, së 
hotărî .să treacă în Transilvania. Astă dată proectul 
sëü isbuti. El trecu în Transilvania şi së duse la 
principele Sigismund Batori. Aci prin mijlocirea Iu! 
Baltazar Batori, el aruncă cele dintêiü temelii ale 
unul tractat de alianţă. Sigismund scrise lui Sinan 
Paşa să mijlocească la Portă a së numi Mihai, Domn 
în Valachia. • Mal scrise şi ambasadorului englez 
Eduard cerêndu’ï intervenirea sa pentru Mihai pe 
lângă Vizirul cel mare. Mihai şezu doué sëptëmânï

A
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în Transilvania. In cele din urmă el së hotărî să së 
ducă la Constantinopol. Partisaniî sei voiră să-l în-* 
soţească, dar abia putură să së strecôre cu dênsul 
Stroe Buzescu, Radu, comisul lui Alecsandru al III- 
lea şi câţi-va alţii.

Alecsandru al III-lea luând ştire despre acestă 
fugă, începu a së teme serios. Scrise îndată la toţi 
Turcii, pe care îî credea protectorii sei, făgăduind 
sume mari de bani ca să înlăture dorinţele lui Mihaî 
asupra tronului ţârei.

Dar Vistierul lane pregătise mai din ’nainte 
tărâmul. El duse doue-deci mii galbeni lui Sinan 
Paşa, în numele nepotului seu, ca să capete tronul 
ţârei Româneşti.

— Nu vë smintiţi! elicea el amicilor së! politici, 
.cată să fac aceasta, căci este singurul mijloc a ajunge 
la tron, de unde în urmă am să scutur după ţară 
rëul robiei. O să më vedeţi umilindu-me înaintea 
Turcilor, alcrgênd la margeolii; rămâneţi însă tari 
în credinţa vostră...1 ^

Miliai zicea acestea şi avea încredere în sine 
că le va face. Negreşit această purtare era întemeiată 
pe macsima : scopul iartă mijlôcele. Dar daca vom 
lua în băgare de seamă, că între Români şi turci 
era o luptă de viaţă sau de morte pentru cei dintêiü, 
şi lupta era să semene cu acea ce o are un leu cu 
o lăcustă. Mihaî ca sâ’şi mulţumească o ambiţiune 
personală, ar fi fost de osândit ; ca capul unei naţiuni 
ale cărei lanţuri voeşte să le sfărâme, este ertat şi 
ânsuşi lăudat: cea ce este o crimă la un om parti
cular, la un om politic, şi atât de supus, de multe 
ori este o virtute. De aci Brutus devine o fală pentru 
Români. Unei stăpâniri este de multe ori ertat a face 
o faptă ce unui particular nu i së iartă; căci un

Corb ea. 4
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stăpânitor, când face, are în vedere folosul tutulor 
şi acésta cuprinde ideea mărinimiel.

Scrisôrea lui Batori cătră ambasadorul englez 
avu isbăndă. Acest ambasador să puse să lucreze în 
partea lui Mihai ; Sinan Paşa lucra pe de altă parte 
ca să înegreascâ înaintea Porţeî pe Alecsandru III-lea.

Vizirul hotărî să scotă pe.Alecsandru III-lea şi 
să dea Tronul Valahieî protejatului mândrei regine 
Engleze Eiisabeta. Intr’o di el chemă pe Vistierul 
lane şi’i dete ordin să spue boerilor să facă actul 
de plângere împotriva lui Alecsandru III-lea cu do- 

^ rinţă de a întări Domn pe Mihai.
Atunci marele Vizir subscrise un raport cătră 1 

Sultanul, ce se numeşte Talnize, cu cuprinderea ur- 
rnătore: „Alecsandru, Domnul de astădi al Valahieî, 
asupreşte forte pe supuşii împărăţiei tale, încât mulţi 
din locuitorii ţârei ca să’şi scape onôrea, averea şi_ ^ 
viaţa, sunt nevoiţi să treacă în ţări streine, iar alţii 
vin aici ca să ceară protecţie împotriva Domnului 
celui rëü, şi fiind că aceasta este cu totul împotriva 
împărăţiei tale şi a folosului ţârei, pentru aceea, de 
va fi şi plăcerea împărăţiei Tale, am socotit că este 
de folos să scoţă mai sus numitul Domn, şi în locul 
lui să să pue Mihai, fiul lui Pâtraseu Vodă, pe care 
îl cunosc că este om drept, credincios şi bun.“

Pe acest raport Sultanul scrise cu mâna sa :
„Mugebingc amid olum“ adică: „să fie cum scrie 
mal sus.u

îndată ce să puse această resoluţiune, Mihai 
fuse chemat acasă la marele Vizir. Mihai porneşte 
însoţit de ai săi. Acolo Xehaiaoa Vizirului îl primi 
cu bună-voinţă; îl duse în cabinetul său, îl în vită 
să şadă, apoi îi (Jise :

Majestatea sa Vizirul, cunoscênd meritele tale 
a rugat pe Sultanul ca să te numească Domn peste
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tara Valahieï, aşa dar, prin credinţa ta, ca sä te arăţi 
li ar nie de încrederea cea înaltă, ca nu cum-va prin 
lenevirea sau necredinţa ta sä ruşinezi înalta personă 
a Vizirului.

După acest discurs Kehaea së duse în cabinetul 
Vizirului şi ’i dete ştire cà a venit noul Domn.

Vizirul trimise îndată pe Keliaiao ca să introducă 
pe Domn. Ei îl invită într’o cameră vecină. Aci află 
înşiraţi pe două părţi omenii Vizirului până la uşa 
cabinetului. Domnul cu ai sei, trecu printre dânşii; 
Îndată ce întră, Vizirul îi pofti să şadă pe o sofa, 
şi având în dreapta sa pe Kehaiaoa. Mihai câta să 
së supue la tote formalităţile prescrise de datine, 
căta să sărute mâna Vizirului, de unde së retrase 
la o distanţă de un pas.

Vizirul îi dise:
— Bine ai venit!... Prea înălţatul, prea dreptul 

şi prea mărinimosul Padişali aflând, că Domnul cel 
. de până acum nu s’a arătat vrednic de înalta în

credere, a poruncit să fie scos ; iar eu l’am rugat 
'Să te pue pe tine în locul aceluia. Prea puternicul 
Padişali a ascultat ruga mea şi s’a îndurat să reverse 
asupra capului tëü mila sa. Datoria ta este să te 
arăţi recunoscător prinţi1’o rară credinţă: pe cei drepţi 
-să’i aperi, pe ceï rei să nu’i treci cu mânia ta. Să 

< te mulţumeşti în veniturile prescrise de legi: pe su
puşi să nu’î asupreşti, şi darurile cătră Portă să le 
trimiţi tot-d’auna la timp! De vei urma ast-fel bine 
va fi ţie; iar de vei face din potrivă, sfârşitul tëü 
va fi amar.

Mihai răspunse prin dragomanul cel mare, espri- 
mând recunoştinţa sa pentru împëràtésca mărinimie, şi 
că va face totul, să merite încrederea ce are în sine.

Atunci Kehaeaoa îi aduse caftan, pe care ’1 
prezentă lui Mihai ca să’l sărute. El îi sărută. Pe
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urmă îl îmbrăcă cu caftanul peste cele l*alte vestminte- 
Mihaî cată să maî sărute mâna şi pôla Vizirului şi 
sà’l rôge să primească şi pe Vistierul lane noul seu. 
Capu-kehaie sub apărarea sa.

Vizirul zise: bine, bine!... şi îndată îmbracă şi 
pe acesta cu un caftan maî ordinar. Mihaî maî sărută 
odată mâna Vizirului, apoi se retrase în tăcere cu 
toţî omenii sei în cabinetul Kehaialeî, care purcese 
înaintea lor. Acesta îi gratulă încă odată, şi sclavii 
aduseră la toţi cafele şi şerbeturi. In acest timp co
misul Vizirului, dete ordin să se prepare un cal forte 
frumos îmbrăcat, două-zecî şi patru de ceauşi, patru 
ciatirl pedestri şi o mulţime de servitori së rănduiră 
să însoţească pe noul Domn în cale.

Servitorii stropiră pe oaspeţi cu apă de trandafiri; 
aceasta era semn că trebue să plece. Ei eşiră : Milial 
sărută mâna Kehaealel şi eşind încălecă. Mai mulţi, 
cai erau gătiţi pentru amicii lui Mihaî; înaintea lor 
mergeaü patru Ceauşi, pe urma lor Ceauşlar-emini 
cu ceî-alţî, după ei veneaü algalariî şi iciogatarii, şi 
după dânşii Mihaî cu boerii. Domnul mergea încon
jurat de patru Ciatiii, mai aprôpe de densul era 
Capu-kehaia al sëü, apoi boerii.

Acâstă suită se îndreptă spre biserica cea mare 
a Patriarhiei. Ori pe unde se arăta, ianicerii se puneaţi 
în rând, în semn de onôre. Cetăţenii de tote religiunile, 
së ridicau, puneau mâinile pe piept şi plecaü capul.

Mihaî ajungând la biserică, Turcii râmaseră la 
portă afară. Domnul descălică pe o piatră ce së 
afla la uşa bisericei, atunci ceauşii diseră cu glas 
tare aceste cuvinte :

„Alah să dea Padişahulul nostru şi Domnului 
viaţă lungă şi fericită!...“

La piatra de la uşă îl întâmpinară mitropoliţî, 
arhierei şi preoţi, iar în uşa bisericei, din ’năuntru-



Corbea, legat cu manele la spate să sforţeză a scăpi de cat 
dot sbirt, îmbrăcatÏ turceşte. Bătrâna Yotohiţa, muma Iul Corbea stă
înspăimântată la usa întredeschisă.
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îl întâmpină însuşi Patriarhul bine-cuvântânduT. De
ad merse în strana menită pentru Domni, un diacon, 
ceti, Patriarhul întră în altar însoţit de patru rnitro- 
poliţi. Mihaî le urmă în altar, acolo Domnul îngenun
chind puse capul pe masă, patriarhul citi o rugăciune, 
ce se citea înainte la încoronarea împăraţilor şi ih 
unse cu mir. De aci sè duse în strana sa în cânte
cele tutui or. „întru mulţi ani.“

Patriarhul îi ţinu un cuvânt de laudă, după 
acestea se mai repetă cântecul întru mulţi ani pentru- 
patriarhul. De aci patriarhul duse pe Mihai în-
mijlocul hisericei unde îl întări cu împărtăşirea bine- 
cuvântărei. De aci îl petrecu pană la piatra de-
descâlicare unde sè sărutară amândoi. La portă îl 
întâmpinară Ceauşii cu strigări şi sè duse la locaşul- 
sèû tot cu rândueala care venise aici. A doua di- 
priimi vizita Patriarhului şi a Ambasadorilor sau,a~~ 
dra go man il or lor.

După aceasta veni rândul darurilor între Turci, 
pe urmă ’i se trimise semnele de Domnie şi un drapel, 
cu o pompă mai mare de cât la numirea Vizirilor. 
Până a nu ajunge aceste semne la locaşul Domnului,. 
Mihai trimise pe Capu-kehaia al şeii şi cu boeriî, pe 
cai frumoşi îmbrăcaţi, la Murulum-aga, păstrătorul 
drapelelor unde erau adunaţi ceauşii Vizirului. Acesta 
îi priimi cu mare pompă. în sunetul muzicilor turceşti* 
De aci porniră prin cetate şi merseră cu toţii la 
locaşul Domnului, unde Domnul îl priimeşte la scară.

Murulum-aga îl întâmpină cu aceste vorbe:
— Dumnedeù să-ţi dea noroc la aceasta !...
Domnul luă steagul, îl sărută şi ’1 dete stega

rului sëü. De aci învită la sine pe Murulum-aga căruia 
’I dete o blană de samur şi bacşişul obicinuit.

Intr’o <ji së dete ştire Domnului că Duminecă 
'are să fie înfăţişat Sultanului.
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In acea di së adunară la Divan : Vizirul! cel»
mare, Muftiul, cei-alţi Muftii, Ianicer-aga, şi alţi mari 
dregători. Pricinile înfăţişate së hotărîră mai repede 
în acea di. După aceea së chemă Domnul şi boeriî 
cărora li së porunci să stea la rênd de la uşa Di
vanului de afară şi până la uşa Divanului din năuntru. 
Atunci sculându-se Vizirul cel mare de la locul sëii, 
întră la Sultanul şi îi spuse că sluga sa, Domnul 
Valahiei, să rogă să i se dea voe a merge în Domnia*, 
lui. După acea Mulitar-agasi dete poruncă să së pue 
pe capul Domnului o cucă cu pană de struţ. Tefter- 
paşa, îl îmbrăcă cu un caftan de mare preţ ; pe boerf 
îi îmbrăcă cu caftane mai ordinare. Atunci doi capugii 
apucară pe Domn de subţiori, precum şi pe alţi patru 
boeri fruntaşi : capugiii silesc pe Domn să plece capul 
pănă la pàmênt. Intrând, după ce păşeşte de douë 
ori câte trei paşi, rernâne stând drept în mijlocul 
Divanului. Sultanul së îndreaptă cătră Vizir şi îi dice 
să spue Domnului ceea ce este dator a face.

Vizirul dise lui Mihaï, mai tot aceleaşi vorbe ce 
?ï-a dis la întâia vedere, la care- Domnul rëspunse 
prin termeni plini de recunoştinţă.

Atunci capugiii scoseră pe Domn şi pe cei patru 
boeri tot după modul cu care intraseră.

Ei coborîră din serai; comisul cel mare, dete f 
ordin să aducă un cal decorat cu raft de aur bătut 
cu pietre preţiose şi cu harşe cusută cu aur şi argint, 
în stânga cu săbii şi în dreapta cu un buzdugan. 
Doi delii ţineau calul la pôrta curţei, pe lângă cal 
stau doi alergători cu vestminte de fir şi cu mânece 
de argint poleite cu aur.

Domnul încălecă şi porni la patriarhie cu cea 
mai mare pompă.

Eşind de la Sultanul, Mihaï zise boerilor sëi:
— Scump aü să’mi plătească aceşti păgâni 

umilinţa ce ’mi făcură mie şi ţârei mele!
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«După doue zile Mihai plecă spre ţară, însoţit 
de boerî şi de Turci ; cei din urmă erau în mimer de 
doue sute, spahii şi ieniceri, având în capul lor un emir.

Intrarea lui Mihai în ţară fuse forte fâlosă... 
Cum. ajunse la hotar, trimise o parte de Turci şi de 
Români sub comanda lui Stroe Buzescu, ca să cu
prindă scaunul Domniei în Bucureşti.

Alecsandru al IlI-lea cum luă veste despre a- 
ceasta, plecă la Oonstantinopol, unde prin intrigile 
Domnului Moldavie! Ieremia, muri sugrumat de Turc! 
în Dumineca Floriilor.

Mihai găsi ţara într’o stare de plâns ; tot era 
de făcut. Domni! din ’naintea lui, călcaseră în piciôre 
legile şi datinele ţăreî.

Starea materială înfăţişa o privire durerôsà, din 
töte părţile ţârei së audea un lung gemet, ce së întorse 
cătră Mihai cerând uşurare la suferinţele poporului.- 
însă reul cel mai mare ce apăsa ţara era aflarea ; 
Turcilor în ţară şi împilările lor asupra locuitorilor. 
Turcii călcând vechile tractate, së versaseră în ţară 
şi împilările lor asupra locuitorilor. Turcii së versa- 
seră în ţară făcându-ş! locase şi geamii; cu venirea 
Iu! Mihai, ei gândiră că vor afla şi mai multă păr
tinire. Astfel ce! care së aflau în Yalahia scriseră 
cărţi la rudele, la amici! şi la cunoscuţii lor din 
Turcia, să vie să së aşeze în acest raiü pământesc, 
unde totul resuflâ pace şi îndestulare. Atunci Turci! 
din tote provinciele Turciei së versară asupra ţăreî 
ca nişte rîurï ce es din patului unde provedinţa le-a 
constrâns. Afară de acestea Tătarii şi Turcii de la 
hotare întraü din când în când în tară, în numër 
mare, să prade şi să robească şi së înturnaü cu mul
ţime de prăzi şi robi. Porta Otomană părea că în 
chide ochii la tote aceste cruzimi.

Mihai scrise de multe ori la Portă, despre nă-
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vălirea acestor Turci, cerênd a se respecta tractatele. 
Nu priimi nici o dată nici un răspuns.

Acestea făcu pe Mihai să së înverşuneze în 
contra Turcilor şi a împilărilor, care sugeaü munca 
românului în tara sa.

'• •

b: N.
Iată ceace s’a petrecut în tot timpul cât Corbea 

a stat în închisôre şi cât biata Marioră, devenise 
victima lui Alecsandru III, Domn crud şi neomenos. 
Când el fugi la Turci în Constantinopol, uitase să 
ia din graba sa şi pe Mariôra. Astfel ea rămase. Toţi 
linguşitorii, toţi partizanii lui Alecsandru së făcuseră 
nevăzuţi, păna şi Gruea. Ea rămăsese singură. Dar 
unde era să apuce?.... La cine era să să ducă?.... 
Cui frebuea să cérà ajutor?... Nu ştia!... locuinţa 
retrasă ce-i dedese Alecsandru, o sustrăsese de la 
tote cunoştinţele ce putea să aibă asupra lumeï.

Devenită liberă ea merse la locuinţa mumei sale, 
dar cocôna Arhondărescu nu mai locuea în acea casă. 
Nimeni nu ştia unde plecase. Sôrmana Mariôra ră
măsese ca un fulg în mijlocul valurilor.

Şi cum? Nu avea ea ore la cine să să ducă? 
pe cine să întrebe? Corbea nu raaï tràea ôre? Da!.:. 
Corbea trăea în încbisôrea lui, în care’şi pierduse 
aprôpe speranţele, cu tôle acestea ea nu mai îndrăsnea 
să së arate privirilor lui !... să credea nedemnă de 
densul !... I se părea că vocea acelui Martir o urmează 
pretutindeni, i să părea că ’1 aude pronunţând bles
temul ei !... în sfârşit ea nu mai putea să apară îna
intea lui Corbea, când apăruse altuea mai înaintea lui.

Din cercetare în cercetare ea află în sfârşit urma 
mumei sale şi când së încredinţă, că ea este în Gruenî, 
porni spre partea locului. Acolo ea găsi pe D-na 
Arhondărescu, care slăbise cumplit din cauza sufe
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rinţelor. De şi ea së hotărîse, după cum ştim, să s& 
întorcă în Capitală împreună cu muma lui Corbear 
dar ôre-care afaceri le mai întârziă.

Când sosise Mariôra, ambele femei sedeaü pe 
prispa casei, şi amêndouë îşi plângeau copiii, victime 
ai unor nesocotinţe culpabile.

La vederea ei, jupânésa Arliondărescu, scôse un 
ţipăt de bucurie amestecat cu groză, cât pe aci să 
n’o recunoscă, aşa de mult së schimbase.

Galbenă şi uscată Mariôra, cea mai frumosă 
copilă de prin prejur, devenise bolnăviciosă şi melan
colică. Cine ar fi putut acum cunôsce pe acea Mari oră 
încântătore, cu faţa albă rozată, cu ochii mari şi. 
limpezi, în această umbră a ei, slabă şi suferindă, 
în acei ochi turburi şi înfundaţi.

