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PREFAȚA 
Nobilulă Alessandru Hăsdeă şi 

cavallerulii Costache Stamate sunt 
singurii litterați români de peste 
Prută. Precnmă doui arbori verdi 
şi stoffoși, părăsiți s6ă uitaţi de 
Dumnegeă şi de 6meni pe întin- 
derea cea nemărginită a unui de- 

gertă arinosii, represintă singura 
vegetaţiune din partea locului, de 
aasemenea, acesti doui Români re- 
presintă viaţa intelectuală ro- 
mână între Bessarabiani... 

Missailu. 

Publicându una din celle mai frumâse buccăţi 

litterarie alle părintelui meu, remasă pen€ acumu 

inedită, îmi facu datoria de fiiu şi mai cu semă de 

Românu. 
B.P.H 

J



 



Aleasa Betriceicu- Basdeu 

In secolului XVII familia Hasdeă, care possedea, 
nesce proprietăți territoriale forte întinse în dis- 
trictulăi Hotinului, se înrudi cu o altă familiă 
nu mai puţinii influinte, anume Petriceicu. 

Marele paharnică Stefani Hasdei, fiulă parca- 
labului de Hotini Efremii Hasdei şi nepotulit ma- 
relui voruică Gavriliu Hasdei supranumită 'Ţopa, 
luâ în iosoţire pe Rossanda, fiica marelui 1ogo- 
făt Toderaşcu Petriceicu. 

In annulă 1672 fratele Rossandei, marele clucerii 
Stetanii Petriceicu. a fostii allesă la domnia Mol- 
dovei. . 

In 1673 'Tarcii fiindi în resbellii cu Polonii, în 
fruntea cărora se afla celebrulă Ioani Sobieski, 
peste puţini după acela alles rege alli Poloniei, 
Stefanii Petriceicu trecu în pârtea crestinilorii în 
midloculii băttăhei dela Hotinii, răni cu propria sea 
mâvă pre seraschierulii Hussein-pașa şi decise 
victoria în favrea Poloniei.
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In aceiaşi băttăliă, luptându-se vitedesce contra 
Turciloră, cădu morti pe câmpulă de ondre cum- 
natulă principelui, marele paharnicii Stefanii Hasdeă. 

In Engel, în Wolff, în Sincai etc. se poti citi 
destule detallie politice despre domnia lui Stefani 
Petriceicu. . 

Perdândă tronul din causa allianței selle cu re- 
gele Ioan Sobieski, ellă fu silită a emigra în Po- 
lonia cu tâtă familia şi cu mai mulţi boeri de- 
votaţi, Murgulţesci, Turculesci, Habaşesci etc. 

Neavăndti copil din însoţirea sea cu Maria Catargiă, 
Stefani Petriceicu înfi pre cei doi nepoți ai săi 
“e soră, fiii eroulni Stefani Hăsdei, Nicolai şi 
Georgiu, încâtă de atunci încâce familia Hasdeă 
adause cătră numele seii pe acellii de Petriceicu. 

Camera rol6nă accordâ lui Stefani Petriceicu şi 
mostenitorilorii sei. adică Hasdeilori, o pensiune an- 
nuală ereditariă de 20,000 de galbeni (1), care ei ai 
primit'o după aceia regulatu, distribuindo în ana- 
logiă între toţi membrii nemului, până la occuparea 
Poloniei de cătră Russia sub Ecaterina II. 

Atunci trăia Tadeu Petriceicu-Hăsdei, străne- 
potuli lui Georgi Petriceicu- Hăsdei, adică a pa- 
tra generaţiune dela vodă Stefani Petriceicu. 

Evitândi despotismulă russescă, ellii se retrase 
în provinciele austriace, studiă, cu dinstincţiune la 

(1) Constitutiones Poloniae seu Volumina Legum, an. 1693, t. 5, 

1. 666.— Cf. ibid, anu. 1676, t. 6, f. 399.
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universitatea dela Cracovia, de unde eși doctoră în 

dreptii, întră în armata austriacă, se distinse prin 

bravură la luarea Belgradului de cătră mareşaluiii 

Laudon, şi apoi la 1812, cândii districtulă Hoti- 

nului împreună cu t6tă Bessarabia trecu sub stă- 

pănirea muscăl6scă, se  îatorse în antica patriă 

a străbunilori, recăştigâ prin giudecată o parte din 

moșiele ereditarie şi se stabili pentru totă-d'a-una 

în satulă Cristinescii de lângă Hotină. 

Crescutii la Cracovia, ellă publicâ mai multe 

poesie fârte frumdse în limba polonă, despre cari 

vorbesce istoria litteraturei de Pentkowski, traduse 

din nemţesce comediele lui Kotzebu2 şi din romă- 

nesce Pravila lui Andronachi Donici, 6rii în ulti- 

mii anni ai vieţei selle se apucase a aduna tradiți- 

unile naționale alle Românilorii din Bessarabia. 

Tadeă Petriceicu-Hasdei avu trei fii: Tadeii, 

colonelii în garda imperială russ6scă, mortă suntii 

acumii căţi-va anni în retragere; Boleslavii, carele 

trăesce până acumi la ţerră, occupându-se cu a- 

gronomia ; în fine Alessandru, cellu mai mare pa- 

triotă română şi bărbatul cellă mai învățații din 

Bessarabia. 
Născutii la 1811, Alessandru Petriceicu-Hăsdei, 

înzestrată cu o memoriă miracul6să și condusi de 

cătră însu-și părintele seii Tadei, în etatea de dece 

anni vorbia ellinesce și latinesce. 

Intră fârte giune la universitatea dela Harcovi, 

unde urmâ cursulii de drepti, studiândă totă-d'o-
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dată botanica cu atâta succes, încătă obţinu prin 
concursă o medalliă de aurii pentru o dissertaţiune 
„despre viutţa plantelori“ ; trecu apoi la univer- 
sitatea dela Lemberg în Galiţia; de aci la uni- 
versitatea dela Miinchen în Bavaria, unde se aflaii 
atunci professorii cei mai illustri ai Germaniei, Găr- 
Tes, Ast, Phillips, Schelling, etc.; în fine se în- 
t6rse în Russia, şi voindi a-şi face o carrieră mai 
independinte, se apucă d avocatură, în care agiunse 
la o celebritate atâtii de mare, în câtă clienţii de 
pe la capetele celle mai depărtate alle Russiei 
veniai la Chişinei pentru a încredința processele 
lorii lui Alessandru Hăsdeii. 

Scrierile acestui însemnată Români sunti puţine 
din doue cause: pe doo parte. persecuțiunea gu- 
vernului russescii, care impedecă pe Bessarabiani 
de a se occupa cu istoria şi cu litteraturu română, 
fiă măcariă și în limba, russâscă, 6ră pe de altă 
parte professiunea de avocaţii, care nu lassă maj nici 
uni momenti liberă. 

Cu tote astea, ellu publică în differite timpuri 
în feliurite diare russesci dintre 1830—40 următ6- 
rele scrieri: 1) O ideă despre filosofiă ca stiinţa 
vieței; 2) Cântece naționale române cu note isto- rice; 3) Duca-Vodă, o nuvellă istorică; 4) Dabigia- Vodă, idem ; 5) Hâncu, idem; 6) O giudecată în Sardaria de Orheiu, o legendă ; 7) Mârtea 'Caza- cului Kunicki în Bugiacii, idem; £&) Despre Gre- goriă Varsava Scovoroda, uniculii tilusofă 1 ussescii
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naţionali, o dissertaţiune filosofică ; 9) Despre lit- 
teraţii din Bessarabia, ete. 
__Aftară de acestea, scrise mai multe opere remase 
în manuscriptă, precumii: 1) Flora Bessarabiei,“ 
românesce și latinesce, pe care a reținut'o la sine 
într'uvi modă arbitrariii societatea agronomică 
dela Odessa. 2) „Discursuli despre antica gloriă 
a Moldovei*, o scriere pentru care autorul: a fostă 
forte multă persecutată de cătră gurernuli mus- 
călescii, dar care'lii face nermuritorii în ochii Ro- 
mânilori, fiindit tradusă şi publicată de cătră Co- 
stachi Stamati, apoi în „Ffia pentru minte şi a- 
nimă,“ de aci deosebită la Iaşi de cătră d. Balica, 
franțusesce de cătră Colson, etc.; 3) „Faptele celle 
mari alle Românilori,“ espuse într'o seriă de so- 
nete, scrise cu multă eleganță: manuscriptulă rus- 
sescii autografă se află la biblioteca universităţii 
dela Iaşi. 

Acumă Alessandru Petriceicu-Hasdeă își odihne- 
sce bătrănețele la moșia sea Cristinescii. 

Societatea Academică Română dela Bucuresci îllă 
allese de membru allii sei, dar guvernulii muscă- 
lescii, persecutându-lă sistematicii, nu-i permise a 
eşi din Bessarabia. 

Este ună poliglottii în t6tă puterea cuvântului, 
sciândi limbele classice, germană, francesă, slavonă 
antică, pol6nă, russâscă, boemă, italiană şi spaniolă. 

A fostii îosurati în doue rânduri, având copii 
numai din prima sea căsătoriă, şi anume pe Ni-
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cola, celli mai mică, mortii în etate de 18. anni, 
după ce studiase întruni modii brillantă la Aca- 
demia de Pictură dela, Petersburgi, și pe Bogdaniă... 

IOSIFU VULCANU.
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Î. 

Bogatii şi vestită este vodă Istrati Dabigia ; nu 

e bogatii prin aurii ungurescă, nici prin arginti 

leşescă, ci-i bogată prin fiiă-sea Domnița Dafna ; 

nu e vestită prin splendârea Curţii, ca Alessandru 
celin Buni, nici prin resbâie peste Carpaţi şi peste 

Nistru, ca Stefani cellii Mare, ci-i vestitii prin fiiă- 

sea Domnița Dafna. 
Numai o fiiă avea Istrati-vodă, numai una ca 

ună sâre în alba di, numai una ca o lună în n6gza 

n6pte; şi mândră era fiiă-sea Domnița Daîna, mai 

mândră de câtă brâvduşa în dorile primă-verei, 

mai mândră de câtu mărulii domnesci în appusulii 

tâmnei; mlădiosu-i trupuşorii părea ca vița dela 

Odobescl sâă ca plopulii de Țarigradă, înălțându-și 
trunchiulă pe malluli Nistrului; ochii sei erai 
albastri ca fața cerului şi sprâncenele negre ca 
aripa corbului ; lumin6sele'i plete, lucindă ca aurulă 
ce sticlesce prin undele aurâsei Bistriţe, desmier-
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da și sărutaii nesce grumadi ca peptuli lebedei 
dunărene ; n'a mai fostii în tâtă ţerra Moldovei o 
altă dină ca Domnița Dafna a lui Istrată-vodă, n'a 
maj;tostii decândii nu mai era Domnița Rossanda 
a lui vodă Vassile Lupul! 
“?Şi magnații unguresci, și domnii leșesci, şi vodă 
muntenescă, și craiuli Ard6lului, doriaii câre mai 
de care a se încuscri cu Istratii Dabigia, darii a- 
nevoiă se putea căpăta cuvântulii Domniței, şi mai 
a-nevoiă mâna-i, rii ânima'i şi mai a-nevoiă : nici 
în ţerra ungurâscă, nici în laturea leș6scă, nici la 
Munteni şi la Ardeleni, nu se găssia nimeni de 
potriva frumâsei Dafne! 