De sigur că Corbea ar fi recunoscut’o ! Dar vai! 
această recunoştere, ’l-ar fi părut mai amară decât _ 
închisôrea lui ; de sigur că la prima vedere, i-ar fi 
strigat: Mariôra!... Dar la primele ei cuvinte, la 
prima ei privire, ar fi simţit asprimele unei mâni 
hidôse care atinsese frumosele ei farmece ; de sigur 
că Corbea ar fi iubit’o chiar în această stare. Un 
amor ca al lor nu së şterge aşa de iute, acela ce 
iubeşte întâia oră şi sufere îndelungat acea iubire, 
remâne acelaş totă viaţa. Corbea ’i ar fi zis tot iu
bita lui Marioră! Negreşit, ea nu era vinovată. Dar 
iluziunea?... Ce devenise ea?.-.. Nu perise ore cu 
primele raze ale purităţeî? Şi Corbea ce ar fi putut 
face, când această iluziune, acea lume plină de ideale 
së stinsese? Ce-ar fi putut zice el?... Nimic !... Decât 
să sufere, să sufere mereü, să vadă în tot-d’auna 
o figură suferindă şi mâna întinsă a unui seducător 
infam, să’şî apropie inima lângă sînul Marioreî şi o 
putere supra-omenéscà să ’1 respingă departe. Intri 
adevër sortea bietului Corbea ar fi fost tristă şi Mari-
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ora së gândea adese-orï la töte acestea. Câte o datăî 
sè mai liniştea puţin şi în locul acelei tendinţe de 
a fugi de Corbea, năştea un dor nemărginit... i se- 
părea că ’1 aude vorbind, i së părea c’o ia în braţer 
i së părea că-î şopteşte de iubire, şi din acele visări 
pline de fericire, din acele desmierdărl ale lui Corbea, 
închipuit, ea së deştepta îşi amintea locuinţa lur 
Alecsandru, îşi ascundea faţa între mâni, şi plângea,, 
plângea ceasuri întregi.

XI.
Cât despre Corbea el së deprinsese cu închisôrea 

şi ceea ce’l turbura numai, era că de trei luni şi 
ce-va nu mal vëzuse pe Mariöra. O mie de idei îi 
trecură prin cap şi nici una nu putea sâ’l întărească 
a crede cutare sau cutare întâmplare asupra bieteî 
Mariöre.

Intr’o dimineaţă, temnicerul, un bëtrân, ros de 
timp şi de suferinţele pensionarilor sëï, veni ca de 
obiceiü să’l viziteze.

— Bună dimineaţa, băete, îi zise el.
— Mulţumim dumitale, îi rëspunse Corbea.
— Cum mai petreci?
— Ca la puşcărie, scumpul meu moşneag.
— Ei, ce vrei?... Aşa e lumea. Trebue să ne 

supunem. Rëul îşi are resplata, ca şi fapta bună, 
— Aşa este; dar cum judecaţi vol, rëul este- 

rësplàtit prin bine şi binele prin rëùL.
Par’ că tu al făcut vre-un bine!— El aş 

de-al întrat aci.
— Am făcut cu töte astea mult bine, şi pote 

pentru aceea sunt aruncat în încliisore.
— Şi ce bine al făcut, când al ucis pe acel 

proprietar mare, când al îngropat de vii şease omeni 
şi când în cele din urmă te-al resculat cu ţărani* 
ca să rëstornï pe Domn?

i
I
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— Aï dreptate!... Eu am fost aruncat aci fără 
judecată, şi nimeni nu ’şi pote da seama de faptele 
mele. Cu tote astea dacă voiü scăpa într’o zi totă 
lumea va şti dacă am făcut bine saü rëü.

— Ce tot dai cu binele?... Nu spuseşî singur 
că am dreptate, că recunoşti crimele tale?...

— Töte aü fost minciuni saü mai bine, rëü 
înţelese de omeni. Dacă am omorît pe Ianaclie grecul, 
am făcut’o ca să scap alte doue vieţe nevinovate, 
pe a mea şi pe-a Mariorei. Părinţii ei cunoşteau iu
birea nostră şi cu tote astea au consimţit a o da 
acelui grec neomenos, care după ce a supt munca 
bieţilor omeni s’a înavuţit şi voea ca pe lângă averi 
să le mai ea şi fetele. Să ştie că hotărîrea mea nu 
fusese de a omorî pe grec, ci de a me omorî singur, 
când însă ’1 am văzut, silind pe acea copilă, când 
am auzit’o ţipând şi smulgându-së din braţele luî nu 
main mai putut stăpâni, a trebuit să lovesc. Iată 
dar că prima mea crimă, după cum zici, era ertată 
prin simplul fapt că acel om era mai criminal decât 
mine. Cât despre cei 6 ômenï saü sbiri ai lui Cliesat 
Efendi, ei veneau să ’mi răpească calul, tot ce aveam 
mai scump după Mariôra, môrtea lor era singura 
mea scăpare. Ş’apoi de unde ştiu că aceşti omeni, 
după ce ;mi-ar fi luat calul nu m’ar fi dus şi pe 
mine la neomenosul lor stăpân ? Iată dar că şi în 
.astă crimă sunt nevinovat!

Cât despre rescularea în contra Domnului, nu 
este adevërat; noi veneam să’i cerem dreptate în 
potriva asupritorilor; iată cot!... Linguşitorii tronuluî 
ne-aü pîrât şi Domnul s’a încrezut lor. Din neferi
cire eü am fost pîrât de căpetenia lor şi fără milă 
am fost aruncat, în închisôre. înţelegi dar, bunul 
meü bătrân, că nu sunt vinovat; înţelegi că este o 
.nedreptate aceea ce mi së face.

/
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— Dacä tote acestea sunt adevërate voinicnle,-. 
eü voiü avea grije de tine. Stiî că vechiul Domn, 
Alecsandru al III-lea, nu mai este, el a şi murit, 
în locul lui s’a urcat pe tron, vërul sèü Mihaï. '

— Să fie cu putinţă?
— Tocmai cum îţi spun.
— Oh ! el îmi va da dreptate ! El va şti să 

judece cu nepărtinire... O ! Domne, îţi mulţumesc, 
că prin această întêmplare voiü putea să scap de 
aci, să vëcl pe Mariôra, s’o întâlnesc!... O Domne!... 
Fiï bine-cuvêntat !... Dar cine ’1 va aduce până la 
mine ? De unde va şti el că în acest locaş mormental za
ce un nenorocit?... Cine ’î va spune, că eü sunt aci!...

Şi bietul Corbea së întristă şi mai mult, încât 
el care nu plânsese nici odată, simţi o lacrimă fer- 
binte pe obrajii sei.

— Eï!... dise atunci bëtrânul temnicer!... Eu îl 
voiü vorbi de tine. Zilele acestea Yodă va veni să 
viziteze închisorile şi să vadă nedreptăţile, care s’aü 
făcut sub domnia predecesorului sëü. Atunci îï voiü 
spune şi de tine. Cel puţin, pe lângă atâtea blesteme, 
ce îngreunează bStrâneţele mele, voiü avea şi o bine
cuvântare a unui nevinovat.

— Oh!... îţi mulţumesc!... Faptele tale sunt 
prea marinimose pentru a fi numai bine-cuvêntate ; 
te voiü iubi şi te voiü respecta totă viaţa!... Te 
voiü ajuta cu tot ce voiü fi în stare.

— Eşti prea generos, tinere ; — află că răsplata, 
mea, ori-care ar fi, este prea târdie ; eü m’am deprins 
cu viaţa mea, aşa că chiar tronul ar fi fără nici o 
valôre pentru mine.

XII.
Peste 5 <Jile Mihaï colindă tote închisorile şi 

, toţi nevinovaţii fură ertaţî. Ajuns aci, bëtrânul tem- -
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nicer îl duse şi pe la Corbea, care se prosternă la 
piciôrele Domnului, şi’î povesti tote faptele sale, 
necruţând nici crimele ce săvârşise.

— Ascultă, tinere, îî clise Mihaî. Tu aï făcut 
tot ce putea să facă ori-ce român cu simtimênt creş
tinesc. Dacă aï omorit pe nelegiuiţi, ai scăpat ţara 
de câte-va neghine. Fii dar liber, şi de aci înainte 
caută să fii liniştit şi să nu dai naştere la noi tul- 

. burărî. Acesta este liber de adî înainte, clise Mihaî 
temnicerului.

Corbea sărută mâna şi pôlele bunului Domn, şi 
după ce acesta plecă, bătrânul temnicer îl priimi în 
casa lui, apoi peste doue ceasuri Corbea eşi din acel 
locaş de dureri şi de suferinţe nemângâiate.

Cum së vëclu sub cer senin, el alergă la locuinţa 
Marioreî ; dar nu o găsi nici pe dênsa nici pe muma 
sa. In casa lor să mutaseră alţii. In fine cercetă cu 
de-amănuntul şi află ducerea cocôneï Arhondărescu 
la Gruenî. Despre Mariôra însă nimeni nu ştia să’î 
spue nimic.

A doua di de dimineaţă el porni spre satul sëü, 
unde ajunse obosit de drum, clar vesel şi bucuros, 
că va găsi pe Mariôra lângă bătrâna Yoîchiţa îm
preună cu muma el ; căci el nu’şi putea închipui ca 
Mariôra să lipséscà de lângă dênsa.

Yoîchiţa îl primi cu lacrămi în ochi de bucurie 
şi în cinci minute nici el nici ea nu putură să scoţă 
un cuvent măcar.

In cele din urmă Corbea începu :
— Dar bine mamă unde este Mariôra şi cu 

maică-sa?... Ele nici n’o fi ştiind de venirea mea, 
k trebue să fie prin grădină... alerg să le găsesc.

Yoîchiţa îl privi cu un aer plin de întristare. 
— Dar cum?... Tu taci?... Nu’mï spui nimic?... 

Pleci ochii în păment?... Să vedem, mamă, tu’mî
..•V
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ascunclî ceva?... Atunoï m’aü minţit aceia care ’mî- 
•aii spus că ele sunt aici!

— Nu te-aü minţit de loc, copilul meü!...
— A! vedî aşa!... Unde sunt?...
Yoîchiţa nu îndrăsnea să-Î spue nimic
— Dar pentru Dumnecleü, vorbeşte odată, ce 

va să clică asta?... Më duc să le caut...
— In zadar!...
— In zadar!... Oh!... Iar vre-o nenorocire!...
— Da, copilul meü, ele sunt departe de lumea 

în care trăim... astă-dî sunt fiice curate ale lui ' 
Dumnecleü !...

— Nu te înţeleg!...
— S’äü călugărit!...
— Asta-î tot?... Nenorocirea nu este atât de 

mare pe cât o creclî. Când cine-va se călugăreşte 
së pote lesne şi descălugâri.

— Sermane!... cugetă în sine Yoîchiţa, dac’aî 
vedea pe iubita ta Mariorâ şi aï recun0şte-o întinată !..

Apoi cu un glas plin de întristare clise fiului sëü :
— Da, Corbeo, së pot descălugâri... a! dreptate!...
— Şi la care mănăstire së găsesc acum?
— La Negreşti!...
— Bine, mama, de azi încolo vom fi fericiţi !... 

Nimic nu ne va mai despărţi. Avem un Domn bun 
şi iubitor de poporul sëü... el ’mî-a dat libertatea... 
şi tot el a înfierat asupririle veneticilor. Yoiü pleca 
la Negreşti să vëz pe Mariôra şi s’o desbrac de 
hainele călugăriei !...

— Bine să-ţî dea Dumnezeii!.... dise Yoîchiţa.
A doua <Ji, prea de dimiimţă, Corbea ’şî luă 

drumul spre mănăstirea Negreşti.

XIII.
Mariôra şi cu muma sa, luaseră calea călugăriei ; 

căci acesta era singurul azil ce le mai remânea.

ii
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într’adevër, ce mai aveau ele de făcut în lumea, 
profană, când viaţa nu era decât o povară. Ambele 
femeî se crezură împovărate de păcatele strămoşilor 
lor şi mănăstirea o socotiră ca cel mai bun şi denia 
locaş de pocăire.

Maica stanţa le primi cu multă bunătate, şi 
îngrijirile ce le da, erau mai deosebite de cât a celor 
alte pocăite, maî mult încă ea le iubea căci bietele 
femei se arătară aşa de supuse şi aşa de bune, că 
atraseră simpatia bătrânei superiôre.

Dimineaţa ele să duceau în biserica mănăstire! 
şi în cele mal piôse rugăciuni să prosternau din ’nain- 
tea altarului Maiceî Domnului, şi împreună plângeai! 
cu şiroe de lacrămî. Seara, la vecernie, făceau acelaş- * 
lucru, aşa încât după câteva săptămâni ele să credură 
aprôpe iertate, şi când începură a să mai deprinde 
cu viaţa mănăstirească, veselia reapăru pe feţele lor, 
cu acea culôre cucernică care desparte pe mireni de 
locuitorii mănăstirelor.

Câte o dată Mariôra să gândea la Corbea şi 
forte des, la rugăciune/ mai cu sămă, ea plângea 
amorul eî perdut, iar nu păcatele ce ar fi sâverşit. 
Ea era aşa de pură, aşa de nevinovată în adencul 
sufletului eî, în cât negrul păcat nu putea să o ma
culeze. Lumea o târîse în abisul în care să găsea,.

' lumea o nenorocise, lumea prin urmare era vinovată, 
şi plină de păcate.

Une-ori când să plimba prin pădure, cu surorile 
mănăstireî, ea să oprea la triunghiul vre-unuî copac, şi 
remâind singură, să gândea ceasuri întregi la totă via
ţa eî trecută, la tot ce avusese maî scump, la Corbea !..*

Intr’o ^i, una din surori, o întrebă:
— Ce aï, sora mea, astă<JI eşti maî tristă

1

ca
în tot-d’auna.

Mariôra se uită cu durere la densa, fără a’îm
spune nici un cuvent.

t.
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— Ş’apoî, urmă sora, tu eşfî mult mai fericită 
ca noi, ca mine maî cu deosebire, ai o mumă lângă 
tine, care te iubeşte, ai tot ce nu avem noi, aï 
favôrea şi iubirea superiôrei nôstre. Să vedem... ce 
gânduri te turbură aşa de mult?

— Chiar de le-ai cunoşte, soră Olimpio, cu ce 
poţi a ine ajuta.

— Aşa c. Sunt prea mică şi fără putere, în faţă 
cu tine, dar din dina în care ai venit, mi-aî părut 
aşa de bună, aşa de compătimitore la suferinţele 
altora, că nu m’am putut opri, a nu prinde ôre-care 
iubire pentru tine.

— Cât eşti de bună !...
— Ş’apoi ’ţi-aduci aminte : într’o zi eram bol- 

îTctvţj: nimeni n’a venit sà më vază... tu însă, ai stat 
îângaŢmtul meii doue nopţi întregi, m’ai îngrijit ca. 
pe sora ta... ’mi-aî dat doftoriile ce aduseseşi când 
ai venit din oraş; şi când ni’am sculat n’am avut 
să bine-cuvintez decât pe tine şi pe Dumnedeu.

— Nu ’mî-am făcut, decât datoria, scumpă soro» 
Inima mea era prea împovărată de rele şi trebuia 
s'o uşurez făcend bine.

— De rele, zici?... Dar nu pote fi adevëratf. 
Să fi făcut, vre-o dată vre-un rëü cuiva?, 
suflet prea nobil, pentrji a putea săvârşi fapte con
damnabile.

Aï un

— Dacă am păcătuit eü, saü aceia cari m’aiu 
încunjurat este acelaş lucru. Părinţii mei au fost 
vinovaţî şi eu trebue să sufer ca şi dânşii blestemele- 
cerului; suntem din acelaş sânge; — şi păcatele ur
mează de la părinţi la copii.

— Nu... Te înşeli!... Së întâmplă cu totul altfel: 
părinţii pot să fie omenii cel mal mişei, cu tote astea 
copiii lor devin omeni buni şi oneşti, saü din potrivă* 
părinţii pot să fie omenii cei mai probi, ia? copiii 

Corbea. 5-
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lor sä devie mişei si nedemni de numele lor. Eö 
sora mea, fac parte din aceştî din urmă; părinţii 
meï aü fost buni, iubitori, oneşti, ’mi-au arătat calea 
•ce trebuea să urmez; eu n’am voit să-l ascult şi 
astădl după o viată degradată şi plină de ruşine, 
iată-me la mănăstire. Oh! tu nu eşti ca mine... ne
norocirea ta este cu totul alta spunemi-o, scumpă 
soră, greşalelc mele sunt aşa de mari, că ascultând 
nenorocirile adevărate ale altora, ine inângâiu şi ’ml 
•die: „dacă cei nevinovaţi sufere, apoi eu care am 
păcătuit îmi merit pedeapsa.“

— Şi ce al putut greşi aşa de mult?...
— Născută în belşug şi răsfăţată de părinţii 

mei, ’mî-am trecut copilăria fără să ştiu cum. Nu 
mă gândeam de cât la nebunii şi lucruri, care ruinează 
«educaţiunea unui copil. Părinţii meï, lie-le ţărâna 
mşoră, ’şi puneau töte silinţele a ’ml arăta binele şi 
răul, a mă face să cunosc diferinţa între unul şi 
altul... Cu töte acestea, gemenele răului să înliltrase 
în mine. Dojeana şi/pedeapsa nu fură în stare să 
mă îndrepteze. Sărmanii mei părinţi cât sufereaü, eu 
rîdeam de dănşii, când îmi vorbeau de viitor, de-o 
viaţă liniştită şi onestă; mie ’mi plăcea sgomotul, 
nebuniile svânturate — copilăreşti să înţelege, — şi 
când mă fâcuiu mare era prea târdiu să’mi viu în 
fire. Bieţii mei părinţi... voiră să me mărite, îmi 
găsiră un om cum se cade, potrivit cu rangul meii; 
«dar eu visam glorie şi avere, un nume strălucit, un 
•om din cea mai ’naltă societate şi când unul din 
acei seducători care ’şi prefac simţimentul într’ o iu
bire înşelătore, apăru în calea mea, eü mă încrezuiu 
într’ênsul şi lăsând ruşinea familiei mele am plecat. 
dupé acel om, fără să-î cunosc planurile, fără să. 
ştie părinţii mei... Nenorociţii!.. Negreşit, că acel* 
seducător nu putea să mă ia de soţie legitimă. Eü,

ş
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,dintr’o tréptà ele omeni de mijloc, el dintr’un neam 
mare şi avut peste mësurà, së mulţumi cu frumseţea 
şi tinereţea mea, şi atâta tot. După ce ’şi îndeplini 
ambiţiunea timpurie, me lăsa pe-o cale nesigură, fără 
nume, fără sprijin, neavênd alt ajutor decât durerea, 
neavênd altă mângâere de cât sgomotul surd al de- 
gradărei, care me încunjura. La delăsarea mea, îmi 
dete o mică sumă de bani, cu care ’mî tlrîiu ecsis- 
tenţa pentru câtva timp ; — dar miseria bătu la uşa 
mea şi nimeni nu voia să ine asculte. Nu ine puteam 
duce la părinţi! mei, căci le-aş! ti făcut o rană şi 
mai mortală... In coţro era să apuc, cu! era să cer 
ajutor?... iată ceea ce më întrebam, şi la glasul meu 
răspundea numai ruşinea... Suferii, më sbuciuma! în 
braţele neavereî, dar în cele din urmă a trebuit să 
caz şi mai jos... Din victima unu! singur om, deve
nisem victima societăţei. Acésta mamă vitregă, rînjea 
la torturele mele, şi într’o di când me privii singură, 
me vëduï aşa de jos, încât trebuiam să prefer a 
muri pe strade sau să’mî închid viaţa într’o mănăstire. 
Şi iată-mă !... Neagră ca păcatul, astă-d! sunt mal 
liniştită, o! fericită pot dice; càcï acest lăcaş tăcut 
•este mult mai de preferat decât urgiile lume! înjosite. 
Vezi dar că sunt vinovată, şi că pocăinţa mea, este 
dreaptă; dar tu?... te ’ntreb, a! putut săvârşi vre-o 
dată asemenea fapte? Nu!... Faţa ta ’mî-o spune 
îndestul!... Inima ta ’mî-o dovedeşte!...

— AI dreptate!... Suferinţa ’ţi este legitimă!... 
Dar eu pot ore să nu sufer : când nu sunt efi victima 
cea adevărată; ci un suflet nobil, drept şi iubitor, 
ca cel d’întêiü zîmbet de iubire?...

— Nu te înţeleg sora mea!...
— Eü, am iubit o singură dată, un singur om. 

Acest om din causa mea şi a părinţilor mei astăzi 
zace în închisore. Acest om şi-a sacrificat viaţa

ft*
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pentru iubirea mea, şi când am voit sä ’1 scap cerând 
graţia unui suveran puternic, acesta în loc sä ’mî 
dea mână de ajutor, m’a transformat în victima 
neomenosei lui dorinii. Ruşinată şi nedemnă de acea 
victimă, am fugit, m’am ascuns, dar remuşcarea ine 
urma pretutindeni. Nu era vina mea; dar un ce 
straniu ’mî sfâşia peptul, si trebuea să raë ascunz 
într’o întunerecime mai adâncă; mănăstirea ’mi-a părut 
îndestul de potrivită, ca să ’ini ascunz nenorocirea 
şi iubirea mea desiluzionată.

— Şi acea victimă, acel om care te-a iubit atât 
de mult, trăeşte şi astăzi ?

— Cine ştie! Nu ’l-am vëzut din ziua răpireî 
mele; căci mizerabilul care m’a înfierat cu sigiliul 
ruşineî, m’a închis, departe de lume, şi nevezută 
decât de densul !...

Din acea zi ambele nenorocite se iubiră ca doue* ^ 
surori adeverate, plângeau împreună, së rugau îin-1 
preună; iar momentele de bucurii palide şi fugitive 
tot împreună le petreceau.

Muma Mariôreï, nu vrea să mai ştie de nimeni ; 
remuşcarea ’î era aşa de cumplită, că de dimineaţă 
şi până seara trăea în cugetări profunde, în sufe
rinţe continue.

Intr’o Duminecă töte maicele întraü în biserică 
cu obicinuita lor pocăinţă şi după ce së aşezară în 
stranele lor, slujba începu.

In ajunul zilei, un bëtrân pusnic ceruse ospitali
tate mănăstire! şi ’ï së dete de evlaviôsa stariţă, care 
porunci să facă prea sfântului tote onorurile cuvenite.

La slujbă, maica stariţă îî oferi locul duhovni
cului mănăstire!, care lipsea de câte-va zile. Bëtrânul 
călugăr citi tatăl nostru şi credul, cu multă sfinţenie, 
şi tote maicile imitându’l făcea nenumërate mătănii. 
După terminarea sfintei leturghiî, el citi cazania, şi:

ï
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tote pocăitele së mirară (le o voce aşa de dulce şi 
de marele talent ce avea pustnicul de a citi.

Mariöra însă, rămăsese rece şi înmărmurită lângă 
strana sa. Vocea acestui pustnic semăna întocmai 
cu acea a lui Corb ea.

In cele din urmă, töte maicele împreună cu 
maica stanţa se îndreptară spre uşă; numai Mariôra 
ca o statue îşi aţintise privirile asupra locului unde 
călugărul citise cazania, fără a băga de seamă că 
biserica era aprôpe golă.

Sora Olimpia însă, care vëdu tulburarea Mariôreï 
fără a ghici şi cauza, ’î aduse aminte că slujba s’a 
terminat şi că trcbue să iasă ; atunci biata copilă 
tresărind ca dintr’un somn adênc, së îndreptă cu paşi 
şovăind] în urma călugăriţelor care eşeau... In curte, 
ea băgă de seamă că acel pustnic së uitase mai de 
multe orî lung la dênsa, şi nu şcia ce să creadă 
despre acel sfânt, care-î reprezintă în tocmai pe 
Oorbea al ei. Cât despre mama Mari orei, ea fiind 
cam bolnavă în acea di nu venise la biserică.

După aceea tot corpul călugăresc, merse la stă- 
riţie, unde së întinse obşteasca masă. Călugărul sta 
în capul mesei ; — iar alături cu el maica stariţa. 
Mariôra ca prin instinct, urmase şi ea pe camaradele 
ei, fără a’si aminti că muma sa suferea in singuratica 
eî chilie. Së aşedâ la masă ca tote cele l’alte, şi nu 
făcu în tot timpul, de cât să së uite şi să studieze 
tote mişcările străinului pustnic.

— Corbea!... este Corbea!... cugetă ea! şi de
veni galbenă ca ceara.

Călugărul observând această paliditate a Mariôreï, 
së stăpâni de a mai face semnele de mai nainte, 
care ’1 trădau cu desăvârşire; căci într’adevër, sub 
acea rasă, sub barba şi peruca sură era chipdl 
frumos şi robust al lui Corbea.
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Corbea, avusese grijă mai înainte de a veni la 
biserică să tôrne în vinul pregătit pentru masă o 
licore dintr’o sticluţă: ast-fel . că această băutură î 
ameţi pe tote călugăriţele aşa de nesimţit în cât la 
cel din urmă pahar, ele adormiră alăturea cu masa.' . 
Mariôra bëuse şi ea la început un singur pahar, 
dar privirile eî fiind aţintite spre misteriosul pustnic, 
îl vëdu cum îşi vërsa paharele sub masă, fără să le 
bea. Atunci ea nu se mai îndoi, ca este chiar Corbea, 
şi refuză de a maî bea vin, dicênd că o dore capul.

Când prea sfintele măicuţe pornise pe aripele 
unui dulce somn, călugărul se sculă repede de unde 
sta şi luând de mână pe Mariôra îi dise :

— Vino! să fugim de aici!... şi în acelaş mo
ment îşi aruncă rasa, peruca şi barba, şi i së înfăţişă 
în adevèrata lui închipuire.

Mariôra, vëdênd tote acestea, scôse un ţipet 
de bucurie şi së aruncă de gâtul iubitului el.

— Aidem ! să plecăm iubita mea 
te maî ţine ac;!... Eu sunt scăpat!... Vom fi fericiţi.
Nu aï nicî o teamă ; puteam să te iau şi înfr’uu 
mod maî legitim; dar ’ml trebuea multă bărae de 
cap, pe când aşa... o! vino! să plecăm; la marginea 
pădureî ne aşteaptă o căruţă cu cai fulgerători...

Mariôra însă tremura din tote membrele şi ’şî 
ascundea faţa între mâini.

— Ce fel? Plângi Marioră?... Venirea mea ’ţi 
face dar aêü?... Vezi scumpa mea!... sunt tot eü!... 
Corbea!... Lumea este mare’... Fericirea ne surîde!... 
ne vom iubi de aci înainte în libertate... nu maî 
avem duşmani!... Cum?... ’Ţi întorci privirea... 
Atunci, — sunt nedemn de tine?...

— Nu!... Eu sunt nedemnă de tine, isbucni 
Mariôra, cu o voce sfâşiată şi înecată de lacrămî.

— Ce-aî făcut?... Spunê’mî mai repede! Dar 
vorbeşte... timpul trece!...

! Nimic nu



- — Pleacă Corbeo... te iubesc!... dar pleacă!... 
ceea ce ai făcut, aci te pote compromite iar... la$â-më 
să ’mi espiez greşala!... sunt vinovata!... Dar pleacă, 
pentru Dumnedeü, te pot găsi servitorii mănăstire! 
în aceasta stare... şi descoperind purtarea ta... ol 
Ai 1)1 mila de mine!...

— Nu! nu voiü pleca fără tine!...
— Dar maica mea!... Cum o s’o las pe maica

■-

mea !...
— Ea ne va găsi mal târziu !...
— Dar ea nu va şti cu cine am fugit!... Va 

muri de ruşine.
— Dar înţelege-me că n’avem vreme de pier

dut... aide... să plecăm !....
— Nu pot!... Nu pot
Şi Mariôra amintindu-şî din nou că este culpa

bilă în faţa lui Corbea... începu să plângă în cele 
mai sfăşietore dureri.

In culmea nerâbdăreî sale, el voi s’o târască- 
dupe sine! dar era prea târziu... ufta din călugăriţele 
care nu bèuse mult, şi era prea puţin leşinată, se 
deştepta si vëdênd pe tote cele-alte în starea în care 
se aliaţi, iar pe Corbea în sforţările de a răpi pe 
Mariôra, începu să ţipe cât îi lua gura.

— Ajutor!... ajutor!..
Corbea se repedi asupra eî şi voi să-îNastupe 

gura; dar în acelaş moment apărură paznici! mă
năstire! împreună cu servitori! stariţeî şi luând pe 
Corbea drept un bandit, îi prinseră fără ca el să se ' 
lupte împotriva lor.

— Lăsaţi-me, le dise el, eü nu sunt aceea ce 
credeţi ; sunt logodnicul Marioreî şi am venit s’o 
iaîi de la mănăstire.

— Nu! Tu nu pot! li un ora de ispravă, strigă 
călugăriţa ; pentru ce te-aî îmbrăcat în aceste haine

!
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de paşnic? şi pentru ce aï ameţit pe aceste nenoro-' 
cite? căci trebue să, fi aruncat ce-va în vin, negreşit!... 
alt-fel n’ar zace tote în starea asta...

— Ne vom lămuri mai târziu, de-o cam-dată 
lăsaţi-me liber... vedeţi, eü nu m'ain împotrivit câtuşi 
de puţin... Dac’aşî fi fost un om rău m’aş fi luptat 
cu voi... dar n’am voit, ca să vă dovedesc că, nu 
am avut planuri urîte.

Omenii mănăstire! îşi deterä tote silinţele a 
deştepta pe amorţitele călugăriţe, dându-le sa respire 
oţet de trandafir şi alte mirodenii. Bietele maici,, 
una câte una, începură să facă ochi şi când să 
deşteptară rămaseră uimite de cea ce văzură.

Stariţa indignată până la suflet de această pur
tare a Iu! Corbca, voi să’! dea pe mâna dreptăţi! ; 
dar la stăruinţele multora din maici, si mat cu seamă ' 
la mărturisiiile sincere ale înamoratului tinăr, priimiS 
să treacă sub tăcere batjocura ce le făcuse. Iar cât 
despre Mariôra, ea nu voi să’i dea permisiunea de 
a pleca din mănăstire, decât până ce nu va consimţi 
de bună voea eî.

Muma Mariôreï fu înştiinţată numai decât de 
această întâmplare şi să mâhni forte mult de faptul 
petrecut. Cu tote acestea ea spuse fiicei sale că pote 
să plece din mănăstire, dar că dânsa nu-i pôte urma, 
fiind bătrână şi dorind a’ş! espia păcatele îu tot 
timpul de viaţă ceh mai rămânea...

Mariôra să lupta în sine şi să gândea cum să 
se hotărască. Să lase pe mama sa în mănăstire şi 
să să ducă dupe Corbea, sau să răniâe aci renunţând 
Ia amorul ei şi la cea mal scumpă fiinţa ce avusese 
pe pământ. între tote acestea îi apărea umbra lui 
Alecsandru Vodă, care ’! amintea ruşinea şi degra
darea, şi când îşi închipuia că tote acestea trebuia 
să fie într’o zi cunoscute de Corbea, nu îndrăsnea
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nici să’şî ridice privirile asupra lui, dar să, mai plece 
cu densul ! In cele clin urma, ea se hotărî să des
copere iubitului sëü cà este nedemnă de dênsul, sä’I 
spue în fine cä nu mal putea fi a lui, de ore-ce 
fusese a altuia. Pentru aceasta ea ceru camaradelor 
sale sâ o lase singură cu Corbea. Şi când acestea 
eşiră, ea că du în genunchi dinaintea Iul, şi cu la- 
•crămile în ochi îî zise :

— Corbeo !... Era o zi când nu ine gândeam 
decât la fericirea de a mö putea numi femeea ta; 
era o zi în care totul îmi apărea în tine, o zi în 
care eram mândră de a’ţl da tot ce aveam mal sacru. 
Astădi însă acea fericire a dispărut... inima ’inî-e 
sleită, nu de amorul tëu!... Nu!... 
maî mult de cât tot-d’auna; dar pentru că înainte 
puteam sà’iï daiî inima mea curată şi demnă de ti
ne ; pe când acum ea este neagră şi malucată ca şi 
păcatul.

Acum te iubesc

— Ce zici tu. nenorocit-o?
— Da! zic, că înainte de a fi a ta, am fost 

silită, fără voia mea, să fiu a altuia!...
— Dar aiurezi, sărmană? Vorbele tale ’mî în- 

ghiaţă sufletul !..
— Când te-am vëzut închis, şi când n’am mai 

găsit mijlocul de scăpare, am alergat la Domn, ’l-am 
cerut graţia ta... Dar el, m’a răpit... m’a dus de
parte... si adormindu-më cu o licôre...

— Oh!... putu să strige Corbea, şi căzu, cu 
ochiî rătăciţi pe unul din scaunele de lemn, ce së 
afla lângă densul.

Peste un moment el së redeşteptă şi viind lângă 
Mariôra o ridică de jos, şi luându’î mâinile îi zise: 

— Adevărate sunt acele ce’mî spui?
— Da!...
— Şi tu eşti vinovată?...

k;y
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— Judecă !...
— Să judec!,.. Dar ce drept am să judec? 

Chiar dae’ai fi vinovată... chiar dac’aî fi consimţit la, 
acéstà desonôre. ce puteai să faci alt-fel?... Ţi-am 
stricat viitorul ucigând pe destinatul teii soţ., te-am 
tîrît în umilinţă şi apoi in ruşine, în degradare !.._ 
Da!... Eu te-am tîrît!... câcî dacă nu eram eu, tu 
puteai fi fericită. Şi te mai întreb acum dacă eşti 
vinovată?... Nu Mariôrd, tu nu éstï vinovată... eşti 
martiră... ai suferit pote în libertate, atât, cât n’am 
suferit eu in închisôre... şi ai făcut tote acestea 
pentru mine, numai pentru mine ! 
vinovată Marioră !... Si chiar dacă te crezi vinovată, 
eii te iert! te iert, pentru că te iubesc!...

— Cât eşti de bun!..

O! Nu eştî

— Ah!... Să uităm tote acestea, să acoperim 
tot acel timp cu ghirlande de fericire, să ne scuturăm 
de suferinţe şi să reîntinerim frumosele ceasuri de 
iubire, când tu te îndoia! de amorul meu, şi când 
eu îţi răspundeam printr’un scrutat călduros. Vezi 
tu, Marioră, acum n’aï să te mai îndoeştî de iubirea 
mea... ’ţî-am dovedit’o îndestul!

— Iii mulţumesc?... Da! Mi-aï dovedit’o!... Şi 
încă atât de mult, că aşi fi ingrată dacă nu te-aşt 
asculta. Me vei iubi însă ca şi mai nainte?

— De-o mie de ori mai mult!...

J

— Nenorocită ce sunt!... Mai am încă pre-
tenţiuni !...

£— Tu ai drept la tote, scumpa mea, la viaţa 
mea chiar!...

— Iţi mulţumesc!...
— Să plecăm dar de aci.
— Acum, când sunt iertată de tine, pot să plec,, 

nimic nu më mai pote reţine.
— Afară de mine, rëspunse de-o dată o voce

solemnă.
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Şi în pragul uşeî apăru un om îmbrăcat în negru,. 
ce avea aceiaşi înfăţişare ca a unui procuror general 
din zilele nôstre. Acest om, sau mai bine acest preot 
al justiţiei, era urmat de câţi-va seimeni.

— Cine eşti tu care cutezi să te arăţi de stăpâ- 
V nitor al voinţei nôstre! răcni Corbea plin de mânie....

— Drept oiï-ce lëspuns, omul îmbiàcat în ne
gru rosti cu vocea-i solemnă, următorele:

— In numele dreptăţei şi al Domnului nostru 
Mihai, te arestez !

Apoi îndreptându-sô cătră seimeni :
— Luaţi-1 ! zise el. Tu copilă sventurată nu vei 

esi din mănăstire până ce acest om nu va fi judecat.
— Oiî-cine-i fi, răspunse Corbea, mi-aî rostit 

un singur nume, acela al Domnului nostru Mihai.
Ei bine!... In numele acestuia, me predau. Dar eu 
n’am făptuit nici o crimă, şi el va judeca drept pe 
supuşii sëï.

— Judecata o facem noi ; Domnul întăreşte sau 
nu hotărîrile nôstre. Dar aci nu e timp de vorbă 
multă!... Luaţi-1 şi plecaţi!... sfârşi a dice magi
stratul seimenilor sei.

Mariôra scôse un ţipăt sfâşietor şi căzu în bra
ţele sorei Olimpia, care intrase cu mare parte din 
maici la venirea magistratului.

Să vedem care a fost causa arestărei lui Cor- \ 
bea. Cunoştem mijlocul ce întrebuinţase el spre a 
putea lua pe Mari ôra mai uşor din mănăstire. Ştim 
asemenea că stariţa iertase purtarea lui, aceasta era 
însă numai o prefă că torie, pentru că sê temea de 
Corbea. Aflând însă că omenii justiţiei sê aflau în 
anchetă într’un sat din pôlele pădure), trimise imediat 
iă’i (heme în ajutor. Pe când Corbea vorbea cu 
Mari ôra în năuntru, stariţa povesti judecătorului cele 
întâmplate, şi acesta îşi făcu datoria.
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XIV.

Cinci zile în urmă, Mariôra zăcea bolnavă în 
patul chiliei sale, vegheată de bătrâna ei mamă şi 
•de Olimpia, care nu se deslipise un singur moment 
de prietina sa.

— Cum îtï mai este, dise ea Mariôreï, când 
aceasta se deşteptă dintr’o adâncă cugetare.

— Azi sunt mai liniştită, sora mea, — mintea 
’mi este mai puţin abătută. Cât eşti de bună ; Cerul 
te-a trimes ca să-mi alinezi durerile.

— îmi plătesc datoriile pe cât pot.
— N’ai mai audit nimic de la închiderea luî

Corbea ?
— Pănă acum, nimic. Am trimis însă de ieri 

pe bătrânul Vintilâ la Grueni şi de acolo la Bucnresci 
să afle noutătî ; el trebue să vie astă seară.

> 7 4

— Să nu ’mi ascunzi nimic din cele ce’ţi va 
spune. Vedi, acum sunt destul de bine, pentru a 
priimi ori-ce lovitură cu curagiü.

— Fii încredinţată, nu’ţi voiü ascunde nimic.
Cătră seară sosi bătrânul Vintilâ şi Olimpia îi 

eşi în cale.
— Ce aï să ne spui tată Vintilâ, îl întrebă ea.
— Ceea ce am aflat, nu e tocmai ce trebuia să 

ştim. Corbea este închis în temniţă pănă se va judeca.
— Dar despre judecată ce së vorbeşte?
— Sé dice, că, după cercetările ce s’aü făcut, 

vina nu este tocmai aşa de mare, şi că scăparea lui 
este sigură aprôpe ; dar aflându-së că Corbea a fost 
închis în mal- multe rânduri şi graţiat de Domn prin 

' făgăduinţa de a nu mal face alte neorânduelî, va fi 
pedepsit mai greu de cum merită faptele Iu! din urmă.

— Şi de cine va fi el jedecat?
— Chiar de Divan. Sunt mai multe pricini de 

o dată, între care şi aceea a Iu! Corbea.
sa&E
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— Domnul va avea mare milă de sărmanul
Corbea ?

— Aşa cred; Mihaî este un Domn milos la 
nenorocirile supuşilor sei ; ş’apoi Corbea n’a făcut 
de cât o glumă, el n’a ucis pe nimeni, n’a furat 
nimenui nimic.

— De-a Dumnedeü milostivire judecătorilor sei.
— Ceea ce este cam îndoios, urmă a dice 

Yintilă, este că Mitropolitul stärue să se condamne 
culpabilul, sub cuvent că a profonat sfânta mănăstire, 
batjocorind pe călugăriţe şi pe maica stariţa.

— Cred! asta?,..
— Am audit forte sigur.
— Cum?..
— Am vedut eu singur pe Prea sfinţia sa, du- 

cêndu-së la palatul domnesc: şi după o jumătate de 
ceas aduseră şi pe Corbea între seimeni. Am simţit 
că era vorba de densul şi m’am strecurat printre 
servitorii curţeî ; Mitropolitul era în sala Domnului, 
unde Introduseră apoi şi pe Corbea. Peste cât-va 
timp îl scoseră din nou şi porniră cu el la închisore ; 
faţa lui era galbenă şi părea mai trist la eşire decât 
la intrare, ce a ce m’a făcut să bănuesc că lucrurile 
merg cam rëü. Mi-am închipuit însă că Corbea se 
mâhnise pote la cuvintele ce ’1-0 fi vorbit Inălţimele 
Lor. Aş fi vrut să aflu totul ; dar n’a avut cine să
nii spue; mâine însă voiü pleca,din noii şi voiü aduce 
noutăţi mai prôspete; pană atunci mulţumiţi-vë cu atât.

— Bine, tată Yintilă, jtî mulţumesc!... Dute la 
locuinţa dumitale, căci pote aï nevoie de odihnă; 
mâine înainte de plecare, cată să ne mai întâlnim.

— Am înţeles, sora mea. Te las cu sànëtate: 
pe mâine dar!