Intre curtenii cei străluciți şi oumeroși ai lui 
vodă Istrati slugia ună giune Arnăută, Dumitru 
Duca, iubitulii Domnului şi allă Divanului, atăti 
de fini, încăti cu greii se putea bănui obscura” 
origine, și atătii de viclenă, încătă isbutise a că- 
stiga amorulă şi stima tuturora. 

infocată ca cerul de veră allă căldurosului Epiri 
şi hotăritii ca grozavulii hamgeruă alli haiducului 
din munţii Albaniei, caminaruli Duca nu putea 
să vedă cu sânge rece pe frumâsa Domniţă, și 
Depatândi s'o vEdă cu sânge rece, nu putea să-şi 
ascundă flacăra, nu putea s'o ascundă precumiă în 
pepturile celle vulgare se ascunde o mică scâînteiă 
sub o grămadă de cenuşă. 

Duc: iubia pe Domnița; dar ce enormă distanță
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între ună bietii căminarii şi nica fiiă a bogatului 
şi vestitului vodă Istrati Dabigia ! 

Duca iubia pe Daina, dar nu-li iubia Dafna pe 
dânsuli : ochii lui mari și'ncrueişați, sprâncenele 
selle desse și posomorite, tăiătura obrazului grosso- : 
lană și selbatecă, îi însuffiaă fără voiă o mişcare 
de frică. 

Fineţa şi viclenia Arnautului puteai să ameţescă 
pe toţi, affară de Domnița Dafva, care căuta frumo- 
sui în frumosi. | 

„Ea nu mt iubesce“,— îşi dise o dată Duca, 
şedândi singuri-singurellu, cuftundati în adânca 
eugetare, pe care o întrerumpeai numai băttăiele 
ânimei. „Ea nu mă iubesce, dar va fi a mea! Va 
„fi a mea, precumiă este adevărată că ma născută 
„iotunereculi Balcanilorii!& 

II. 

Mare sgomoti, mare vuetiă, mare serbătâre în 
palatulă lui Dabigia-vodă : sună musica naţională, 
resună naționalele ballade şi doine, sună şi resună, 
căci este ultima di de veseliă în Curtea Măriei 
Selle, unde pentru ultima 6ră se va arăta Domnița 
Dafna ! 

Induplecatii de nestrămutatulă dori alli fiiei 
selle de a întra într'o sântă monăstire, căsăto- 
rită acollo cu Credința, cu Speranţa și cu Iubi 
rea, denaintea altarului Măntuitorului Şallă Pre-
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curatei Feci6re,—bătrânulă vodă dede unii mare 
ospăţi pentru toţi locuitori capitalei. cari să potă 
privi în sînulii lori pentru cea din urmă dată pe 
duissa Dafnă, pentru cea din urmă dată îmbrăcată 
în înstellata'i haină domnâscă, pentru cea din urmă 
dată împrăştiândi zîmbete şi cuvinte într'o voi6să 
adunare lumescă, pentru cea din urmă dată! 

A doua-di nimeni nu era să mai recunnscă, 
într'o negră rassă, sub uni vellă negru și cu ne- 
gre metânie, pe luminosulii ângerit, alle cărui rade 
TODiaii tâte ânimele cu o di înainte! 

Degia se apropia capătulă benchkettului, degia 
d'abia mai vibra vidra, degia amorțiaii cântecele, 
cândi Domnița Dafna, s6rele la appusă allă tutu- 
roră veselielori Curţii, a înaintată d'o dată în 
midii-loculă 6speţilorii, însoțită de şâsse fete 
de boiari, întonându cu accordulii alăutei melancolica 
plâvgere a copillei române, cândi plecă ia casa 
mirelui... 

Mai sumbru decătă toţi messenii era căminarulă 
Duca, părândi în acea serbare commună asseme- 
nea negrului nori purtătorii de trăsnete, cândi se 
1vesce pe ceră gata a accoperi lumina. 

Eili nu lua nici o parte la cântece, ellă nu lua 
nici o parte la giocuri, elli trecea încruntatii pe 
lângă fie-care, elli observa pe fie-care, ellu nu 
vorbia nimenui şi uimenui nu respundea la vorbă. 

—Căminare Dumitre!—îi dise cu blăndeţă Istrată- 
vodă, chiămându-li la picidrele tronului. Tu ai
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slugitii Domniței cu credinţă și cu dreptate, ma! 
fâ-ă dar cea de pe urmă slusbă; r6gă din parte-mi 
pe prâ-sântulii părinte mitropolitulii Dositeiu și pe 
sânții vlădici de Rădăuţi și de Romani ca so 
bine-cuvinteze în faţa întregului poporiă. 

Domnulii plăngea. 
Ca fulgerul cândi şerpuesce prin negură, ast- 

feliă a schînteiati ochii cei încrucişaţi ai lui Duca, 
aruncândă o infernală cătătură assupra Domniței 
Dafna. 

Apoi a plecată până giosă capul de'naintea lui 
vodă, încă o dată, de trei ori, şi—a eşitii. 

III 

Focii! Focii! Palatul arde!—resuna în tâtă capitala. 

Căllăraşii Agiei sburaii cu enorme buţi cu apă 

spre Curte, pe cândă în splendidele odâi prin- 

ciare nimeni nu sciea încă, nimeni nu simția peri- 

colulii, căci para incendiului din affară, vedută din 

interiorulii palatului, se confunda cu strălucita illu- 
minaţiune a edificiului domnesci, lăssândi a crede 
că totul este unii simplu effectii premeditat allă 
serbătarii. 

Numai Domuiţa Dafna, urrându-i-se lungimea şi 
neastămpărulii banchettului şi dorindi cătă mai cu- 
rândă a împlini prin retragere la singuritate vissulă 
pi6sei selle ânime, presimţia într'unii modi nedefinită 

0 cobe în ăceste valluri de tocii, și apropiându-se cu
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Istrati-vodă de ferâstă, îi dise cună melancolică 
surrisii, giucândă assupra cuvintelori: „lumina vrea 
să mă& oprâscă în lume !“ 

In fine strigătele căllărașilorii Agiei, țipetele mul- 
țimii, larma t6belori şi clopotelorii. deşteptară din 
nesciință vesela societate domnâscă; dar tâte în- 
trările şi eşirile palatului eraă degia în vepaiă! 