— Pe măine!...
Şi unchiaşul plecă, lăsând pe Olimpia să alerge-- 

la Mariôra sâ’i povestească cele aflate..
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XV.

A doua di de dimineaţă după ce bătrânul Vin- 
tilă vorbi ca ia un ceas cu sora Olimpia, plecă la 
Bucureşti. El ajunse mai degrabă de căt s’ar putea 
crede şi când se arătă la porta palatului, mare ’i fu 
mirarea, când vădu pe Corbea liber şi îmbrăcat în 
liaine de verzişorî cu gradul de căpitan. Bietul Yin- 
tilă, nu’! venea să së încreză ochilor sei. Cu tote 
acestea së îndreptă cu hotărîre către căpitanul care 
eşa din palat, şi ’i dise :

— Me iartă stăpâne, dar mi së pare că semeni 
întocmai cu...

— Cu cine?
— Cu... adecă...
— Cu Corbea, nu este aşa?
— Tocmai !..
Dar de ce te miri?
— Më mir, pentru că te cunoştăm alt-fel, şi

acum...
— Cine eşti, bunule bătrân... căci eü nu te 

cunosc... nu te-am vădut nici odată...
— Eu... eü sunt trimesul logodnicei D-tale, —

Mariôra.
— Mariôra?... Urntézâ-më atunci, că am să 

’ţi vorbesc.
Si bătrânul merse cu Corbea, ca la o jumătate 

de ceas. Acesta să urcă cu grăbire într’o locuinţă 
mare, care părea să fie a vre unui boer, într’adevăr 
aci locuia Vistierul lane.

— Aşteaptă-mă aci, clise Corbea lui Vintilă, 
înainte de a întră.

Şi bătrânul rămase afară, neştiind ce să crézâ 
de această minune.

— Mai alaltă-eri închis în puşcărie!.. Şi acum
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. '-àP**an Mari sunt minunile tale. Domne!-.. rPise
'bètrànul Vintilà.

în cel mal scurt timp Corb ea sê cobori, amend 
în mână un pergament, apoi dise lui Yintilâ :

— Vino cu mine. şi după ce ?m: voiö termina 
afacerea, vom vorbi.

>è remtôrserâ la palat. Vintilà rèmasein carte: 
iar C rbea $ë urcă cu acea Lariie şi peste puţin 
reapàru. Luând pe Vintilă cu sine. el să indrept-a de 
-cea-Lahil parte a curiei palatului, unde locuiaU 
credincioşii şi mare parte din favoriţi! tronului. 
Amende! pătrunseră 5ntr*un apartament compus din 

Teatru camere. Corbea vorbi:
— Xu-i aşa bunule bătrân, câ acesta. Io căinţă 

€ mai buna decât puşcăria?
— Nici vorbă !.. Dar cum s‘a întemplat?— ZtL-
— Cum "ţi-e numele?..
— Vjntila.
— Apoi ?ă vedi. moş Vintilă. Domnul nostru e 

mult mai generos decât omenit şi popii sêL Mitro
politul şinea să nu condamnat : Domnul insă., f.upa 
cercetările ce ‘mi-a făcut in mai multe rin uri. a
Té ut nevinovăţia mea. Zü ‘l-am inspirat atâta În
credere in cât. Ja devotamentul ce ‘i am făcut şi ia 
curantul ce a descoperit in mine. :mJ rise ca re aci 
înainte spre a fi apărat de ori ce răutate, mă ea 
printre omenii sêl şi ;;/a numit numai de cu: căpitan, 
<3u; . cum re#: bni-a beiedinţa: şi aceasta locuinţa 
pe seama mea: astfel că pot dice; a stăm nun siunne 
fericirea...

— Im Maridra?.,. întrerupse Viu'Zâ,
— Ce *ace ea?.
— ?>te "mu îjoImy&, O! a fost ;et;: osr 

U-dJ e mal ifahtîi&. W/j dicta ;m care i*a iméumkf 
faptoJ da sti/e,,,
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— Sërmana copila!... Cât trebue să sufere!..* 
Uite... moş Vintilă... aş voi să o am chiar acum 
lângă mine; să împărtăşim amendoi fericirea; clar 
Domnul ’mi-a vorbit mult în această privinţă, el ’mi-a 
spus că avem destul timp de iubire; de-o cam dată tre
bue să fiu singur la Palat şi peste cinci-spre-dece (Iile 

Peste cinci-spre-dece clile ?..
— Peste cinci-spre-dece clile, ne vom cununa. 
— Alerg dar să-î spuiu aceasfă veste.
— Da!.. Să te duci inaï curând; îi vei povesti 

tot ; afară ele acestea, ea va trebui să iasă din 
mănăstire, ’i vom găsi o locuinţă în Tîucureşti, ast
fel ne putem vedea mai des : şi când ne vonrcîîTruna.. 
vom locui amendoi la Palat. Pană atunci trebue să
fiii singur.

— Aşa clar, Căpitane, eû pot pleca....
— Nu... Aşteaptă. Mariôra nu va putea eşi 

din mănăstire fără voia Mitropolitului ; ast-fel a fost 
liotărirea lui, cu tote clisele Domnului.

„Măria Ta liberecli pe Corbea; nu me amestec 
în afacerile mirenilor; nu vei face însă şi cu Mariôra 
tot ast-fel ; ea a fost causa unei desonori în mână-, 
ştire, trebue dar să së pocăiască ; şi când îşi va 
espira pëcatele atunci vom vedea!...“ Tată ceea ce 
elicea Mitropolitul lui Vodă, când eu am fost liberat. 
Vodă însă, cu un glas ameninţător îi respunse :

— Vom vedea!...
— Ce credi dar că së va întêmpla? întrebă

Vintilă...
Nimic! rëspunse Corbea. Voinţa Domnului este 

mai presus de töte. Când el va dice: Voesc! Totul ’I 
së va supune! Vecii dar că nu va'fi nici o piedică. 

— Atunci ce crecli că e de făcut?
— Să aştepţi până deseară, eu voiü merge la 

Domn şi voiă implora graţia sa. Până atunci, ţine.
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astă pungă, ospătează-te bine prin oraş şi deseară 
la şeapte ceasuri să vii să ne întâlnim.

— Mulţumesc Căpitane!...
Şi Vintilă se îndreptă spre uşă:
— Te las cu sănătate.
— Să ne întâlnim sănătoşi.
Corbea, remâind singur, cugetă la modul cum 

ar putea să vorbească Domnului, spre a’i da voe să 
ia pe Mari ora din mănăstire, fără întărirea Mitro
politului. Nu cugetă însă mult: căci îşi dise:

— Domnul a fost pentru mine mai bun de cât 
trebuia, cată dar să me iubească !... Voiü încerca 
ori cum şi trebue să reuşesc.

Nu mult dupe aceea, el fu chemat de stăpânul 
sëü, — în acea di el era de gardă la palat, — care 
’i dete noi ordine de împlinit. Când Corbea ’si ter
mină misiunea, şi veni la Domn să-i aducă resultatuL 
găsi momentul propice dea-i vorbi şi de afacerea sa.

— Stăpâne, ’! dise el cu o voce blândă şi ru- 
gàtôre, ai făcut pentru mine cele mai mari bunătăţi' 
m’ai încărcat cu onorurile Măriei Tale, m’ai făcut 
căpitan, în fine mï-âï dat viaţa de atâtea ori.

— Ai meritat tote astea, dise Mihai, cu o voce 
solemnă, dar plină de bunătate.

— Astădî îndrăsnesc a’ţi mai cere încă o graţie.
— Cine?
— Ştiţi că" logodnica mea, este încă în mănăs

tire. N’aşi stărui s’o iau de acolo, daca n’ar fi greu 
bolnavă. Măria Ta cundşţe, că într’un asemenea loc 
căutarea unui bolnav este prea slabă în raport cit 
o bolă grea. Deci graţia ce vë cer, ar fi să capët 
libertatea Mari orei şi s’o aduc în Bucuresci, spre a 
putea fi mai bine îngrijită.

— Aceasta, ar fi să nesocotesc voinţa sfinţiei
Corbea.

■

6
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Sale Mitropolitului, şi cum nu găsesc vreme de dis
cordii între mine şi el, ar fi mult mai bine...

— Voinţa Mârieî Tale este sfântă, dar gândiţi 
vă că pote muri de disperare. Ori cât ar cunoşte e* 
bunătatea ce ne-aţî făcut; totuşi, — femeile sud! 
ciudate, ea nu së pôte încrede fericire!, până ce n 
va vedea cu proprii săi ochi. Afară de acestea 
temerea că această fericire să nu fie falsă, cred c<, 
o>turbură şi mai mult.

— Pricina aceasta este cant grea. şi trebue să 
me mai gândesc, răspunse Domnul în cele din urmii

— Me supun Măriei Tale.
Şi Corbea era gata să se retragă.
— Ascultă, ’i mai clise Mihaî. Să încercăm şi polo 

vom reuşi. Iţi vom da o scrisôre pentru Sfinţia sa 
Mitropolitul : acolo vei vorbi ceea ce ’mi-aî vorbit şi mic

înălţate Domne... së grăbi a elice Corbea cu un 
ton de mulţumire.

— Fă aceasta şi vei răuşi.
— Cât eşti de bun Măria Ta!...
— Dacă te-aşî socoti drept un linguşitor, atun< » 

^ţî-aşî înmărmuri aceste cuvinte pe buze ; dar fiind că A 
socotesc ca pornite din adêncul inimeî tale, le primes .

— Măria Ta...
— Pleacă acum şi isbendă bună !...
Corbea së închină şi eşi.
Cum scoborî scările, alergă la Mitropolie, unde 

fu întâmpinat de un bătrân călugăr.
— Vreaü să vorbesc Sfinţiei Sale Mitropolitu 

lui, <Jise Corbea.
— Sfinţia sa nu primeşte pe nimeni, îi răs

punse călugărul.
— Viu din partea Domnului, urmă Corbea.
— Cu ce solie?...
— Asta mă privesce r• •••

/ ,-v
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Şi călugărul uimit de modul cu care ’! vorbea 
Corbea, creclu că e ceva forte grabnic şi deschidênd 
uşa cabinetului Sfinţiei sale, î! clise:

— Atunci întră.
Mitropolitul şedea pe o sofa, având înaintea sa 

pe o măsuţă o carte mare bisericească, scrisă cu 
litere de câte trei caturi.

La intrarea lui Corbea, părintele, ’şî ridică pri
virile şi’l întrebă :

— Cine eşti, voinice?...
— Corbea!... Căpitan Corbea!... răspunse el cu 

o voce apröpre sfiosă.
— Profanatorul mănăstire!?.. Protejatul Dom

nului ?.. Si ce-ai putut căuta la mine, când am po
runcit ca nimeni să nu ine turbure?

Drept ori-ce rëspuns Corbea ’! întinse scrisôrea 
sigilată de Domn.

Mitropolitul o luă şi o deschise cu grăbire.
Ce voeştî de la mine, dise apoi adresându-së

lu! Corbea.
Acesta repetă aceiaşi rugăciune ce făcuse lui 

Mill aï, însă cu mai multă evlavie, căci el în faţa 
Mitropolitului, crezu trebuinciosă această purtare.

In cele din urmă Mitropolitul luă hotărîrea, 
înduioşat mai mult de vorbele lui Corbea, care de 
'astă dată, atrase ore-cum simpatiile prea Sfântului 
părinte.

— Bine! fiule, îţi dau voe să’ţî ie! logodnica 
din mănăstire ; însă aceasta o fac, încredêndu-më ţie, 
că vei şterge tote greşelile tale trecute prin rugăciuni 
şi prin sacrifici! aduse a tot puternicului!....

Si sculându-sè merse la biuroul sëü, şi scrise o 
oarte către maica stariţa a mănăstire! Negreşti.

Corbea sărută de ma! multe ori mâna şi pôlele 
Sfântului Mitropolit şi eşi cu inima bătând de bucurie.

6*
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Cătră seară veni şi bëtrânul Vintilă, şi după ce 
Corbea mersese la Domn să’l vestească de răuşită 
şi să’î mulţumească încă o dată, sè coborî jos uncie 
găsi pe bătrân.

— A! iatâ-te moş Vintilă! treburile merg mi
nunat, nu am să më plâng de nimic Priveşte : iată 
cartea Mitropolitului cătră maica stanţă, ea cuprinde 
liberarea Mariôreï. Ţine-o! când vei ajunge s’o dai 
chiar în mâna eî.

— Bine căpitane!
— Apoi a doua di veţi pleca spre Bucurescï. 

Până atunci eü voiü căuta o locuinţă potrivită şi 
când veţi ajunge totul va ti gată. înţelegi, Moş- 
Vintilă, să vii chiar d-ta cu dênsa.

— Negreşit !
Ţine acum banii ce vë trebuesc pentru drum

şi pleacă.
— Să ne 'ntâlnim sănătoşi, căpitane, dise Vin

tilă eşind!
— -Să dea Duranecleii ! răspunse Corbea.
Nu trecu mult, şi ei fu chemat de Domn pen

tru nouî însărcinări. Acesta ’1 trimise ca să vorbească 
în secret Banului Mihalcea asupra unor conspiraţi uni 
ce së iscaseră sub conducerea Visteruluî Dan. Când
Corbea, înţelese că sub acele mistere în acea con- 
spiraţiune pe de-o parte, în invasiunile Turcilor pe 
de alta, trebue să së ivească un rësboiu crâncen, 
un fior trecu prin vinele luî. Era viteaz Corbea, dar j 
de astă dată el së gândea mai mult la Mariora de 
cât la glorii rcsboinice ; şi când îşî închipuia că o să 
së despartă din noü de dênsa, së întristă şi mai mult;

Si într’adevër rësboiul era neînlăturabil ^Mihaï, 
care nu maï putea suferi invasiunile şi crudimelc 
Turcilor, së hotărî a së scula asupra lor cu putere 
armată şi a’î estermina. Acesta era singurul mijloc



La pôrta Palatului Corbea îu costum de vertjisorï stă îu faţa 
nnirï bëtrân care ’ï aduce aminte cil îl cunôste. Corbea priu ungost 
arată că nu’şî amintesce.
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ce’! mai rëmàsese; eî apelase de multe or! la Portă, 
ca să së respecte tractatele ; ear Sultanul nici nu 
voise să’l asculte.

Trei dile în urma plecărei lui Yiutilă, Miliaî 
adună sfatul boerilor sei ca să së hotărescă într’un 
fel. în Domn ardea dorinţa să’şî scape ţara prin 
luptă, şi boeriî trebuirâ să së învoiască hotărîreî 
Domnului. Rësboiul dar era un ce sigur. Pregătiri 
së făceau pe fie-care di, arme, tunuri, praf de puşcă 
şi maşine de rësboiü, së grămădiră pentru acest scop. 
Sângele ferbea în vinele românului asuprit, şi când 
semnalul fu dat, toţi fură în pici ore, hotărî ţi a muri 
sau a’şî curăţ! pământul de neghina turcească.

In acele trei dile Yintilă ajunse şi së întorcea 
cu Mariôra de la mănăstire. Cum veni, Corbea îi 
eşi înainte, o a^edă în noua sa locuinţă şi acolo... 
cele mai dulci momente, cea mai căldurosă iubire, 
ei o gustară ne audit! decât de inimile lor. De astă 
dată Corbea nu mai avea frică de rësboiü ; din po
trivă el surîdea, së înveselea când auzea vorbindu-se, 
şi iubirea ’î creştea şi mal mult lângă Mariôra lui.

Nu trecu mult şi prima lovitură së dete. Res- 
boiul începu şi Corbea trebui să meargă.

La Mitropolie se făcu adunarea boerilor şi a 
căpetenilor oştire!. Miliaî apăru în mijlocul lor cu 
faţa energică, plină de hotărîre şi iată ce le vorbi :

— Fraţilor de acelaş neam. Astăzi mai mult 
ca ’n tot-d’auna ţara este prada nelegiuiţilor turci, V 
care ’şl fac din Domn o armă spre a putea suge cu 
mal mare înlesnire munca şi voinţa poporului ; astăzi 
mal mult ca în tot-d’auna trebue să ne hotărlm a 
muri saü a scăpa ţara de jugul barbariei. Aruncaţi- 
vë privirile în casele bietului ţăran: nu veţi găsi 
una singură care să nu geamă de biciuelile acestoi 
lifte spurcate. Părinţi bătuţi şi batjocoriţi, fiica dea
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onorate, mume lăsate cu ochii neuscaţî de lacrămi, 
fi! înfieraţi şi masacraţi, fără ca nimeni sä le viş 
întru ajutor. Suferi-veţi ore şi de aci înainte sä vedeţi 
şi să ridicaţi din urnei* la suferinţile fraţilor noştri'?

— Nu!... Nu!... strigă mulţimea.
— Târgurile sunt pline de venetici, care jupôe 

şi ultima sdrenţă după spinarea bietului român. Bi
sericile nôstre sunt schimbate în geamii turcesc!, 
drepturile nôstre stint călcate în piciore!... Hotărî ţi-vë 
dar a muri saü a scutura lepra împilătorilor !...

— Da!... să murim saü să scăpăm 
din nou totă adunarea.

Numai Visterul Dan së opuse la aceste sublime

f strigă

aventuri :
— Şi eu împărtăşesc ideile vôstre, clise el, şi 

eu sunt mişcat de aceste nelegiuiri. Dar ore acum 
să fie timpul unei ast-fel de întreprinderi ? Ore avem 
puterea a ne opune oştirilor numerose ale Musul
manilor?... Teamă ’mi-e să nu cădem sdrobiţi de la 
prima luptă.

Domnul aruncă asupra Iu! o privire fulgerătore 
şi ridicându-së îï rëspunse :

— A! dreptul să te temi, căci rnortea, te înfioră 
mai mult de cât suferinţile unui popor întreg! Nu 
me îndoiam că poţi concepe o asemenea idee!. 
Totuşi sfatul tëü era de prisos. Romanul e puternic 
şi hotărît, el ştie să së lupte piept la piept cu clece 
duşman!. Afară de acestea avem şi ajutorul puteriloi 
vecine ; aşa că vom reuşi în întreprinderea nôstrà. 
Sunteti hotărît! fraţilor?... întrebă Mihai pe toti ce; 
de fată.

— Da!... da!... repetară glasurile.
Atunci prea sfântul Mitropolit së scolă şi ridi

când o cruce în numele mântuitorului, face ca să ai 
desfâşure stindardul libertăţeî, şi toţi în strigăte d<

\



ura! îl salutară. Domnul căpătă atunci Iotă puterea 
de a conduce totul spre scăparea ţârei sale.

In câte-va nopţi, prin planuri bine dibuite, toţi 
turcii din capitală şi din ţara întreagă fură măcelăriţi 
fără milă, şi când înăuntru ţârei se curăţi de neghină, 
Mihaî trebue să ’şi concentre privirile spre hotare.'

în fruntea armatei sale, a vend de căpitani brav! 
pe banul Mihalcea, Iiadu Buzescu, Stroe Buzescu, 
Calomfirescu şi alţii plecă spre Giurgiu, ca de acolo 
să treacă în Rusciuc să supue pe Mustafa paşa. 
Oorbea, sè alia şi el printre căpitănii lui Mihai ; dar 
ca mai teuer şi de curênd intrat pe calea armelor, 
uu së bucura de reputaţiunea voinicească a celor 
alţi căpitani. Mihai însă avu grije să’l observe pas 
cu pas, şi cunoscênd vitejia lui, îl încorajă şi mai 
mult, spuindu-i cuvinte măgulitore.

Bietul Corbea, părăsise o parte din iubirea sa 
pentru a da pe cea mai mare patriei sale, care su
ferea şi së sbuciuma în lanţurile robiei. El iubea pe 
Mariôra. dar iubea şi pe Domnul sèü şi mai cu 
séinâ ţara care U născuse şi căreia era dator viaţa. Së 
despărţise de Mariôra, dar cu inima plină de bărbăţie.

— Me duc, dise el, unde datoria me cliiamă. 
Tu fii liniştită, Marioră ; când me voiu întôrce vei ; 
li singura mea fericire.

— Du-te, ’i rëspunse Mariôra. şi fii demn de * 
ţara ta! După ce veţi scăpa-o de barbarie, nu vom 
avea a ne mai teme de neajunsuri. Nimeni nu ne 
va mai supëra.

Şi în cele mai fragete şi căldurose cuvinte, 
amorezaţii së despărţiră, fără a cugeta măcar o clipă 
că rësboiul pote să aibă şi urmări rele, fără a cugeta 
la' morte, aşa de inevitabilă uneori în asemenea 
întreprinderi.

Nu mult după aceia, Mariôra făcu tote putin-
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•ciôsele şi aduse pe muma sa de la mănăstire ca să 
«tea împreună; dar sa rernase tot călugăriţă, de şi 
locuia acum cu fiicâ-sa în oraş.

XY.

Mi haï pentru îndeplinirea marelui scop de a’şl 
scăpa ţara trimise soli la Sigismund Batori, în Ardeal, 
ca sâ încheie alianţa cu dênsul în potriva Turcilor. 
Sigismund vëdênd aceasta, së mulţumi forte şi promise 
ajutor lui Miliaî, însă cu condiţiunea ca acesta să 
recunoscă supremaţia Ardealului. Miliaî, pentru că. 
politica îl silea, făcu acest pas, dar păstrând ca pe 
viitor a se scutura şi de această ruşine.

Alianţa së încheia în modul următor şi Sigis
mund Batori dete urmâtorea carte:

Noi Sigismund, din darul lui Dumneÿeü, a 
ţărilor Ardealului, a Moldovei, a ţărel Munteneşti şi 
a împărăţiei Ulmului Domn; a părţilor crăiei Ungu
reşti stăpânilor şi a söcuilor oblăduitor. (J)

Dăm în ştiinţă, cu cartea de faţă, tutulor celor 
ce së cade, că de bună facere lui Dumnezeii celui 
prea hun, după ce am dobêndit cârma crăiei Ardea
lului, şi după ce a început şi grôza tirăniei Turcului 
şi a Tătarului a së arëta în ţara ungurească, nimica 
alt n’ara avut în cuget, fără cât lepădând şi depărtând 
prieteşugul nesuferitului vrăşmaş pentru a lor înes- 
tatornide şi necredinţă republice! creştineşti: şi fiind 
crăia Ungurească de multă lipsă înconjurată şi mal 
în cele de pe urmă primejdii aflată, câte ni s’ar cădea, . 
după Dumnezeii, ajutorire şi capărare şi crăiile şi 
ţările asuprite de jugul Turcilor, din cumplita lor 
robie a le ridica şi în cea veche şi de ore când 
poftită vornicie a le înturna să putem; şi acestui

(•) Vezi Cronicele României.
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prea bun sfat, de care nimica lui Dumnezeu ma! 
drag şi nouă nici un lucru mai lăudat că va fi, şi 
nici un leaz spre agonisirea numelui nostru nemuritor 
şi mai de folos nu se va putea afla. Pentru aceia 
ca să ridicăm din robia Turcilor crăia nostră, adunând 
oştirile nôstre şi téta gâtirea ostenească măritului A 
Domn Mihal Vodă (carele lăsând necredinţa turcilor, 
pre sine împreună cu totă boerimea mai ’nainte s’au 
fost închinat), am nevoit, şi cu norocite lucruri şi 
cu multe rësbôe biruind vrăşmaşii şi scoţendu-se din 
ţară, saiî aşedat ţara şi volnicia sa cea veche; şi 
încă ostăşii vëdênd asupra reului norodului de la 
marginile Bulgariei, biruind pe Turci în ţara Bulgariei, 
cu multe rësbôe şi cu mare peire într’enşii prădând 
târgurile şi satele şi olaturile Turceşti în ţara Bul
gariei, s’au întors întregi în hotarele sale. Şi acea 
ţară care s’aü aşezat de noi în volnicie, pentru ca 
să së potă mai bine ocărmui în legea creştinească - - 
şi să së pôtà apëra de vrăşmaşi, aii venit la noi 
dintru acea tară cu plină poruncă şi volnicie a lui 
Miha! Vodă şi a tulul or staturilor acelei ţări, să 
aleagă şi să încheie ponturile şi legăturile între 
amêndouë părţile.

Din partea lui Sigismund craiul, aü fost boeri! 
anume : Stefan Iosica Logofătul cel mare, Georgie 
Ravazdi Svetnicul a lui Sigismund şi Starostele cetăţeî 
Uivarului*Samos. — Iară din partea lui Mihai Vodă 
şi a statului ţârei Româneşti erau: Eftimie Mitropo
litul Tîrgovişteî, Teofil Episcopul de Râmnic, Luca {' 
Episcopul de Biizëü, Mitrul Vel Vornic, Christea 
Vornicul, Dimitrie Logofătul, Danul Visternicul, Teo- , 
dosie Visternicul, Radul Clucerul, Radu Postelnicul, 
Bordur Logofătul, Vintilă Clucerul, Stamati Postelnicul,

' şi Preda; în Beligrad în luna lui Maiü în 20 zile, 
pe calendarul Papistaşilor, în anii 1595, aşezate şi/
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Încheiate, dintru amândouă părţile, fără vătămare 
păzite şi ţinute.

Ântâiü noi, Episcopul şi boerii, stăpânea, şi ro- 
biea tôtâ a Turcilor, ca unor necredincioşi şi călcă
tori de lege, o vom lepăda; şi toţi, cu o inimă şi 
cu un cuget, aşa noi, care ne aflăm aicea, cum cei 
mai majX şi mai mici ai moşiei nôstre norod, îm
preună cu Miliaî Vodă, aşijderea cu tot clirosul biseri- 
cei şi cu toii .boerii, pre noi singuri săninatului Domnului 
Sigismund, din darul lui Dumnecjeii ţârilor Ardealului,, 
a Moldovei, a ţârei Româneşti, a ţărilor peste Munte şi 
a slàvitei împëràtiï a Elinului, Domnului, a părţilor 
craiei Ungureşti stăpânitor, şi a Secuilor oblăduitori, 
iproci... Stăpânului nostru milostiv ne supunem, şi 
acestea împreună cu noi şi a tot norodul ţărilor
nôstre locuitorilor, subt puterea lui o dăm; cu tôtâ 
deplina judecată priitoreî şi amestecate împărăţiei, 
şi pe densul îl aşezăm, îl înălţăm, cu o inimă şi cu 
un' glas a totă ţara, Domn nouă, şi ţârei nôstre 
stăpân şi craïü de moşie, luând între densul acea 
nădejde ca Măria Sa pre noi şi moşia nostră în
potriva tutulor grôzelor Turceşti, şi a altor vrăj
maşi nu va apëra şi'ne va acoperi; şi j)re noi în 
volnicia cea vechie că ne va păzi întru adevăr; că
ne va judeca precum pre alte ţări şi domnii ale
Măriei Sale, supuse subt porunca sa, după aşedâ- 
mênturile şi legăturile aceste, care pre acâstă vreme 
le aşedăm dintru amêndoüë părţile întru tăria acestui 
lucru şi întru mărturisire.

Ântâiu noi, care cu chipurile ne aflăm credinţei 
Măriei sale, cu numele Domnului nostru lui Mi hai 
Vodă şi a totă ţara lui, norodului facem jurământ 
noi, şi tôtâ ţara lui, şi urmaşilor lui, cum că vor fr 
credincioşi până la môrte, aceasta cu iscălitura mâ- 
nilor nôstre întărind. Aşa şi Mihai Vodă, acum aşezat

;



Domn şi cei pc urma lui Domni, şi tot statul ţărei 
Româneşti, vor fi datori a păzi. Şi de vreme ce 
seninatul Domn, stăpânul nostru milostiv, în ţara 
nôstrà nu pote sta şi locui pururea, nouă, în locul 
sëü, va pune Domn, pe care sfaturile ţărei cu staturi 
de obşte şi cu părere de la Măria Sa, vom pofti, 
•care sa fie ştiutor limbei moşiei nôstre, şi care va 
cărmui după orênduialà, dupa vechea volnicie şi de
prindere şi după orênduealâ ţara aceia, şi care pri
cinile nôstre drept şi cu orênduealâ, după vechea 
volnicie şi deprindere şi după legăturile acestea-şi 
aşedământuri, şi cu porunca seninatului Domnului 
nostru şi aceluia ce va fi în urmă, să judece şi să 
aleagă. Şi pentru ca aceste mai drept să së potă 
isprăvi şi urma, Măria Sa sub numele, şi norocirea 
sa, după Dumnedeu steag oştesc, buzdugan şi sabie 
Domnului de ţară, ca unui Namestnic al sëü, îi va 
trăraite; din care, să cunoscă toţi că este în locui 
sëü pus şi toţi, de la cel dintêiü până la cel de pe 
urmă, după aceste legături şi aşedăininte, să fie as
cultători Domnului, întru tot ce va porunci Măria 
Sa Craiul.

/

Aşijdcrea Domnul de ţară, pentru ca să potă îm
plini mai bine datoria şi slujba sa, dată după voia Măriei 
Sale Craiului, şi după folosul staturilor, 12 boeri, 
ştiuţi lucrurilor cu vêrsta şi cu ispita, şi isteţi, să 
së adaoge eătră dênsul ; cu a cărora sfat, aşa întru 
pricinile judecătore, a le alege cum şi întru isprava 
altor- lucruri. După aceste legături şi aşedămenturi, 
singur Domnul ţărei së păzească să nu së facă nimărul 
strâmbătate pe cât este cu putinţă: şi aceia boeri, 
precum cu socoteală numai, şi voia şi cu ştirea 
Măriei Sale Craiului, şi a lor sei, urmaşi, së vor 
pune aşa, şi cu aceiaşi ştire şi voe să fie depărtaţi 
de slujba şi locul lor. Aşijderea, ce së atinge de

1
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yeniturile ţârei, de acele aşa aşedăm, cum, de câte- 
ori se vor face de Măria Sa, stăpânul nostru, în ţara 
sa, în Ardeal, comisie, să, se trimită boerî şi dim 
ţara Muntenească la acea adunare, carii ar socoti, 
dupa voia Măriei Sale şi a urmaşilor sëï după tre
buinţă a pune dări pe ţară. Si la acele adunări şi 
de obşte a ţârei împreunări să aibă loc deosebit ca 
şi alţi trimişi, cu sloboda voiâ a’şi da părerea şi 
socoteala, să fie cei dintêiü cu locul şi cu vorba 
după Domnul şi boerii din Moldova. Si birul aşezat, 
îl vor spune numai Domnului.

Si cei 12 boerî! şi boerii, vor cunoşte de la 
Măria Sa, care vor fi aleşi şi orânduiţi, carii în toţi 
anii, depline şi îndestulate sume de cheltueli şi veni
turi să fie datori a da seama.

Töte hărăditurile, uricile şi întăriturile a Dom
nilor celor dintêiü a ţărei, Măria Sa Craiul şi ur
maşii lui să lase neclintite precum stau ; şi pre urmă, 
sub numele şi pecetea Măriei Sale şi a urmaşilor 
lui, tote acele cărţi şi direse să iasă : şi preţul tutulor 
scrisorilor, făcute după lege şi obiceiul acelei ţări, 
să sè pue ; iară moşiile să nu së pôtà harîzi altora, 
fără locuitorilor acelei ţări.

Domnilor puşi până la vreme, din veniturile 
ţărei aceea, după datoriele slujbelor lor, Măria Sa 
Craiul le va orêndui venit, pe pofta ţărei şi a boerilor.

Töte pricinele, după vechi legi şi obiceiuri a 
ţărei, înaintea judecătorilor orânduiţi să së înceapă 
să së judece, şi înaintea Domnului şi a doui-spre-dece 
boieri. După judecată, să së obârşească osebite de 
töte, şi ori ce fel de pricini de pedeapsă, atingêndu-së 
de viaţa şi averile boerilor însă să së lase loc de 
milă şi de ertare, şi nici viaţa, nici averea boerilor 
ce ’s de pedeapsă, fără ştirea Craiului şi a urmaşilor 
lui să nu së pôtà lua. Eară de s’ar pedepsi cineva-



cu morte, averea lui, după obiceiul ţârei aceia, să 
meargă la rude şi la urmaşii lui. Si într’acésta orên- 
duială şi ispravă să se închidă totă ţara Muntenească 
sub hotarele şi marginele el vechi, despre partea 
Moldovei şi a munţilor, despre Dunăre până la mij
locul matceî Dunărei, de la Ruşava până la Brăila şi 
după vechile hotare şi margini să sô ia venitul ţârei.

Totă orênduiala biserice! şi a preoţilor s’aü a 
călugărilor să o lase Măria Sa în vechia ţinere şi 
obiceiü : pravile, ţermonil şi valniciile, să fie slobozi 
a’şî lua obicinuite veniturile sale ; aşijderea si töte 
bisericile Munteniei, cari se află în ţările Măriei Sale 
sau a urmaşilor, vor fi subt judecata aşedămentulul 
Mitropolitului de Tirgovişte după aşedarea lege! 
Insericel şi orenduelei ţârei aceia, şi veniturile sale 
să ’şî potă lua după obiceiul de mai ’nainte.

Titulaş va avea Măria Să şi urmaşii lui de la 
Domn, şi de la totă orênduiala ţârei, aşa :

Prea semnatul Domn stăpânul Sigismund, din 
darul lui Dumnedeu, a Ardealului, a ţârei Moldovei, 
a ţârei Românesc! şi a sfinte! împărăţie! Romului, 
Domn, a părţilor Crăieî Ungureşti stăpân, şi a Së- 
cuilor oblâduitor, iproc! stăpânul nostru Milostiv.

Eară Domnul de ţară Dumnealui Măritul Domn 
Mihaî Vodă, a ţâre! nôstre Româneşti, credinciosul 
nouă iubit.

Eară însuş! Domnul, la titulaşul sèü, pe urmă 
sô nu së pue -cu Mila lui Dumnedcüs nici Têrgul sau 
locul de unde va trimite cărţile sale la Măria Sa, 
la urmaşii Iu! să nu së pomenească.

Domnul ţârei să aibă pecetea neamului sôü, iară 
nu cea de obşte a Domnului ţâre! Munteneşti, eară 
cu ceară roşie. Eară pecetea ţârei së fie la Măria 
Sa, şi la urmaşii lui.

Boeriî toţi sô vor chema a! Domnului de Ar-
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deal, nu a Domnului ţârei, şi fieş-care va avea într’a- 
•cel chip titulaş.

Domnul Muntenesc së va scrie intre sfetnicii
dc Ardeal.

Domnul ţârei prin soli, sau cu altă socoteală, cu 
nimeni din norodul strein saü din Domni, fără slobo
zenia si voia de la Domnul Ardealului şi de la urmaşii 
lui (şi lor le va fi) nici de une lucruri să nu potă 
socoti şi a isprăvire. Ci când va fi trebuinţă ca a-
ceea, să întrebe pe Măria Sa Domnul Ardealului şi
de la urmaşii lui, şi lor le va fi pricine Domnului 
şi a tôta ţara, a le isprăvi şi a le urni.

Ear de ostaşii Ungurescî, sau de alt neam de 
va face strembătatea vre unuia din locuitorii ţârei 
din partea aceluia, căpitanul Domnului de Ardeal,
care va fi pus acolo pentru cercătura vinei şi a
faptei ; aşijderea de va face vre o silă cinevaşi din 
locuitorii Domnului ţârei vre unui ostaş Domnului 
Ardealului, din partea aceluia, singur Domnul, prin 
Vornicul, să cerce judeţul fără nici o zăbavă. Ear 

, care, ori chipierilor boerilor oii curţei, va face silă îm
potriva legeï şi dreptăţei, să i së facă cercetare de cap.

Intre cei 11 boeri juraţi să nu potă fi neam de 
grec, şi nici o slujbă saü rênd care rimă de cârmu-* 
irea acelei ţări, a avea să nu potă.

Ospeţile şi hărădituriie ce simt obicinuite la 
Paşti şi la Botezul Domnului Nostru Isus Hristos să . 
së facă din venitul ţârei.

Aşijderea Domnul ţârei şi toţi boerii, făcând 
jurămentu cu încredinţarea sa Măriei Sale Domnului 
de Ardeal şi urmaşilor lui, së vor lega cu tainele 
•credinţei.

După aceste ponturi şi aşe(Jâinenturî, atuncea 
<îând së va trimite steagul ostenesc Domnului ţârei, 
aşijderea Măria Sa Domnul Ardealului, së fâgăduesce
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cu tote puterile, cu banii, cu puşcl cu earbă de puşcă, 
şi cu altă gâtire de ôste în ţara Muntenească, îm- - 
potriva tuturor vrăjmaşilor a o apăra, a o sprijini, 
şi a o cărmui. După aceste legături şi aşedământurî 

. urmaşii lui vor face. Pentru a cărui lucru o încre
dinţase şi vecînica pomenire Măria Sa Domnul Ar
dealului, întăiîi- şi noi, chipurile ce le am pomenit 
mai sus, dintru amândouă părţile spre a ovăşire aceste 
ponturi şi aşedământurî cu iscăliturile de manile 
nôstre şi cn peceţiile nöstre obicinuite le vom întări 
şi întemeia. Lucratu-s’au aceste în Belgrad.

Şi iată îndată singur Sigismund, Craiul şi Dom
nul de Ardeal, töte cele mai de sus scrise ponturi 
şi aşedămenturi, dintre amândouă părţile, prefăcute 
şi încheiete, primindu-le neschimbate şi tare avându-le, 
cu iscălitura mâne! şi cu pecetia inelului nostru ade
vărat, a le întărire am vrut; şi pre acele a le tineri 
şi în neclătire a le pădi, aşa şi cu a urmaşilor noştri 
nume (când vor sta ei stăpânitori) credinţa şi cu
vântul nostru Domnesc ne legăm. Lucratu-sau aceste 
în oraş în Belgrad, Mai în 20 de (Iile, anul de la 
Christos 1595.

XVL
în urma acestui contract de alianţă, Sigismund 

Batori trimise ajutor lui Mihai, care purcese în con
tra Turcilor.

După mai multe lupte sângerôse, în diferite 
locuri, Mihai ajunse lângă Silistra ; aci găsi cetatea 
bine întărită şi o asediâ. Trecură mal multe zile 
fără a së da însă o luptă decisivă.

Era o frumôsà dimineaţă de iarnă. Totă nôptea 
ninsese. Vântul făcuse pe câmpuri, ici movile de ză
padă, colo văi, pierdute între două şiruri de munţi 
albi ; mai departe cele mai frumôse zigzacurî, brăsdând



—
<j 7

câmpiile, ca şi cum o mână omenească ar fi presărat 
pe ele flori de zăpadă. Dimineaţa sôrele apăruse cu 
razele-î ernateci, care fluturau ca nişte beţe aurite 
ce acopereau pământul. Sub zidurile cetăţeî Silisfra, 
era tabăra lui Mihai. Tunurile së auzeau din când - 
în când, şi grelele ghiulele despicaţi aerul producând 
un sgomot sinistru. Mihaî strânse pe toţi căpitanii 
sei fruntaşi, ca să së sfâtuească dacă trebue sati nu 
să dea o luptă botărită. Sfârşitul sfatului lor fu fa
vorabil : căci toţi cu inimile pline de curaj strigară : 
sa ia cetatea sau să moră subt didurile eî.

Së dete semnalul de pregătire; o mare grabă 
era în totă oştea. De la soldat şi pănă la Domn, 
era un entusiasm crescând. Së aştepta porunca de 
asalt. Nimeni nu ştia însă când së va da 
oră. Domnul îşi avea tactica lui, prin care reuşea 
în tot-d’auna.

Printre re sb oi nici, cum ştim, era şi Corb ea, el, 
care ’şi lăsase tot ce avea mai scump, pe Mari ora. 
pentru a merge acolo unde ’1 chema datoria.

In acea dimineaţă, el eşise la uşa bordeiului, în 
care îşi avea locuinţa cu mare parte din cei de ran
gul sëù, şi vedând timpul frumos, un sôre strălucit 
călătorind pe cerul senin, simţi ca un fior ascuns, 
şi fără voie sbură cu mintea câtră Mari ora.

Atunci ochii i së umplură de lacrâmî şi un dor 
nespus îl cuprinse.

— Marioră, cugetă el, cine ştie dacă ne-om 
mai întâlni !... Sortea armelor e îndoelnică !.....