Betrânulă vodă, strîngândii cu desperare la peptii 
pe unica-i fiiă, cerea dela toți s'o scape, s'o scape 
numai pe dânsa, promittândă mâăntuitorului tronă 
şi comâre, dându-i totii ce putea şi toti ce-t era 
peste putinţă! 

— O nu, nu! repeţia, tânăra Domniţă. Nu pe 
mine ! Scăpaţi pe tata! Ânima și mâna mea svat 
prețulii vieței selle ! 

— Dâmoe, Dâmue! Fiia mea! 
— Dâmne, Dâmne! tata! 
Dar boiarii şi curtenii, uitând pentru prima Gră 

servilismulă în fața morții, se găndiai fie-care nu- 
mai la sine, invocândiă în agiutorulă seii pe toți fe- 
riciţii Cerului, pe maica Domnului, pe sânta Paras- 
ceva, pe muceniculă Ion din Suceva! 

IV. 

Cine-i acestit omii negru, părlitii ca cărbunarulă 
dela Orheii seii ca păcurarulă din codrii Tigheciu- 
lui? Eli străbatte pintre scântei ea şuerolii vântului, 
ellă urcă din trâptă "n trâptă o scară pe giumttate 
arsă, ellii înfruntă elementele și întră.
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Pe cine ?ntrâbă ? Ce vrea? Ce doresce ?2—Un- 
de-i dânsa! Lăssaţi-mă la dânsa! Daţi-mi-o pe 
dânsa ! 

Neașteptata apparițiune a omului cellui negru în 
midi-loculii săllei de serbare, în momentuli cândă 
toți steteaii înlemniți de grozăvia incendiului, mă- 

resce spaima generală: moşnegii și babele începii a 
face cruce, şoptindi :- „fugi, Satană !“; tinerii a- 
pucă săbiele şi pumnarele, uitândii că dia dossuliă 
terribilului necunnoscută îi așteptă foculii, care nu 
se teme de săbie şi de pumnare; sfiici6sele copille 
se ascundă în colţuri, se ascundă sub messe, se 
ascundii în umbra columneloră de marmură, tre- 
murândi şi necutedândă a plânge. 

Numai Vodă şi Domnița n'aă făcuti nici o miş- 
care, remănâadi îmbrăţişați fără să scie ceia-ce se 
petrece. 
— Trăesce! Viuă! Aici! A mea! esclamă cu 

estasă omulii celli negru, apoi se răpede, înhaţă 
cu o mână pe Istratii-vodă și cu cea-laltă pe Dom- 
nița Dafua, îl rădică susă cu o forță erculeană, 
scâte ună chiotii de bucuriă şi dispare. 

Agia a scăpatii palatul, puţini dintre Gspeţi aă 

deveniti victima focului ; dară unde-i Domnul ? 

unde-i Doimniţa ? 
În poporul cellii superstiţiosii allii capitalei în 

aceiaşi n6pte s'a respănditii vestea, cumii-că du- 
huli iadului a răpită familia princiară. 

Degia boiarii dispută despre allegerea unui noă
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vodă, 6ri ţErra dice ca toti-d'a-una: bunii a fosti 
reposatulii ! 

V. 

Aşa sună tradiţiunea despre începuturile măririi 
Arnăutului Dumitru Duca. 

Născutii în munţii Balcani, crescutii de cătră ban- 
diții Albaniei în pescereie dela Rodoboiii, acesti 
aventurarii a renşitii numai prin crimă a se înrudi 
cu famillia princiară Dabigia, incendiândii elli-în- 
Suşi palatulă domvescii pentru a scăpa apoi din 
fiacăre pe Domnița Dafna luând'o de soțiă drepti 
resplata minciunosului eroismă. 

Peste căte-va lune murindă betrânulă vodă, 
sdruncinati de anni și mai cu s6mă de terribila emo- 
ţiune a ultimei catastrofe, boiarii alleseră la domniă 
pe ginerele reposatului, carele'i căştigase pe toți 
prin bani, prin făgăduinţe, prin cabbale. 

Asti-felii Duca își agiunse ţinta: uni singuri 
actii de scelerateță i-a procuratii toti-d'o-dată 
mâna Domniței Dafna și tronulă poporului mold»- 
venescă. 

Ell n'a zăbăvită a le amăgi pe amăndoue. 
Călcândi credința cătră soţiă, Duca întroduse 

în palată uni haremă cu şâsse concubine; călcândiă 
credința cătră naţiune, a începuti să-și battă giociă 
de ţârră prin biruri şi prin torture. 

Poporulă gemea şi — căuta uni resbunătoră.
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Resbunătorii suntă toti-d'a-una gata, dar — 
păndescii o occasiune. 

VI. 

Priocipala victimă a crudimii și lăcomiei lui 
Duca-vodă ai fostii Armenii. 

Incă din illele lui Alessandru cellu Bunii ac€- 
stă pacifică şi labori6să coloniă, venită la noi din 
estremitatea Oriintelui, dobăndise în Moldova rai 
multe privilegie commerciale, stabilindu-se mai cu 
preferință în celle şăsse orașe: Sucâva, laşi, Ro- 
mani, Hotină, Vasluiă şi Dorohoiu. 

De atunci încâce, în cursă de trei vâcuri, in- 
dustria şi economia ai grămădită nenumărate a- 
vuţie şi tesaure în mânele burgesiei armene, fără 

să fi trăsnită în capul vre-uni Domni română 
de a răpi dela dânşii ceia-ce dobăndiseră prin muncă. 

Duca-vodă a turburati cellă de'nteii acâstă 
activă și liniştită poporaţiune. 

Basându-se pe vechile crisâve domnesci, Armen i 

dechiarară cu tăriă, că nu vorii da fiscului nici 

ună bani peste obiceiu, 
Pe dată visterniceii şi armășşeii primiră porunca 

de a sparge casele pretinşiloră rescullători, de a 

pune mâna pe toti ce voră găssi acollo, de a nu 

cruța betrâni, femeie, copii, respundândă prin 

puşcă și prin sabiă la ori-ce încercare de resistință. 