Câte cugetări nu trecea prin mintea -lui. Avea 
momente în care ar fi voit să deserteze ; dar së gân
dea la recunoscinţa ce datora Domnului apoi auzea 
cornul sunând şi tunurile bubuind, şi inima i së 
împetrea, speranţa i creştea... şi din acea disperare 
şi teamă de morte îl îngâna:

Corb ea n

la ce



— O! ne vom vedea, MiriôroL. Ace! ce së 
iubesc nu pot sa moră.

Iu acea dimineaţă el însă ca nici o dată el 
plângea, lacrămile o dovedeau în destul; cu tote a- 
cestea acea di fuse singură, în care Corbea së simţise 
mai nefericit. Splenôdrea soreluî îl făcu aşa rôü, 
sunetele resboinice îl îngrodiră aşa de mult in cât 
o presimţire fatală se întipări în mintea lui.

Aşedat pe o laviţă, ce së afla în uşa bordeiului, 
el plânse, du* lacrăinile îngheţară pe genele lui; 
apoi cugetă alêne, suspină, şi la töte acestea un 
sgomot surd u respundea. . sg.) mo tul armelor ce se 
auzea din întăririle turcilor, sgomotul lopeţilor, ce 
mânuiau soldaţii români, spre a răni zăpada de la 
nşile^ bordeeîor.

O ghiulea • turcească së sparse în costele colibei 
vecine, şi Corbea tresări ca din visare. Un biet soldat, 
oare rănea zăpada, fu spulberat de furiosa bomba^ 
•care sdrobind tot ce întâlnise în cale, pătrunse pană 
în năuntru colibei şi acolo ’şi încetase furia. Din 
norocire însă în colibă nu së afli nimeni, şi nemilosa 
•omorîtôre nu găsise de cât păment şi muniţi uni, care 
produse un sunet ascuţit Ia atingerea lor cu metalul 
revoltat.

Corbea privi cu nepăsare tristele resturi ale sol
datului ucis şi esaminându-le una câte una îşi dise:

— Ca mulţi alţii, sermane băeteL. Cine ’ini 
pote spune,. ca nu puteam fi eu în locul teu!..., 
■Ghiuleaua s’a abătut cu câţi-va paşi de la mine 
până la tine!...

Şi cugetând acestea, Corbea privea pe mort 
împărţit într’o sumă de bucăţele...

Sërmanul soldat! El care mai ’nainte rănea ză
pada fluerând; acum nu era de cât nişte diforme 
hucâtï de carne. Capul îi era sdrobit şi atêrnând
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numai prin câte-va fibre musculare de trunchiul säü, 
fără, mâini şi fără piciôre. Mulţi së grămădiseră 
împrejurul Iul, şi toţi îi plângeau de milă.

In acel aş timp sosi şi porunca pregătire! de asalt. 
Corbea së în fi oră nu pentru că së temea dar pentru 
că acel presimţiment, care-! prevestea o nenorocire, 
învia iarăşi în inima lui. S’apoi ori cât de viteaz 
ar fi cine-va, merge în foc cu speranţa de a muri 
saü de a învinge ; dar când un presimţiment, dureros 
li spunea necontenit cà-ï së va întempla o nenorocire 
mai cumplită decât mortea, atunci curajul dispare şi 
spaima së înlocueşte chiar în inima cea mai nepăsătore.

Dar Corbea, care lăsase departe inima şi întreaga 
lui gândire, cum putea să nu së înspăimânte în faţa 
morţei : mai cu seamă când mortea lui ar fi causât 
şi pe aceia a Mariôreï, a fiinţei pentru care el îşi 
sacrificase tot trecutul?

Cu töte acestea, datoria pe câmpul de rësboiü, 
trebuia să fie maî presus de tote.

Spre mijlocul zile! când ordinul de asalt fu 
dat, Corbea cu compania sa întră şi el în foc.

Ce grozavă fu lupta! Mulţi români zăceaţi scăl
daţi în sângele lor, mulţi fură prinşi ; căci Mihaî de 
astă dată pierdu bătălia, fără însă a fi respins de 
sub zidurile cetăţei.

El trebuia să facă noi sforţări şi trimise să-î 
mai vie ajutore. Când së făcu apelul, nîultï nu rës- 
punseră. O parte din ei deveniseră prisonierii turcilor, 
iar cea-laltă parte erau morţi.

Corbea nu rèspunse nici el la apel. Cu tote 
acestea nu së găsea prin numërul morţilor.

Negreşit, el fusese prins. Ce nenorocire pentru 
densul !... ar fi preferat mai bine să moră alături cu 
fraţii sëï, de cât să cadă victima nelegiuiţilor inimici.

Din toţi camarazi! sëi de acelaş rang, numai
7*
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el avusese aceeaşi nenorocită sortă; toţi cei-lalţf 
prinşi erau numai soldaţi.

El fu închis singur într’una din celulele cazăr- 
meî turceşti, şi acolo îl aştepta o sortă şi mai aspră»

Tôtà nôptea o petrecu în cele mal sinistre cu
getări, căci vëduse pe turci cum masacrară pe cer 
lalţî prinşi chiar în faţa lui.

— Negreşit cugetă el, aceşti omeni aşteaptă de 
la mine vre-o trădare!... Dar nu!... Odată cu mortea. 
nu voiü spune nimic!...

Culcat pe un pat de scânduri acoperit cu o 
rogojina, se sbuciumă pănă la diuă în cele mai mari 
torturi. O sentinelă păzea la uşa lui. Se gândea la 
el, se gândea la sortea ţârei şi a fraţilor sei; dar 
mai presus de tôte, së gândea la Mari ora. La această 
din urmă cugetare, ochii i së umplură de 1 aerămî 
şi plânse ca un copil.

In dori de diuă, doi ianiceri, îl duseră între 
spăngi in faţa comandantului cetăţel.

Acesta, în contra obiceiului sëü îl primi cu ore 
care blândeţe şi voi să rëmâie singur cu densul.

— In zadar goneşti pe aceşti omeni, clise Corb ea« 
Iţi înţeleg cugetarea! Yoeşti să afli de la mine se
cretele fraţilor mei!... Ei bine, nu vei afla nimic de 
la mine. .

»■ !

L

— Ascultă tinere, clise turcul cu bunàtatea-ï 
prefăcută. Àceéa ce nu’mi poţi spune de bună voe, 
o vel mărturisi de nevoe, atârnă dar de la tine ca 
în locul bunătâţei să nu întâmpini mânia mea.

— Bunătatea ta este numai o laşitate, o mic- 
şorime de suflet. Adevăraţii viteji së luptă piept la 
piept cu inimicul; iar nu caută ca prin trădări în- 
jositôre să ajungă la scopul lor.

— Ia seama!... Ai timp să te hotărăşti!
— Hotărîrea ’mi am luat-o, din momentul în 

care m’am vëcjut în mâinele vôstre!

"A
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— Ia seama, ’ţi clic, reluă turcul cu un ton 
aprôpe ameninţător. Nu voiü tine socoteală de vor
bele tale îndrăsneţe. Aşa sunteţi voi toţi ghiauriî, 
care credeţi că prinsörea şi tăria de caracter este o 
glorie ce dobândiţi! Vë înşelaţi nenorociţilor!... In 
urma prinsorei, urmează tortura şi apoi môrtea cea 
maî cumplită!...

— Asta voesc şi eu ! Omorîţi-me ; dar nu rae 
siliţi să fac aceea ce ar aduce peirea neamului meii!...

— Ascultă!... N’avem vreme de perdut cu vor
bele tale umflate. Hotărăştete să rëspundî la între- . 
bările mele saü...

In acelaş moment, Paşa, făcu un semn porun
citor celor ce ’1 încunjuraü şi aceştia supuindu-së, 
Corbea rëmase numai cu comandantul cetâţei.

— De astă dată nu vei avea să te temi de ni
meni, aruncă’ţi mândria la o parte, dise turcul. Nu 
<8 nimeni care să ne asculte.

— Am dis odată, n’am ce spune.
— Te amăgeşti!...
— Eşti mai mic la suflet de cât te credeam.
— Neruşinat ce eşti, së resti turcul, vei înceta 

odată cu insultele tale!...

.V

— Eşti mizerabil, mai dise Corbea, cu un ac
cent plin de dispreţ- şi de ură.

— Ei la mine!... răcni de astă dată turcul plin
de îpânie.

Sala së umplu de enicerî.
— Luaţi pe acest nesocotit şi ’1 includeţi. 
Ienicerii îl încunjurară şi erau gata să plece. 
— Staţi, reluă paşa, mai lăsaţi’l!. Eşiţi cu to

ţii. Tu, Mustafa, rëmâij
Toţi eşiră afară de un turc, cu mustăţile răsu

cite, scurt şi îndesat, care cu cel mai adênc rèspect 
së apropie de stăpânul sëü.
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— Mustafa, ’I dise paşa, ia pe acest îngâmfat 
de sine şi ’1 închide în înfundătura pivniţei, — până : 
ce ’ţi voiü da noul porunci. — Bagă de seină, zăvo
reşte bine uşa.

— Mè supui stăpâne!... (jise Mustafa, făcând o 
temenea pănă la pâment.

Corbea. fără a aştepta să fie forţat îşi îndrepta, 
paşii spre uşă, când paşa strigă:

— Nu pe-acolo ; — Mustafa, eşiţi pe această 
uşă secretă, şi în sala vecină veţi găsi o uşă care 
respunde la spatele seraiului, pe acolo poţi pătrunde 
In pimniţă, fără să fii veclut de nimeni.

Corbea era strâns legat; astfel că n’ar fi avut 
nici o putere împotriva iataganului lucios al lui Mus
tafa. Eşind din sală, el aruncă o privire despreţuitore 
asupra paşei, şi urmat de conducătorul seu eşi prin 
uşa secretă.

In cinci minute el se afia în interiorul unei sub- 
pàmênte întunecôse, încunjurat de patru diduri umede 
şi neavênd nimic în jurul sëü decât o peatrâ mare 
acoperită cu pae, care trebuia să-i serve de culcuş.

După ce Mustafa,- îl conduse înăuntru îl îm
brânci în fundul sub-pământeî, şi âşind puse doi drugi 
de fer de a -curmezişul uşei, care era de stejar şi 
închise cu lacătul singura comunicaţiune ce avea 
bietul Corbea cu ecsteriorul. Nu avea nici o feres- 
true măcar. Era închis ca într’un mormânt.

Peste câte-va momente, Mustafa sé reîntôrse, 
avênd cu densul o pâine négrà şi un ulcior cu apă.

— Iată résulta tul încăpăţînărei tale, dise acesta 
lui Corbea rînjind printre dinţi ; — şi depuse într’un 
colţ pâinea şi ulciorul cu apă, pe care Corbea le privi 
cu durere, la lumina felinarului ce purta turcul.

Apoi Mustafa urmă:
— Dacă cum-va această locuinţă te înspăimântă,

* •
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I poţi sä ’mi spui, paşao este bun şi te pote erta.... 
numai să te hotăreştî a’ï spune....

— Pieï clin ’naintea mea!., selav tîrîtor ce 
eşti!... À! cum nu am putere să ’ţi sclrobesc capul 
sub această stâncă!...

— Tocmai la asta ine gândeam şi eu... Dar 
de, ce să-l faci, când nu Ï putere, vorbele tale sunt 
de prisos.

Corbea ăe întôrse cu spatele spre turc, şi niTî 
mal dete nici o ascultare. Acesta mirat de atâta
tărie de caracter, nu găsi ce să ’i mai spue, ci luând 
felinarul de jos, se depărta, după ce încuie uşa, rî- 
dênd* cu hohote înăbuşite, care së perdeaii din ce în 
ce prin întunecôsa pivniţă.

A doua cli, Corbea, — de şi nu ştia dacă e 
diuă sau nôpte, — se simţi aşa de obosit în cât pi- 
ciôrele-ï, abia ’l mal puteau ţine. Era într’adever în 
starea cea maî demnă de plâns. Cu töte acestea el 
nu plângea; suferea numai, dar se mândrea că s’a 
putut stăpâni de ,a nu trăda secretele Domnului seu.

Paşa, apăru urmat de credinciosul sëü Mustafa 
şi de doi ieniceri, avênd câte un felinar în mână şi 
la vederea feţii palide şi obosite a victimei sale, 
scôse o esclamare plină de satisfacere.

— Iatâ-te!.... nemernicule, dise turcul. Iată ce 
sortă ştiu eü să pregătesc acelora, care nu mi së supun.

Corbea nu elice nimic. Dar paşa urmă:
— Nu ine îndoesc că acum te-al hotârît să

/vorbeşti !Hi
— Nu!...
— Nu?...
— Am dis !...
— Vom vedea dar!.
Şi cei doi ieniceri, la un semn al paşei, scoseră 

de la cingătore câte-un iatagan udat în saramură şi
:.



V , TUO'

începură, a lovi in sërmanul Corbea, fără a ţine seamă, 
unde loveaü. Corbea suferi ca un martir tote acestea, 
fără a scote, decât rare ori, câte un gemăt sfâşietor, 
care ar fi înmuiat inima celui mai sëlbatic om.

— Destul!... clise în cele din urmâ paşa. Apoî 
sô adresă lui Corbea. Te ai hotârît? respunde!..

— Nu!., rëspunse Corbea cu lacrâmile sleite 
pe obrajii sëi.

Sërmanâ victimă!., obrajii sei erau vineţi de 
loviturile ştreangurilor, ochii ’i erau umflaţi, avea o 
figură aşa hidosă, încât dacă ’l-ar fi vèclut Mariôra 
ar fi înebunit de groză.

— Vorbeşte!, răcni paşa din nou.
— Nici odată, rëspunse Corbea.
La un nou semn, cei doui ianiceri săpară o 

gropă adêncà aprôpe cât statura unui om şi după 
ce puseră pe Corbea înăuntru, îl îngropară cu pâ
ment până la umeri.

Atunci, aceşti nelegiuiţi începură să’l scuipe şi 
să facă asupra-i cele mai neomenôse murdării. O ! 
era ceva oribil, Christos chiar suferise mai puţin ca 
sërmanul Corbea.

Ei nu mai vorbea. D’abia putea să respire. 
Peptul sëü era apësat de tërîna în care era îngropat.

După ce ’1 batjocoriră ca la o jumëtate ceas, îi 
scoseră din acel mormânt şi’l întinseră, mai mult 
mort de cât viu, pe stânca ce-i servea de pat.

Paşa së apropie lângă el, şi’i zise:
— Ei!... ce zici?.. Aşa e că stiü să’mi rës- 

bun?... Vei spune acum, aceea ce trebue să ştiu.
Corbea nu mai putea vorbi, dar o mişcare ce 

făcu din cap dovedea hotârîrea de a nu spune nimic 
odată cu môrtea.

— Iţi las un ceas să te gândeşti, zise paşa; 
când me voiü întôrce saü îmi veï spune tot ce ştii, 
saü vei suferi şi mai amar chinurile ce îţi am pregătit.

£.
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Apoi, urmat de Mustafa şi de ieniceri, turcul 
eşi lăsând pe Corbea zăvorit în oribila luî subpământă.

D’abia ajunseseră la spatele seraiului, unde era 
intrarea secretă a pimniţeî, când un sgomot cadenţat 
isbi urechile lor..,. Tunurile bubuiaü cu îngrozire, 
ţipite şi sgomote .confuze înăbuşeau aerul. Semăna 
a fi o luptă crîncenă.

Toţi că tau în tote părţile pe paşa, şi nu pu
teau să’l găsească. Când el apăru la lumina zilei, 
câţî-va ianicerî i apărură înainte.

— înălţime, strigară eî turbaţi, ghiauriî au dat 
asalt cetăţei şi sunt aprôpe să învingă.

— Ce?... răcni turcul, e peste putinţă. Puterile 
lor sunt sleite prin lupta de deunăzi, ca să mai în
cerce noul asalturi. O fi vre ô încăerare neînsemnătore.

— Nu, slăvite stăpâne, ascultă, lupta e gro- 
zăvă; porţile cetăţei sunt aprôpe să fie sfârîmate.

Intr’adever, sgomotul era înfricoşător şi paşa 
’şi ascuţi urechea. De astă-dată se încredinţa de 
pericol şi alergă în mijlocul luptătorilor sei.

La sosirea hui Turcii mal prinseră curaj, şi o 
luptă mal grozavă sfc încinse...

Dar, după un ceas, Eomâni! înfraü triumfători 
în Silistra, şi Domnul Mihaî, puse de arestară pe 
tote căpeteniele cetăţii.

După ce se asigură de ori-ce întâmplare nepre
văzută, soldaţii pătrunseră prin tote casele, şi fără 
a face masacruri, cum ar fi făcut pote Turcii într’o 
asemenea victorie, trâiră şi chefuiră din bunurile 
Turcilor învinşi.

Căpitanii, având în mijlocul lor pe Mihaî, se 
ospetară împărăteşte, şi care mai de care sô sileaţi 
a ridica toasturi în onôrea isbândei.

Se întrebau unii pe alţii despre sortea luî Cor
bea; dar când aflară că toţi prizonierii fuseseră o-
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morîtï, nu së maï îndoirâ şi de nenorocita pierdere 
a acestui brav căpitan.

Intr’un cuvent ast-fel eraü petrecerile şi părerile 
de reft ale Românilor, după ce cuprinseră Silistra.

XVII.

Să vedem acum, ce făcuse Mariôra în timpul 
cât Coi bea lipsea la rësboiü. Ştim că din ziua în 

- care plecase iubitul eî, răuşise a aduce pe muma sa 
de la mănăstire, ca să locuiască împreună. 'Ast-fel 
avea o inimă de mumă, la bunătatea căreia să’şî 
îndulcescă suferinţele. Ii lipsea însă acea inimă iu-- 
bitôre la ale cărei dulci accente să’şî desvălească 
adêncul inimei sale, la ale cărei priviri să së arunce 
în braţele celei mai inocente fericiri. Lipsea Corbea 
şi pentru Mariôra totâ lumea devenise un haos fără 
margini, un gol, care nu conţinea de cât laşităţi şi 
mizerii. Suferea, sermana Mariôra, căci iubea cu în
focare pe acela care de mult timp lipsea de lângă 
densa; plângea, căci nu mai avea putere să’şi înece 
suferinţa : dorea, căci nimeni nu rëspundea iubirei sale 
înflăcărate : Corbea plecase, şi ea’l dorea atât de multy 
încât tot timpul şi’l petrecea gândindu-së la dênsul.

Unica ei mângăere era înştiinţările ce-î trimitea, 
Corbea, ori de câte ori ajungea unde-va pe câmpul 
de luptă. El o vestea de sănătatea lui sau de isbân- 
dile ce fraţii sei săvărşiau.

îndată însă ce Corbea fu prins, ea, nu mai 
primi' nici o veste şi această o nelinişti forte mult. 
Neliniştea-i creştea cu cât trecea timpul.

:— O, Domne!... cugetă că nu cum-va e mort?... 
Şi la această cugetare, ochii ’ï së umplură de 

lacrimi şi începu să plângă cu hohot.

1
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Muma ei vëdênd disperarea ce-o cuprinsese*



fâcu tote putinciôsele spre a o încredinţa câ presu
punerile sale sunt nefundate. Dar Mariôra rămase 
nemângăiată.

In sfârşit, ea së hotărî să plece pe câmpul de 
luptă, să dea de urmele iubitului ei. Spre acest scop, 
ea, cu multă greutate hotărî pe muma sa s’o înso- 
ţescă: şi într’o diminétà porni spre Rusciuc, ca de 
acolo mergênd pe urmele Românilor să’î ajungă la 
ultima lor poposire. Din Rusciuc un ofiţer românesc 
së oferi să le conducă până la Silistra şi spre acest 
scop porniră împreună. Cătră seară ajunseră aprôpe 
de un sat, care së numea pe-atunci Gorsco-Sdo. Nu 
së opriră însă aci, căci voiră să meargă mai repede. 
Trecuseră dar de Gorsco-Selo şi erau pe drum. Nu 
departe së zărea o pădure.

Să-i lăsăm în drumul lor, şi să mergem ’nain- 
tea lor în mijlocul acelei păduri, ca să le servim de 
avant-gardă.