Disii, făcută.
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NIL 

Trăia pe atunci în Iaşi: Arm€oulă Ovanesii 
Pascal, atăti de putinte prin bogăţiă şi atăti de 
illustru prin înrudire cu Patriarchii dela Ecimi- 
adzin, încătiă tâtă Armenimea din ţerră și chiari 
din străinătate îi da titiulă de principe, privindii 
la dânsulii cu veneraţiune, cu iubire şi cu speranţă, 

în așteptare ca să-i scape ellă şi numai ellii din 
ghiarele lui Duca-vodă. 

Unii cuvântă din partea acestui corifeii altii e- 
migraţiunii lesne ari fi mișcată pe toți Armenii din 
Moldova a trece cu grămadă peste hotare sâi 
a-şi apăra îu întru avutulă cu arma “n mână. 

Dar Pascal tăcea: elli nu vedea şi nu audia 
nemiciă. 

Degia Armenii începeaă a'lă bănui de a fi în- 
țellesii în taină cu Curtea Domnâscă. 

In adevării, în midi-loculiă cataclismei generale 
numai ellii sta neattinsii de urgia lui Duca-vodă, re- 
mănânai neclintiti ca o stâncă d'assupra luciului 
mării în momentulă grozavei furtune. 

Dar îi veni şi lui rândulă... 

VIII. 

Avea Ovanesii Pascalii o fiiă, numită Hanca, în 
care natura se părea a fi grămăditi tâte perfec- 
țiunile, ce se potii găssi din cândiăi în cândă numai 
d6ră în Asia, primordialuli l&gănii allii frumuseței.
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Părulii ei era negru ca prețiosuli lemnă alli 
ebenului şi mâli» ca mătassa persiană. 

Sprâncenele'i, arcate câ dunga curcubeului, um- 
briai nesce ochi, în cari diua sengăna cu nâptea 
întruni sublimă întunereci de lumină, 

Pe obrazii sei, virginali ca pisculii. Araratului, 
până la care nu agiunsese nici 0 dată passuliă 
muritoriului, înfloriai trandafirii și crinii din văile 
Caşemirului. 

Buzele "i erait ca o picătură de sânge de po- 
rumbiță, cădută într'o picătură de iapte. , 

Sînu "i ondula ca pufuli, purtatii în primă-veră 
pe aripele zefirului. 

Corpu'i era naltii și giogașiă, ca cedrulă de pe 
cuimea Livanului. 

Mai frum6sâ decătii însăşi frumusețea, bătrânuli 
sei lată o iubia mai multii decăti ceia-ce se nu- 
mesce iubire. 

IX. 

Precumiă era Ovanesii Pascali pentru Armeni 

şi Hanca pentru Ovanesă Pascali, totii astă-feliii 

pentru poporul moldovânii era marele sardari de 

Orheiu și de Soroca Mihalcea Hâncu: o radă de 
speranţă. , 

Născuti dintr'ună n6mu vechiu şi strălucită, 

carele venise din Maramurăși cu Dragoșit-vodă ; 

îozestrații cu n înțelleginţă iute şi pătrundătâriă; feu- 

mosă la corpă și frumosi la suifleti ; — Mihalcea
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Hâncu, pe IGagă tâte astea, mai avea o voință tare 

şi nestrămutată, unită cu o minunată forță fisică, 
toti aşa de oţelită ca şi voința. , 

Pe cândă pestriţa mulţime a boiariloră se nge- 
nuchia în ticăloșiă la pici6rele lui Duca, numai 
Hâncu ţinea fruntea susi, cutedândi a se oppune 
tuturorii poruncelorii şi tuturoră dorințeloră cum- 

plitului vodă. 
Afară din palati elli se rădema pe amoruli 

6stii, gata a-lii apăra contra ori-cării uneltiri dom- 
nesci, 6rii cândă se ducea lu curte, se rădâma pe 
terribila'i sabiă şi pe cămâşa de ferri, de care nu 
se despărția nici o dată. 

Adessea Arnautulii Duca tremura în midă-lo- 
cula Divanului dw'aaintea acestui gigante, ca- 
rele nu se sfiise într'o di a-l respunde verde în 
faţă: Vodă vrea, Hâncu ba!—o espressiune deve- 
nită de atunci proverbială. 

X. 

Sardarulii Mihalcea iubia pe Hanca și Hanca iu- 
bia ne sardaruli Mihalcea. 

Ovanesii Pascal o sciea acesta. 
Dar pregiudeţulu vulgarii opria însoţirea unui 

Românii cu o Armâncă, deși o permittea cu o Ma- 
ghiară sâii o Polonă, 6ră popii împedecaă ori-ce 
legătură între uni creştinii de drâptă credinţă şi o 
eretică din legea afurisitului Ariii. 

Hâncu şi Ovanesii nesocotiaii d'o potrivă în fun-
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duli ânimeloră acestă bigotă rugină a secolului, 
îuse nu puteaii so înfrunte do camii dată fără peri- 
colii pentru scumpa lori Fanca, șinumai acâsta mai 

întărdia Gra căsătoriei în așteptarea unei dille mai 
fericite. 

Până atunci sub văllulii nopţii sardarulii se 'n- 
troducea pe furişă în locuinţa lui Pascali, unde-li 
wrimia Grba încredere, că unii Hâncu nu pote să 
înşelie. 
Er poporulii moldovenii, sdrobitiă de tirania u- 

nvi veneticii, se 'ntreba cu nerebdare: 

— Ce face vitezulii Mihalcea? 

XI. 

Duca-vodă era lacomi ca toţi tiranii şi ca toți 

tiranii era desfrănatii. 
Eilă sciea despre avuţiele lui Ovanesă Pascală, 

ellii sciea despre trumseţea Hancâi, şi sciândă a- 

cestea, ellă sughița după aurulă Armânului şi după 

amoruli Armencei. 

Dar legătura lori cu marele sardarii de Orheiă 

şi de Soroca îl era nu mai puţină cunnoscută, căci 

avea spioni în tâtă capitala, în tâtă strada, în t6'ă 

casa. 
Depărtândi într'o gi pe Hâncu din Iaşi şi tră- 

mittându-lă peste Prută sub pertestă de a res- 

pinge o pretinsă invasiune tătărescă, Duca-vodă 

a respirată mai liberii în lipsa nesufferitului sei 

antagonistă şi se decise a merge iute şi drepti la ţintă.
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Mai ănteiu o mulțime de Evrei şi Evreice, meș- 
teri în diabolica arte a corrupțiunii, s'aii încercați 
a attrage pe Hanca în cursă, vorbindu-i despre 
iubirea Măriei Selle şi splendârea de a deveni un+ 
din florile haremolui domnescii, procurândă totă- 
d'o-dată betrânului sei tată şi chiară întregului po- 
porii armonii graţia lui vodă. 

—Fă-te Estera n6mului tei! -îi șioptină fii Tal- 
mudului. 

Dar Hanca remase neclintită în virtute, ca stânca 
de granită a sântului munte Araratiă. 

Atunci Arnautulii recurse la forță. 

XII. 
Degia aprâpe tte caseie armene din ași eraii 

despolate până la unii capi de acă şi dărîmate 
până la pâtra temeliei. 

Mai remânea Ovanesi Pascali. 
Dorobanţii dela curtea domnâscă primiră îu taină 

vorunca de a sparge pe la miedulă nopţii strălu- 
citulă palatu allu orgolliosului principe de Ecrmi- 
adzină, răpindit de acollo toti metallulă şi t6te 
od6rele și ceia-ce era mai Scumpă decătu tote: pe 
Jlanca. 

Ei nu seieai înse, cu cine vorii av6 a face. 

XII 

Bănnitoră și neliniștitii ca toţi amanţii, Hâncu 
părăssia din cândă în cândă tab&ra, unde nu vedea
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nică ună pericolu din partea Tătariloră, şi se ră- 
pedia într'ascunsi la Iaşi, trăgândă d'a-dreptulii la 
Ovanesă Pascali. 

Ellă şedea acumiă cu tatăl şi cu fiia pe ună 
superbii covorii de Ispahanii, vo:bindii despre ne- 
voile țerrei și fumândiă dintr'uni lungă ciubuci de 
Yassomiă. 

De o dată—szomotă, ţipete, zingănitii. 
Ovanesi Pascali fâcu semnii cu spaimă să se 

depărteze Hanca, 6ră serdarulii Mihalcea porunci 
cu sânge rece să se deschidă porta. 

Doui-spre-deci dorobanţi aă năvăliti în casă. 
— Ce poftiţi ? -îi întrebâ Hâncu, fără a se sculla . 

de pe covorii şi fără a lăssa din mână clubuculii. 
Dorobanţii aii fostii fulgeraţi, augindi acâstă tu- 

nătâriă voce, 
— Măria Sea...—murmură, în fine unulă. 
— Ce'i Măria Sea?— dis cu despreță sardarulă. 
—Ne-a trămisă a lua t6lă avuţia acestui păgână 

de câne şi a duce la curte pe fâta spurcatului de 
Armână. , 

— Să spuneţi veneticului Arnaută, că aţi ve- 

dută fața lui Hâncu. , 
Dorobanţii steteaă pe locii cu nedomerire. 
— Destuliii | 
—Dar... 
—Eşiţi ! NR 
In ace a-şi n6pte betrânuli Ovanesi și tânăra 

Hanca fugiră cu tte odârele lori la tabăra lui Hâncu.
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XIV. 

"Cu neastâmpării aştepta Duca-vodă ivirea demă- 
neţei pentru a porni urgia. i 

A doua-di metropolitulă cu totă soborulă vlădi- 

cilorăi şi allii clerului ai aruncati o terribilă ana- 
temă assupra resvrâtitorului Hâncu, numinda-lă 

- Văpădati de legea dreptă-credinci6să prin unire cu 
ereticii din turma lui Ariă. 

Totii-d'o-dată olăcarii au plecată la Țarigrad 
cătră sultanii şi la Cracovia cătră craiu, ducându-le 
vestea despre rev6lta sardarului Mihalcea. 

Vornicii cei mari, pe de altă parte, trămiseră 
porunce la toți părcălabii și vatavii de a veni pe 
dată cu cetele lorii la seaunuli țerrei, fiindâ-că,— 
diceaii et în naivulă limbagiii ali secolului, — 
Măria Sea Vodă e pusi în grea cumpănă, 

In fine, resbellulă civilii era gata. 

XV. 

De o cami-dată Hâncu sa cununată cu fiia lui 
Ovanesi Pascală şi adăsta în linişte ciocnirea am- 
belorii armate, întărindu-și tabăra şi luândi mă- 
sure de res'stință. | 

Armenii curgeai din t6te părțile sub drappelulii 
principelui de Ecimiadzini. 

Moldovenii se grămădiai de pretutindeni sub 
stepulă sardarului de Oiheiu şi de Soroca. 

Pentru unii şi pentru alții acesti resbelli era o
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luptă naţională şi democratică totii-d'o-dată, o luptă 
contra unui străină, o luptă contra unui tiran. 

Nemini nu-și băttea capulii cu anatema cea de 
poruncâlă! 

Peste optii dille s'a arrătatii oștirea lui Duca- 
vodă, strînsă în pripă din săteni, mănați de'ndă- 
râtă de biciult ispravniciloră, și din o droiă sim- 
briaşă de Greci şi Arnăuți. . 

" Cu o singură isbire sardarulă Mihalcea arii fi 
v”ututii sdrobi acâstă nedisciplinată și mercenară a- 
dunătură. 

(a "Ellu commise err6rea de a totii amăna. 