In mijlocul acelei păduri, încunjurată de arbori 
stufoşi së ascundea o umilă căsuţă. Pe din afară 
părea o locuinţă curăţică şi lăsa a së înţelege că 
acolo locuesc omeni buni la suflet, dar câ sărăcia 
saü pôte cruzimea turcilor îi făcuse să trăiască în 
mijlocul pădurei. In dosul casei, era o frumosă grădină, 
frumosă negreşit în timpul verei ; căci în momentul 
în care o vedem de şi iarnă, brazdele ei regulate, 
pomii aşezaţi la rend, lăsau a së vedea că era cul
tivată cu multă îngrijire. înaintea casei eşise o tênërâ 
fată. Ea avea ochi negri, faţa-i era zămbitore şi 
arunca grăunţe păsărilor domestice, care së adunaseră 
grămadă împrejurul ei. înfăţişarea fetei arëta cea 
mai deplină sănătate ; përul ei în lungi code de abanos, 
atârnaü pe umerii sëî ca doi şerpi. Era îmbrăcată în 
costum ţărănesc, ea era dar creştină. Ea së numea 
Gherghina şi era fiică de bulgar. In versta de cinci

»
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ani ea fusese în Rusia cu tatăl şi cu muma el pri
goniţi fiind de cruzimea turcilor. Peste câţi-va ani 
tatăl sëü së reîntorsese cu familia sa din nou în 
vechiul lor lăcaş; căci răutăţile turceşti mai încetaseră. 
Gherghina de abia mal ţinea minte calamităţile acelor 
timpuri, dar de câte ori îşi amintea, oii cât de slabă 
’i ar fi fost amintirea, nu putea să nu së îngrozească.. 
Afară de acestea suferinţele ce mai încercase în tot 
timpul vieţei sale, îi mai întăriseră inima.

Ea cunoştea forte bine localităţile în care trăia- 
şi dese oii le străbatea singură, în timpul vere! ca 
şi în timpul ernei, fie pentru a culege fiori şi fructe, 
fie pentru a aduna uscături cu care făcea focul la 
rusticul cămin al locuinţei lor.

Până la vêrsta de 7 ani, trăiseră moşul şi bunica 
sa ; ea fusese bucuria bèti ânetelor lor. Bieţii bătrâni 
fuseseră omeni buni şi oneşti; dar eï deveneaù şi 
mai buni şi mai blânzi, când aveau lângă sine pe 
mica Gherghina. De câte oii eşa un de-va să së jôce, 
bëtiâniï deveneau îngrijaţl, începeau să socotâ-că 
timpul cât trebuea să întârzieze, şi cu nerăbdare o 
aşteptau la fie ce minut. Când Gherghina era cu el, 
nu puteau să’şl vază nici de lucru, atât de mult o,.v~ 
desmerdaii şi o giugiuleaţi. Când së întorcea de la 
jocurile el copilăreşti ; ei o aşteptau pe prispa casei, 
şi cum o zăreau de departe începeaü să strige : 
Gherghiniţo !... Pnişorule !... Şi Gherghina ca un 
căţeluş răsfăţat da fuga şi së arunca în braţele lor, 
sărutându-le măinele şi obrajii.

In momentul în care vorbim ea era fată mare 
şi da grăunţe pasërilor.

Ea simţea o nespusă plăcere vëtjênd găinele la 
numër forte mare, încunjurând câţi-va cocoşi de rasă, 
ciocnind cu o mare poftă grăunţele ce li së aruncase; 
mal cu deosebire iubea să’şi lirànéscà bibilicele şi

;
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•curcanii cu moţul roşu care să certau şi së bäteaü,
•care mai de care să ajungă, mai aprôpe de stăpâna 
lor. Cât despre gâşte, ea, nu putea să le sufere.
Erau aşa de obrasnice încât une ori o apucau cu 
ciocurile de pôla rochei, săsăind într’una. Ba încă, 
ce-va mai muie, un neobrăzat găscan se cocoţase pe 
o putină cu varză, şi de-acolo îşi băgase ciocul toc
mai în copăiţa din care Gherghina svărlea grăunţele.
Când Gherghina băgă de seamă cutezarea găscanului, 
acesta vrând să fugă, căzu drept în putina cu varză.
Din norocirea lui însă, varza avea puţină zeamă, 
Gherghina grabindu-së îl scôse din putină scăpându-1 
de pericolul de a së îneca acolo. Şi apucându-1 de 
cioc, începu să rîză cu hohot şi apoi il aruncă în 
mijlocul păsărilor, care vëzêndu-1 scăldat ca un sorece 
începură să-l bată cu ciocurile ; iar mai departe un 
porc mirosindu-i a varză së repezi după găscan ; era , 
cât pe aci să’l mănânce ca pe nişte foi de varză; 
clar Gherghina îl scăpă şi de astă dată!

In acelaşi moment porta curţii së deschise şi a- 
păru un bëtrân ’nalt şi plin de vigôre încă: avea 
pe spinare un cojoc de piele de oe, lung pănă la 
genunchi ; în cap purta o mare căciulă neagră, iar 
în piciôre o pereche de ciôreci albi în formă de 
şalvari. Un për cărunt ît atêrna pe umeri; o barbă 
albă ’î acoperea pieptul ; faţa-1 era încă plină de 
acea frăgezime, care së mai pàstrézà de unii betrăni, 
care duc o viaţă regulată şi nebrăzdată de viţii.

Gherghina, cum îl zări, puse jos copăiţa cu 
grăunţe, prada lăcomii pàsërilor şi eşi întru întâm
pinarea respectabilului bëtrân.

— Bine-ai venit tătucă, dise ea, căci acesta 
era într’adevër tatăl sëu. Şi îl sărută pe obraz.

— Bine te-am găsit, copilaşul meü !... Şi zicênd 
acestea începu a o săruta şi măngăea pe obraz ca 
şi cum ar fi fost un copilaş.
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— Uiide-ï mata!... întreba bètrânul, îndrep
tând u-sö spre casă.

— Lucrează tătucă; îţi cose sucmanul. Bătrânul 
intrase deja în casă şi zise:

— Buna vremea nevastă!...

ii
"r — Bine-ai venit unchiaş, zise bătrâna mumă a 

Gherghinei, ducêndu-së spre el şi iăsându’l a o săruta 
pe frunte.

!
:

Xenciu, aşa se chema bătrânul, de trei (Jile ple- 
- . case după afacerile lui, şi acum întors în mijlocul 

familiei lui, era vesel şi bine-voitor. El se aşeză pe 
o laviţă, lângă peretele casei, scôse de la brâu o 
lulea, o umplu cu tutun dintr’o băşică de bou, care-î 
servia de tabachere, şi apropiându-să de cămin puse 
de-asupra un tăciune şi trase cu sete fumul tare al 
lulelei. După ce trase de câte-va ori, Nenciu întinse 
luleua feineei sale, care după ce fumă de vre-o două 
ori, întinse la rêndul său luléua fiicei sale. Gherghina 
fumă tot restul lulele! şi după ce o scutură bine o 
dete tatălui său, care o şterse de pulpana sucmanuM 
sëü şi o puse într’o pungă formată din băşică de bou. 

Acesta era un obiceiu forte ciudat în casa lui

t

j

Nenciu; dar el se repeta mai în tot-d’auna.
După aceea Gherghina eşi în curte, închise pa

serile în coteţ şi îngriji de cele laite trebï. Când ter
mină afară, întră în casă ca împreună cu muma sa să 
pregàtéscà de cină. O olă de păment ferbea în clocote 
plină cu păsat. Bătrâna Velca, aşa se chema muma 
Gherghinei, resturnă ôla cu păsat într’o strachină 
mare şi o puse pe o masă de lemn cu piciôrele scurte.

Gherghina ajută mumei sale. şi după ce puse pe 
masă trei talere de lemn şi câte-va beţe în formă 
de furculiţe, luă cuţitul de la cingătorea bătrânului 
şi tăia în bucăţi o fiertură de peşte sărat. De băutură 
puseră o ulcică cu rachiu fiert şi îndulcit cu miere.

S
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— Cina e gata, bădiţă, zişe Velca, punând pe 
masă un opaiţ cu seu.

Se aşezară, cu toţi! la masă şi înainte de a în
cepe să mănânce, Nenciu, rupse o bucăţică din peştele 
sărat, aruncă puţin din păsat şi versa câte-va pică
turi din rachiul îndulcit.

— Pentru sufletul moiţilor! dise el.
După aceia câte-ş! trei începură să mănânce ca 

nişte flămând! ; după ce îşi scoseră în farfuriile de 
lemn, din modestele lor bucate; din când în când 
ridicau la gură şi ulcica cu rachiu îndulcit cu miere.

Cina së terminase, când se audiră la portă câte
va lovituri puternice. Betrânul cu mult sânge rece 
së sculă şi eşi în curte ; se apropie de portă, puse 
mâna pe clanţă şi întrebă :

— Cine este?...
— De aï noştri, deschide moşule, së audi di- 

cându-së de afară. In acelaş moment doué voci 
rîdeaü cu hohot şi bătăile în portă crescură.

Betrânul trase clanţa, — şi imediat intrară în 
curte doi militari, care după îmbrăcăminte pàréü a 
fi Români. Intradevër aşa şi era : aceşti doi ostaşi 
së înscriseseră în rîndurile lui Mihal, după ce el 
trecuse dunărea cu al sëi ; — erau Români din Do- 
brogia. El intrară în casă cu atâta sgomot ca şi 
cum ar fi întrat în propria lor locuinţă. Bătrânul 
Nenciu, cunoştea pe unul din el, căci ore când îl mai 
găzduise; pe cel de-al doilea nu ’1 vëduse nici odată.

— Credeam că n’o să ne mal deschizi, badeNen- 
ciule, dise cei cunoscut, ’nalt, chipos şi plin de vigôre.

— Dacă nu ne-aî fi deschis, sfârîmam porta; 
nici nu putem să facem într’alt fel cu nişte câini 
ca voi, mormăi cel-alt militar, ciupit de vërsat, şi 
negru ca un ţigan, după ce aruncă o lungă ochiadâ. 
frumoseî Gherghine.
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Bëtrânul së făcu că n’audise aste cuvinte ame- 
ninţătore, şi cu multă bună-voinţă îî pofti să şeadă. 
Militarii şedură, dar cel ciupit nu ’ş! maî ridică ochi! 
de la Gherghina, care după cum së părea, era sin
gura pricină a venire! lor.

Nenciu aprinse luleaua şi o întinse necunoscu
tului dicendu-I :

— Bine-a! venit în casa nostră, voinice.
Dar el respinse cu dispreţ luleaua bëtrânuluï 

şi së resti ;
— Nu ne trebue nouă lulele din gura vostră; 

dă-ne mai bine rachiu de bëutî...
Nenciu cu mândrie së retrase din faţa necuvi

inciosului mosafir şi întinse luleaua celuilalt; acesta 
fumă de câte-va or! şi o dete iar bëtrânuluï.

— Nevastă, dise Nenciu Yelkeî, dă voinicilor 
rachiu şi ceva de-ale mân cărei, şi apo! şedu pe laviţă, 
fumând ma! mult ca în tot-d’auna din luleaua sa şi 
aruncând din când în când asupra necunoscutului 
câte o privire furişe.

Yëduse el multe oştiri şi româneşti şi turceşti 
şi tot felul de omen! rëï, dar ca în acea seară nu 
simţise spaima în sufletul sëü. Cu cât së uita la 
rëutàciosul soldat, cu cât îî observa mişcările, cu atât 
neîncrederea ’I creştea, cu atât frica îl înfiora. Şi 
el, nu së temea de densul saü de bëtrâna lu! Yelka ; 
dar, băgase de séma că untul soldat nu së uita 
decât la fiica lui, la Gherghina, a cărei nenorocire 
bëtrânul o presimţea. Cu tote acestea el sta într’o 
linişte prefăcută, de teamă ca să nu supere mal mult 
pe aceşti omeni.

Gherghina însă së înfiorase de frică, sub pri- 
virele hidosului militar, şi nu câta cătu-şî de puţin 
a’şi ascunde frica. I-ar fi fost cu neputinţă. Simţise 
că neruşinatul ’şi aţintise privirile asupra sinului el,
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şi ea, care lângă părinţii sei nu avea de ce să se 
ruşineze, în faţa acestor omeni, căta prin tote silin
ţele să ’şi acopere sînul şi braţele. 
jŞ» g Apoi ea înţelese că militarii vorbesc de densa: • 
semnele lor ascunse, ocheadele repetate şi în sfârşit clă
tinarea capului lor, o făcură să së indigneze forte mult

— Ce clici, Istrati, n’am avut eu dreptate?... 
şopti soldatul cel ’nalt tovarăşului seu.

— Frumosâ fată, respunse Istrati, turnând ra
chiu în ulcica celui lalt, şi ţinend ochii îndreptaţi 
tot asupra Gherghinei.

— Aşa e? Imï -diceaî că mint în tot d’aima. 
Ia uită-te, unde mai găseşti tu aşa bucăţică?

— Da, Marine, aşa diceain odată, dar m’am 
înşelat. Astàdï n’am ce clice- Aşa frumseţe n’am 
mai vëdut. Da nu te uiţi ce haine are : să vede tot 
sînul... pe toţi dracii dacă nu m’aş stăpâni!.. Numai . 
dacă n’ar fi aşa de ruşinosâ cum së arată.

— S’o întrebăm... tu Istrati fă-te că tuşeşti, ea 
o să së întôrcà cu ochii spre noi.

Lucrul să şi întemplă, căci la glasul sgârăitor 
al soldatului, Gherghina tresări şi ’şî întôrse privirile 
speriate spre eî.

— Glierghino, dise Marin, de ce te sperii de noi. 
Nu ’ţi fie frică, noi suntem omeni buni de suflet... . 
Apropiete, colea, şi bea puţin rachiu împreună cu noî.

Gherghina tresări de astă dată şi mal mult şi 
cu privirile fulgerătore îl măsura cu dispreţ din cap 
pănă la piciôre.

Nenciu ridică fruntea în sus şi cu o voce plină 
de bărbăţie, dise streinilor:

— Beţi-vă rachiul şi lăsaţi fata în pace, ea nu 
vë supërà nimic.

Şi bëtrânul urmă a’şî fuma luleaua, privind la 
tote mişcările luî Istrati.

/
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Acesta însă nu së nelinişti câtuşi de puţin la 
vorbele bătrânului şi urmă el în locul lui Marin a 
vorbi tinerei fete:

— Ce eşti aşa de ruşinosă, vin lângă noi să 
mai rîdem puţin. Dacă te ascundi, nu vei găsi nici 
odată aceea ce doresc fetele tinere ; noi suntem nişte 
băeţî care iubim fetişorele. La dracu ! Nu së pote să 
nu’ ţi placă băeţii ; mai ales la versta în care te găseşti.

Atunci bătrânul dise iarăşi:
— Când me voiü hotărî să ’mi caut un ginere, 

îl voiü găsi eti singur. N’avem nevoe de ast-fel de 
vorbe... Iar tu, urmă bătrânul cătră Marin, închide 
gura tovarăşului tëü, şi învaţă’l să ’mi cinstească 
locaşul. Eli v’am priimit ca pe nişte omeni de omenie ; 
iar voi îmi răsplătiţi bunătatea prin refl.

Marin, însă, ameţit de rachiu, nici nu vru 
asculte vorbele lui Nenciu. Dar peste un minut îî di.

— Bătrâne !... Nu te amesteca acplo unde nu ’ţi 
Herbe ôla. Mie ’mi place fie-ta ; eu vorbesc cu densa, 
nu cu tine!... dacă ţi-am venit în casă, am făcut’o 
numai pentru ea!... M’ai înţeles?.... Dacă nu ’ţi vei 
băga minţele în cap, te-apuc de albaţi barbă şi te 
arunc afară cu uşă cu tot!..

* Bietul bătrân să sculă după laviţă şi cu o pri
vire plină de mândrie, privi drept în faţă pe Marin 
beat şi îndârjit cum îl făcuse rachiul.

— In adevăr, dise bătrânul, ai fost mai rëü la 
suflet de cât te credeam. Ast-fel trebue să ’mi vor
beşti, după ce te-am primit în casa mea? Dacă nu 
te-aşi fi cunoscut, aş fi făcut acelaş fapt cu care tu mă 
ameninţi acum... Aide!... Eşiţi din casa mea, şi mer
geţi cu D-deti ! Lăsaţi-mă în odihna bătrâneţelor mele !

— A!... Câine afurisit!... răcni Marin ca un 
taur şi să aruncă la gâtul sărmanului bătrân.

Istrati însă reuşi să descleşteze ghiarele tova-
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răşului sëü din gâtul bëtrênuluï şi îl făcu sä şeadă 
jos, după ce së mai linişti puţin.

Nenciu turbat de mânie, voi să së repeadă la 
Marin să’l sfâşie; dar Gherghina cu o mare repezi
ciune së puse între tatăl ei şi soldat.

— Linişteşte-te, taică, së rugă ea cu lăcrămile 
în ochi, nu vedi că sunt beţi. Să nu-ţî facă vre-un 
rëü... Nu ve<ji ce omeni fără inimă sunt?...

— Lasă-i în plata lui Dumnedeu, urmă a dice 
şi bëtrâna, care pănă acum ascultase cu multă răb
dare; ăşti omeni te pot omorî... Ia uite-te ce ochi 
de tîlhar. Parcă sunt fiare selbatice!

Intr’adevër, Marin era înfuriat... privirile lui 
eraü aţintite cu mânie asupra bătrânului ; din mijlocul 
acelei furii scôse un răcnet înăbuşit şi apoi së reped! 
la ôla cu rachiu şi o goli pănă în fund...

— Ai noroc; cu tovarăşul meu, care nu më lasă să 
te sugrum!... Altfel ţi aşi fi sucit gâtul ca la o vrabie.

— Vino’ţi în fire, bëtrânule, dise Istrati lui 
Nenciu, noi vom pleca; am bëut cât ne-a trebuit... 
şi iac’aşa!... acum putem merge.

Nenciu së aşedă din nou pe laviţă şi căută să 
së mai liniştească, ştergându’şi fruntea de năduşeală.

Gherghina së retrase într’un colţ al casei aştep
tând, cu nerăbdare să plece răutăcioşii ospeţi ; bë
trâna Velka s’aşedase lângă vatră şi numëra cu 
spaimă bătăile inimei sale.

In cele din urmă cei doi soldaţi ’şi luară man
talele şi së pregătiră a pleca. Marin cu ochii înflă
căraţi së îndreptă spre Gherghina.

— Nôpte bună puişorule, mormoi el cu glasul 
• lui de beţiv şi fără de ruşine apucase pe Gherghina 

de mijloc voind să o sărute.
Gherghina së smuci cu putere din braţele lui şi 

silindu-së a scăpa de neomeniile acestui öspe, strigă :
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— Taică, nu me lăsa.
Bătrânul ca o fiară sălbatică sări după laviţa 

pe care să liniştise, se puse între fiica sa şi Marin 
şi aducênd de umeri pe neruşinat îl îmbrânci de 
cea-laltă parte a casei. Privirea bătrânului era înfio- 
rătore, ochii eraft tulburaţi, buclele îî tremurai! şi să 
acoperiseră cu spumă.

Nu mai era bătrânul de mai nainte liniştit şi 
răbdător, nu mal era acel primitor a unor astfel de 
ospeţî nelegiuiţi; întreaga sa fiinţă să transformase 
într’uă fiară sălbatică care muge şi sfâşie pentru 
a’şî apăra puii.

Muma vëclênd nenorocirea ce’i ameninţa voi să 
sară în ajutorul bărbatului seü : dar ea nu avea 
putere, mintea i-să turbură şi cădii jos leşinată.

Istrati vëclênd a^ele ce să întêmplaü, profită de 
ocaziune, şi së repecli pe la spatele bătrânului şi 
luă în braţe pe Gherghina, care tremura şi să des- 
bătea în braţele miserabilului soldat.

Marin surprins şi ameţit întru câte-va de în
furiatul bătrân, së repecli la un topor ce së găsea 
după uşe şi mal înfuriat ca tot-cVauna îl ridică a- 
supra bătrânului.

Gherghina înspăimentată scôse un ţipăt de dis
perare şi să aruncă între tatăl sëü şi ucigaş : Ea 
voia să primească lovitura ca să scape pe tatăl sëü 
de la morte: dar era prea târcliu. Şiroe de sânge 
curgeai! pe obraji! sărmanului bătrân, un răcnet së 
audi din peptul Iu! sdrobit şi corpul sëü căclu jos 
fără putere. Gherghina în plânsete sfâşietore să a- 
runcă pe cadavrul tatălui sëü.