== XVI. 
Ss Capitanul Roșca îndemna merei pe Hâncu de 

a nu perde timpuliă. 
Hâncu respundea mereii capitanului Roșca: „ba“. 
Irritată prin aceste orgollise refusuri şi preve- 

dândă tristele consecinţe alle trăgănării, capitanulă 
Roșca a trădatii pe Hâncu. 

Intro di ellă întră în cortulii sardarului. 
—Giupâne hatmane, îminuiţesce stragea împre- 

giurulii cortului, căci eşti singuri, pe câudă venqă- 

torii sunt mulți și lesne vei put6 fi apucatii fără 
veste. , 

— lea pușca mea, căpitane; sc6te-o affară din 

cort; poruncesce ga în tâtă tabăra, că 

Hâncu dârme fără cine poftesce! 
Pușca fu scOsfi. r-:7e, 
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Incă o dată intră capitanulii Roșca, repețindi 
sfatulă de pază. 

— Se6te aftară din cortii etaganulă! 
Etaganulii fu scosi. | 
Pentru a treia-6ră se arrâtă capitanulii Roșca 

cu acellea-şi cuvinte. 
— Mai scâte afiară şi sabia! 
Sabia fu scâsă. 
Fără pușcă, fără etaganii, fără sabiă, lăssândi 

cortulă deschisi în laturi, Hâncu a aruncati giosii 
o pelle de ursi şi s'a culcatii să d6rmă. 

Atunei capitanulii Roșca se furiş6ză şi trămitte 
sardarului ună glonță din propria lui pușcă, neme- 
rindu-li în câpsă. 

Mihalcea tresare, vrea să se scâle şi cade giosii. 
Căpitanulă Rogea îllii lovesce în peptă cu pro- 

priuli lui etagani. 
De aci cu propria lui sabiă îi retedă capulii şi-lti 

duce la Duca-vodă, primindi drepti resplată săr- 
dăria de Orheiu şi de Soroca. 

XVII 

Sbâră trei negri corbi, cu ciocuri de sânge, cu 
aripe de sânge, cu ghiare de sânge; sboră de peste 
Prutii, din serdăria Orhelului, din pădurea Bicului, 
din băttaia dela Chişinâii ; sboră trei negri corbi 
cătră matca Dunării, cătră oraşulă Galaţii, cătră 
curţile celle albe, unde se adăpostise frumâsa ne- 
vestă a lui Mihalcea Hâncu.
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A eşită Hanca în cerdaculi cellii rotundă, a 
făcută semniă cu basmaluţa cea dalbă, a chiămatii 
la sine pe cei trei negri corbi. 

—„Bioe aţi veniti, negrilorii corbi! Din ce ţârră 
paddusu-mi-aţi veşti ? Nu cum-va de peste Pruti, 
„din serdăria Orhetului, din pădurea Bîcului, din 
„băttaia dela Chişinâi? Zăritaţi voi în sborii al- 
„bulă cortă allă hatmanului Hâncu, cu țerruşe d» 
pitură, cu pologi de urşenicăi, cu ciucuri de matase? 

„Zăritaţi voi în sboră, cumă se răpede elli pe unii 
„ârmăssari pintenogi cu stelluţă în frunte de'na- 
„intea oștirii tiranului Duca, preserândiă în drâpta 
„Şin stânga daruri de mârte 2% i 

—„Fostamiă noi peste Prutii, în serdăria Orhe- 
„ului, îa pădurea Bicului, în băttaia dela Chiși- 
„n6ă. Grozavă băttaiă! Vedut'ami noi în sboră al- 

„bulă corti ali hitmanului Hâncu, cu ţerruşe de 
„aură, cu pologii de urşenicii, cu ciucuri de mă- 
ptase. Arnauţii lui Duca punea în traiste aură, se 

„îmbrăcaă în urșenicii, învălliai caii lori în m€- 
„tasse ! Zăritamii noi pe însuşi Mihalcea, lungit 
„fără suflare pe pământul cell rece! Sângele 
„lui este pe ciocurile nâstre, sângele lui este pe 
„aripele nâstre, sângele lui este pe ghiarele n6s- 

„tre, și carnea lui nu mai e nicăiri! Plângi. Hanco! 
„Plângi, văduvo! Plângi, văduvo Hancă!“.. 

XVIII. 

După mârt6a iui Hâucu Armenii aă părăsită
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Moldova, fugândă care n cotro putea de'naintea 
urgiei lui Duca-vodă, €rii mai allesit aședându-se 
în învecinata Trausilvaniă, unde posteritatea acel- 
lei colonie a remasii până astă-di. 

Molaovenii din oștirea serdarului Mihalcea n'aă 
st&tută nici ei în ţârră, câutândi scăparea mai cu 
seniă îa Polonia, care se grăbi a primi sub st6- 
gurile selle pe fiii cei mai vitedi ai Oriintelui. 

Betrânuli Ovanesă Pascalu şi cu fila-sea se re- 
traseră îu Galliţia, unde Hanca născu apoi unit 
fiii, pe Constantină Hâncu, și de unde ea se 'n- 
târse mai ia urină în Moldova, după ce nu mai 
era pe tronii Arnăutulă Duca, îmbrățișândă religi- 
unea dreptii-credinci6să şi recăpătândă prin giu- 
decată dela divani confiscata avere a reposatului 
sei soță.... 

XIX. 

Degia allă cincilea anni veneticulă din Albauia 
se giocă după poftă cu viuâţă naţiunii române, 
precumi se gi6că furtuna pe mare cu o bictă scăn- 
dură, remasă din frâugerea unei corabie. 

Plăngea, amară plângea di și n6pte cu lacrime de 
sânge ânima sărmanei Moldove, plăngea precum plân- 
ge o vergură, răpită din sinulă părințiloră şi ad- 
dusă în haremuli unui desfr&nată. 

Şi cumii 6re sântulu s6re mai lucesce atâtă de ve- 
selu d'assupra palatului, în care petrece sceleratulu ?
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Și cumii re cerulă nu-i trămitte uni trăsnetiă 
de peire sâii nu lassă cellă puţină să cadă din năl- 
țime o stea prevestitoriă de morte ? 