Il chema mereü pe nume şi cu pôla sucmanuluî 
sëü îî ştergea obraji! de sînge. Ea plângea, îşi smul
gea perul şi nu ştia cum să’l ajute. Câta să afle 
dacă mai trăeşte saü e mort. Dar ochi! Iu! să în-
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chiseseră, fălcile i-së încleştară şi când Gherghina 
îi ridică capul între mâinile sale, el recădu ca o 
hucatâ de plumb.

Marin cu o privire rătăcită se uita când la vic
tima sa, când la toporul plin de sânge, dar ochii 
sëî oprindu-së şi asupra feciôreï, fruntea sa se lumină 
ca şi cum nu s’ar fi întâmplat nimic. Istrate luă pe 
ucigaş de mână, îl trase la o parte şi-î dise :

— Aî omorît pe acest bătrân, trebue să ascun
dem urmele crimei tale ; alt-fel suntem perduţl.

Marin tresări şi mintea lui abătută şi turburată 
de rachiü, începu să cugete la ceea ce făptuise.

Acum nu mai era beat, şi plin de groză, d’abia 
cuteza să arunce câte-o privire spre acel cadavru 
neînsufleţit. Së gândi la crima şi la pedeapsa cu 
care ar putea fi răsplătită, şi prin mintea lui trecu 
ideea de a fagi.

— Trebue să ştergem töte urmele, reluă Istrate, 
şoptindu-î la urechie.

— Adevărul, trebue să ştergem tote urmele, 
îngînă Marin cu vocea tremurătore, dar cum, să . 
ascundem aceste urme care îngrozesc?

— Iată cum, respunse Istrati pe şoptite :
Să I legăm unul de altul, să închidem uşile 

bine, să dăm foc casei şi ea va arde fără să lase 
cea mai mică urmă.

Marin së îngrozi din noii la acéstâ nouă crimă; ei 
nu së aştepta nici odată la ast-fel de propunere din 
partea tovarăşului sëü. De o cam-dată el nu voi să pri- 
méscà această propunere şi mărturisi că propunerea 
lui este de-a së preda singur în mâna justiţiei; dar 
frica spêntjuràtôreï saü a uneï mort! teribile îl făcu să 
renunţe la această idee şi să încline cătră aceea 
tovarăşului sëü. Cu alte cuvinte pe lângă o victimă 
së maï sacrifice încă două pe altarul nelegiuire! lor.

a
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— Prea bine, (lise el, vom face ceea ce credï 
tu de cuviinţă.

— Să lucrăm mai repede, urmă cel-lalt, pentru 
că, ascultă, cum fata lui ţipă şi smulge perul în des
perare; la strigătele e! ne-ar putea surprinde cine-va.

— Să ’ncepem mai întêiü cu densa, s’o legăm; 
acelaş lucru vom face şi cu bătrânii, ca să nu învieze 
în mijlocul flăcărilor, zise Istrate c’un ton batjocoritor.

Şi amendou! răscoliră prin totă casa, găsiră 
câte-va fringhiî şi se năpustiră asupra tinerei fete; 
ea vëdu cu multă durere aceea ce i-se pregătea, dar 
ne putênd lupta cu forţele acestor omeni, së lăsă 
a fi legată de vigurösele lor braţe. Ce! do! soldat! 
făcură acelaş lucru şi cu bătrâna e! mumă şi după 
ce së asigurară că nu mai pot mişca şi ast-fel or 
ce pericol va fi înlăturat, luară focul din vatră cu 
o lopată de fer ce o găsiră, îl puseră în mijlocul 
case! şi peste densul aruncară rogojinî, cârpe, haine, 
vase de lemn, în fine tot ce-ar fi putut aţâţa focr1 
După aceea închiseră bine uşile şi o luară la p* | 
repezî, fugend îngroziţi de crimele lor. Gherghn.l 
care vedea totul, simţind marea nenorocire ce o aş
tepta voi să ma! scoţă cel din urmă ţipăt, dar îl 
era cu neputinţă, căcî fumul pătrundea în peptul eî.

Muma Gherghine! deşteptată în mijlocul aceste! 
nenorociri teribile, era cât pe aci să moră pe loc, 
zărind focul care era aprôpe să acopere casa întreagă 
şi simţindu-să legată scôse un ţipăt sfâşietor. O mul
ţime de ide! salvatore trecură prin mintea eî. Ea 
avea să scape dacă nu pe sine, cel puţin pe fiica sa.

Tn acel moment o idee trecu ca şi un fulger 
prin mintea sa. Ea sè tărî cum putu în mijlocul 
case! unde ardea cu vălvor! focul aprins de cei doi 
omorîtorî, şi cu pericolul de a’ş! frige mânile, le 
întinse de-asupra flăcărilor, ca ele să arză frînghia

»
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cu care era legată şi ast-fel să potă scăpa pe fiica 
sa. Peste câte-va minute casa së umplu de un miros 
de friptură, căci într’adevër mânele Yelkel, până să 
së consume frânghia suferiră o friptură din cele mal 
grozave. Acelaş lucru făcu şi cu piciôrele, dar, ele 
nu suferiră mult, căci së deslegară mai repede... 
După ce sêrmana mumă së vëdu deslegată, së tîrî 
cu tote forţele ce î mai remăseserâ pănă la copila 
sa, care zăcea întinsă pe pâment şi cu ajutorul 
manilor şi a dinţilor reuşi a o deslega.

— Acum fugi copila mea, plécà de-aci pănă 
e vreme...

— Dar d-ta mamă? dise fata abia vorbind.
— Eu?... Eu nu mai pot să trăesc... n’am 

putere să trăesc... Şi sêrmana femee abia mal pu
tea vorbi.

— Mamă!... strigă cu disperare Gherghina.
— Pleacă!... Mergi... de... nunţă... pe omorî- 

torii ta... tă... lui tëü.
Abia putu să pronunţe aceste cuvinte şi bëtrâ- 

na Yelka, căclu fără simţire lângă bărbatul sëü.
Gherghina remasâ singură, vëdêndu-së fără pă

rinţi, fără casă, fără nici un sprijin, nu cugetă pentru 
un moment de cât la rësbunare... la o cumplită 
rësbunare. De aceia ea së tîrî pe pàmênt până ce 
ajunse la uşe de eşire. Acolo trase un cârlig ce së 
afla sub uşe, şi care deschidea ambele canaturi, răuşi 
să iasă afară. După ce respiră câte-va minute aerul 
curat, o porni prin pădure cu paşi grăbiţi, uitându-së 
prin prejur cu mare luare aminte, de teamă ca nu 
cum-va să fie surprinsă de ucigătorii părinţilor sëï. 
In urma ei casa së acoperise cu flăcări şi Gherghina 
së despărţea pentru tot-d’auna de părinţi! ei şi de 
locaşul în care crescuse.

Ajunsese spre mijlocul pădure!, când au(}i îna-
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intea sa nişte paşi cadenţat! şi inaî multe voci, care 
convorbeaţi împreună. Credu că sunt ce! doi ucigaşi. 
Inima-I începu să bată ma! tare. Frica o coprinse 
aşa de grozav în cât încremeni în loc, fără să pötä 
merge nici înainte nici înapoi. Peste un minut îşi 
readună puterile şi apucând printre arbori! din dreapta 
së piti în dosul unu! copac scorburos şi ’ş! ascuţi 
urechile să afle de unde venea sgomotul. Spre marea 
e! îngrozire, sgomotul în loc să descrească el creş
tea din ce în ce şi së apropia mereü. Atunci biata 
fată îşi făcu semnul cruce! şi së lăsă în voia Iu! 
Dumnedeü. Privirile-! însă erai! îndreptate spre 
partea unde së aideau ace! paşi. Când së apropia 
sgomotul, ea audi douë voci de femei şi o voce de 
bărbat, care nu semăna câtuşi de puţin cu acele ale 
ucigaşilor. Bucuria së întipări pe obraji! ei, şi la 
or! ce întâmplare së hotărî să iasă în calea acelor 
càlëtorï şi să le ceară ajutor.

— Omeni bun!, le dise ea, aveţi milă de mine, 
scăpaţi-me.. sunt o nenorocită...

— Cine eşti tu? întrebă ofiţerul care conducea 
pe Mari ora şi pe muma ei ; câcî ne aducem aminte 
de denşiî cum dorind să ajungă mai repede în Silis- 

' tra, treceau prin acea pădure în toiul nopţeî..
— Sunt o nenorocită, urmă Gherghina, părinţi! 

mei au fost ucişi şi casa nostră, care së află în 
crângul vecin, a fost arsă de do! omen! nelegiuiţi, 
do! soldaţi din oştirea românească, cărora le-am dat 
ospitalitate şi e! ne-au batjocorit, ucigând în urmă 
pe părinţi! mei.

— Şi unde ve este casa?... întrebă din noü

i!

ofiţerul.
— La o mică distanţă de aci.
— Sêrmana copilă! murmură Mariôra.
— Bine, fetico, dise ofiţerul, vino cu noi, po-



te mai este încă vreme de scăpare, sä mergem spre 
casa vostră...

— Casa ne este chiar în drum, vom trece pe 
acolo; dar e prea târdiü; mama şi tata sunt morţi, 
iar casa a ars împreună cu ei.

— Şi cine sunt acei soldaţi?
— Nu ştih cum îi chiamă.
— Dar, dacă ’î-aî vedea, ai putea să-i cunoşti ?
— Da!...
— Bine atunci!... Ii vom descoperi. Acum aide 

cu noi... Fii pe pace, nu vei avea să te mai temi 
de nimic.

Ofiţerul, Mariôra şi muma sa eraţi călări. — 
Gherghina fu ridicată de ofiţer pe spatele şelei ca
lului sèü, şi cu toţii porniră încet pe drum. Ei nu 
së mai opriră la casa Gherghinei ; căci nu mai aveaü 
ce căta; ea së prefăcu în cenuşe. In zori de ziuă 
trecuseră pădurea şi së opriră într’un sat unde s& 
afla o parte din oştirea românéscâ. Negreşit că acei 
doi soldaţi trebuiaü să facă parte din acel corp. 
Ofiţerul avu grijă, când întră în sat, ca Gherghina 
să nu fie vedută de nici_unul din soldaţi. Cum po
posiră, el denunţă faptul comandantului acelui corp 
şi acesta chemă la faţa locului pe toţi ostaşii Îm
preună cu töte căpeteniile.

Apoi adresându-se capilor, comandantul întrebă :
— Cine a lipsit astă nöpte din taberă?
O sumă de nume së pronunţară de cei însărci

naţi cu apelul şi cu vegherea.
—- Să së aşeze toţi în front, strigă comandantul.
Porunca së îndeplini.
In acelaş moment ofiţerul apăru, avênd în drép- 

ta sa pe Gherghina, şi înaintară înlăturea coman
dantului.

— Cunosc! pe vr’unul din el? dise acesta
Gherghinei.
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Nenorocita copilă së puse a esamina cu luare- 
aminte tot frontul ; şi oprindu-së cu îngrozire în faţa 
unui soldat palid ca ceara strigă:

— Iată’l 1 Ăsta-Î unul ! 
toporul pe bietul meu tată!...

In aclevër, palidul soldat era Marin, ucigaşul 
lui Nenciu.

Asta a sdrobit cu

— Ertare, dise el comandantului îngenunchind, 
am fost beat şi eu şi Istrati.

— Va să clică îl spuseşi şi pe celălalt nelegiuit? 
— Binel prea bine!... răcni comandantul.
In acel moment eşi din front şi Istrati şi se- 

aruncă la piciôrele şefului sëti.
— Sculaţi-vë ! strigă acesta cu un ton ame

ninţător.
Apoi së adresă celor lalţî soldaţi.
— Aceştia să fie împuşcaţi ca nisce omeni fără, 

inimă, ca nişte câini!... Saü nu!... Glonţul e depar- 
tea meritată numai de un viteaz. Pe aste miserabile
tiare să le vêrîfcï în ţeapă.

— Ertare!... ertare!... së rugară cei doi soldaţi. 
— Nici un cuvent! Luaţi-!!...
Peste o oră, doue cadavre erau înfipte în ţeapă, 

la marginea satului, unde së adunaseră toţi săteni! 
cum şi mare parte din soldaţi ca să privească.

— Dumnedeîi să-i ierte, cliceaü unii.
— Aşa le trebue! diceaü alţii. Să fie spre în

văţare de minte.
— Erau beţi! cliceaü mulţi.
— Dacă aù fost beţi, de ce nu s’au ucis pre 

ei !.. replica o altă parte de privitori.

XVIII.
Dar să lăsăm pe cei doi soldaţi omorîtori s&. 

’şi dea ultima suflare în ţeapa îngroijitôre şi să re-
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Tenim la victima lor rëinasà in viaţă, la Gherghina, 
■care nu mai ştia cum să mulţămească ofiţerului şi 
celor doué femei ce ’1 însoţeau.

— Mariôra, vëcjênd marea nenorocire a Gher
ghinei, că, este orfană, şi fără, de nici un sprijin în 
lume, îi propuse să meargă, cu ea, făgăduind c’o va 
avea ca o tovarăşe a sa, ca pe o prietenă de ne
norociri.

Gherghina primi bucuros, şi chiar în acea di 
■plecară împreună spre Silistra, unde Mariôra ardea 
de nerăb lare să afle de Corbea.

In tine, după o lungă căletorie ajunseră în Si
listra şi primul lucru ce făcu Mariôra însoţită de 
ofiţerul care o condusese, era sa sê ducă înnaintea 
Domnului Mihai şi să-î ceară graţia a cerceta de 
Corbea. Negreşit că ea ajungând la Silistra, aflase 
■că el fusese prins şi că la luarea cetăţei nu s'a găsit 
mici printre prisonierî, nici printre morţi. Cu totă 
durerea şi disperarea ei, Mariôra, tot mai avea o 
radă de speranţă.

. — Nu! cugeta ea, el nu e mort! Nu së pote 
'-să fie mort!...

Sërmane fiinţe iubitôre!... Pentru ele totul e 
imposibil. Chiar când viaţa îşi dă ultima suflare, când 
corpul devine rece şi nesimţitor, lor tot li së mai 
pare că inima bate, că së mişcă, în fine speranţa lor 
;nu pote fi înghieţată nici chiar de frigul morţel.

Aşa era şi Mariôra. Ea mersese la Mihai, să îi - 
•ceară graţia, a descoperi urmele lui Corbea. Acesta 

acordă tote drepturile de a face ori ce va şti sâ-î 
•dea de urme. Spre acest scop, Domnul însărcină pe 
•căpitanul Sburlea sâ o ajute ori unde va cere trebuinţa.

Cercetară cu dea măruntul în tote părţile, dar nu 
•descoperiră de cât, prin torturi de la ianiceri! prinşi, 
cum că Corbea fusese întrodus în cabinetul Paşei, 
dar că de acolo nu’l vëduserâ eşind nici viü nici mort.
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O idee trecu prin mintea căpitanului Sburlea,. 
şi el dise Mari orei :

— Dacă n’o fi mort, apoi trebue să fie închis 
unde-va în saraiul paşeî.

— Aşa ’ml închipuesc şi eu, dise Mariôra, cu 
faţa înseninată.

Dar de trei dile, de când am intrat în Silistra, 
el va fi murit de fonie şi de sete ; cine ar fi putut bănui-

Ochii Mariôreï së umplură de lacreml, căci ea 
cugeta un moment cu seriositate şi’şî închipui că 
speranţele el nu vor fi de cât visuri. Cu töte aces
tea ea avea încă curaj.

— Să căutăm, (jise ea, să căutăm în saraiul
Turcului.

In timp de doué ceasuri, nu remăsese loc necăutat, 
ascundëtôrea nedibuită. Dar în vani... Corbea nu së 
găsea nicăerl. Numai pivniţa remăsase necăutată : 
dar aci nu aveau nevoe să mal între ; căci soldaţi 
români intraseră de multe ori, ca să së proslăvească 
de vinurile deliciôse ale Paşalel şi nu găsiră nici o 
urmă de a Iul Corbea.

Cu töte acestea o ultimă încercare nu era ne- 
folositöre. Mariôra însoţită de căpitanul Sburlea şi 
de mai mulţi soldaţi, pëtrunse până în fundul piv
niţei. El esaminau cu luare aminte töte colţurile, 
töte cotiturile, când Mariôra scôse un tipët sfâşietor,, 
în urma căruia pronunţă aceste cuvinte:

— Aici este!... Oh! Domne!... aici este!... Au-
diţi-1 cum geme!

Toţi së strenseră în jurul Mariôreï. De-o cam
dată credurâ că a înebunit, dar în locul unde së^ 
oprise Mariôra vëdurà o uşă practicată în zid şi 
două fiare puse de-a curmezişul acelei uşi; iar în 
dosul ei së audeaü nişte gemăte înăbuşite.

Intr’o clipă sfărîmară acea uşă, şi când pëtrun-
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sera înăuntru, vëtjfurft la lumina felinarelor, pe bietul 
Corbea întins la pâment şi muşcând ţerîna cu dis
perare, mal mult mort de cât viu.

El trăise acolo trei dile fără apă, şi gâtul i së 
' arsese de sete. Când intrară acei care eraţi să’l 

scape delà morte el nici nu putea să-î simţă! nu 
mai avea cunoştinţă de nimic.

Mariôra së aruncă pe corpu-i şi începu a-1 
striga pe nume, vërsând şiroe de licrem! şi plângând 
cu hohot. El însă era o fiinţă mai mult aprôpe de 
mormânt.

II ridicară din acea sub-pământă şi graţia unei 
îngrijiri deosebite, Corbea tocmai a doua di îşi veni 
în fire şi începu să recunôscà pe aceia care-î vorbeaţi.

Mihaî, însuşi veni la patul sârmanului Corbea 
ca să’l vadă şi să ’i întindă mâna, arătându-î bucu
ria ce simţea pentru scăparea lui.

Pe vremea acea, Vodă era părintele ostaşilor 
sëï. Iubirea lui era din inimă, iar nu conţinută în 
discursuri, ticluite de cine ştie cine.

Numai Mariôra, din momentul când trebuea s’o 
cunoscă së ascunse de Corbea. De ce? Toţi o sfă- 
tuiseră, că la vindecarea lui, să nu i së arate de-o 
dată ca să nu-î facă o prea mare bucurie, fapt care 
’l-ar înebuni sau chi^r omorî. De aceia, găsiseră cu 
toţii maî prudent, ca să’l prepare mai întâiü şi pe 
urmă să së vadă cu Mariôra.

Când totul fu gata şi când Mariôra së arătă,
. eï së strânseră în braţe, plânseră ca doi copii, şi nu 
' së deslipiră unul de la peptul altuia de cât după un 
lung timp, după ce inimile lor bătură îndestul şi 
ochii lor versară destule lacrămi de bucurie.

Erau fericiţi frumoşii tineri, dar cu câte sacri
ficii, cu câte suferinţe, nu-şi regăsiră ei fericirea. 
Cu tote acestea, ei së încredinţară, că nimic nu-î va



mai despărţi. Aveau drept apărător pe Domnul ţăreî, 
drept speranţă o fericire nesfârşită: iar drept cre
dinţă avea iubirea lor curată şi păstrată cu preţul 
cel mai seump, cu espunerea vieţeî.

Când resbelul Iu! Miliaî cu Turcii fu terminat, 
oştea românească së întôrse în ţara, şi Corbea cu 
Mariôra së stabili în Bucureşti unde duseră o viaţă 
dulce şi neturburată., Muma Mari ore! era geniul bun, 
care, vegliia în tot d’auna asupra lor; Gherghina 
devenise cea mai bună şi cea mai devotată prietină 
a Mariôreï, căci ea fusese luată de femeea lui Cor
bea, întocmai ca o adevărată soră. Nu mult după 
aceea, veni şi muma Iui Corbea, bătrâna Voichiţa să 
së împărtăşească Ia fericirea acestor copil. Ea însă 
nu locui cu dânşii în oraş, nu voise să stea de cât 
la ţară; dar din când în când, şi forte arare ori, 
venea să-î vadă şi să së bucure de norocirea lor.

De atunci trăiră tot restul vieţeî lor într’o iu
bire continuă, femeea făcend fapte bune şi caritabile 
faţă cu semenii sël; iar bărbatul servindu-şî ţara 
ca un adevărat fiu.
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