Negreşită că însuși Dumnedeii prelungesce pe- 
depsa pentru mulţimea şi mărimea păccateloră nâetre! 

Să. 

Veselâscă-se Duca, veselâscă-se și triumie, dar 
nici Moldova nu va sufferi totii-d'a-una. 

E. ternbilă tăcerea naturei şi tăcerea poporului, e 
terribilă ca liniştea mării în aşteptarea furtunei stă 
ca arşiţa sârelui în agiunuli uraganului. 

Pnpnă încă şi se va decide srtea stăpânului 
Arnaută ; puţinii încă, şi se va decide sârtea scla- 
vului Români ; puţinii încă, şi o să se vâdă, că 
nu domnesc muită străinii şi despoții la gurele 
Dunării! 

XXI. 

La marginile Bucovinei, lOngă apa Nemţi, pe 
culmea unui munte de cremere, în îundulă pădurii, 
se'nralță sântulu locașă cu făcătârea de minuni 
icână a Maicei Domnului. 

Uni filolagă pretinde, cumi-că Vară fi fundată 
6re-cândi Sasu vodă, fiiulă lui Dragoş, de vnde 
se va fi născutii însuşi numele monastirii, Sasă şi 
Neuţă findă sinonimi în limba română. 

Lăssândi la o parte îngeni6sele combinațiuni 
alle etimologiei, care lesne p6te descoperi pe Mu- 

2
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scali în Brasilia şi pe Patagoni în Russia printr'o 
simplă schimbare de câte o Itteră, să ne pogorîmi 
da-dreptuli în epoca cea positivă a lui Duca-vodă. 

„. Int”una din pescerele celle întunecâse alle N6m- 
țului trăia bătrânulă eremită Dionisiii, cătră care 
de o giumătate de secoli se denrinseră a allerga 
după oracole principii şi boierii, rugându-li cu u- 
miliață ale prevesti ursita cu agiutorulă enigme- 
loră din Psaltire. 

Eraii obscure şi cu multe înțellesuri respunsurile 
sântului pasnici, dac tocmai de aceia elle se 'm- 
pliniai totă-da-una: ori-cumă să se fi întămplată 
mai la urmă, totii proroculă avea dreptate. 

Și totuşi poporului nu'lă făcea sfântă, căci nu- 
mai Dumnedeii şi Stefană cellii Mare sunt sfinţi 
în ochii Românului. 

XXII. 

Ssra în ag unuli lui Moşă-Crăciunii appăru de: 
'naintea lui Dionisii uni bărbată necunnoseută, 
naltă la stată, cu o față possomorită, cu o lungă 
barbă negră, îmbrăcată într'o cămâşă de ferră de 
făptură leșescă, peste care fălfâia o mantă de at- 
lasi albă, căptuşită cu samură. 

Cuca pe capii şi buzduganulă îa mână arrătaăi că 
este unii Vodă. 

Părinte! —disse ellă cu o voce aspră și vigurâsă. 
Pentru a treia Gră Moldova suffere tirania lui
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Duca. Spune&'mi, spune'mi o dată, cândii o să sos- 
sâscă vremea de stobodeniă şi de fericire ? 

Dionisii arruncă o cătătură assupra 6spelui, face 
cruce, deschide cu cuţitulă foile Bibliei şi dice cu 
unit glasii trăg&nată: 

— Mâini este giua Mântuitorului, 
—Numai atâta ? 
— Numai. 
Necunnoscutulă eși, şoptindă cuvântulă: „mâini“, 

&ră profetul zîmbi pintre musteţele celle albe, 
cugetândă la naivitate: lumii, căriia i-a plăcută 
totiă-d'a-una, obscurantismulă în locă de lumină. 

XXIII. 

Nu este 6re ună Semnii pe ceri? 
S6rele appusese de-multă, dar luna toti încă nu 

se arrâtă şi nici o stelluță nu sclipesce. 
Nu este 6re unii Semnii pe ceră? 
Fulgeruli şerpuesce din cândi în cândi prin 

norii cei negri, assemenea surrisuluj de reă o- 
gură pe fața de sceleratii a lui Duca. 

Nu este 6re unii semnă pe ceri? 
Din timpi în timpă bubue tunetulă, ca rarulă mur- 

murii pe buzele unui poporii gemândii în sclaviă. 
Nu este 6re unii :emniă pe pamânt? 
Prutul“ scutură lanţurile iernei, şin loci de a 

dormi amorţiti pe anticuli sei patii, revârsă fu- 
riosi pe malluri «norme sloiuri de ghiaţă. 

Nu este re ună semnii pe pământi?
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In satuli Domnescii a căduti de pe vărfuli bi- 
sericei preţi6sa cruce de argintă massivă, pe care 
o turnase Duca-vodă din averea cea răpită a vă- 
duvelorii și orfanilorii. 

Sunt semne pe ceră. 
Sunt semne pe pământi. 

XăIV. 

Pe drumulii Cărligăturei trece în fugă mare o 
câtă de căllăraşi, îndreptându-şi mersul cătră ve- 
chia cetățuiă din T&rgu-Frumosă, 

Ostaşii pârtă zaile de oţellă și totă în oțelli 
suntă înveliţi caii, sburândă ca nesce statue e- 
cuestre, eşite din mâna artistului din Corintă. 

Voinicii cântă, delurile și văile resunândă de 
ariele lori; amestecate cu tropotuli armasarilorii, 
dar nu doine romănesci, ci nesce melodie străine 
într'o limbă dură şi misteri6să. 

Incetii aă întrată ei în curtea cetăţuiei, descăl- 
lecândii de'naintea palatului domnescă ; nimeni nu-i 
cunnsce, nimeni nu-i înţellege, nimeni nu le p&- 
trunde ţinta; numai despre capuli acestei grozave 
cete începă a colinda în poporiă feliu de feliu de 
sgomâte. 

Unii diceaii că-i serdaruli Hâncu, carele ară fi 
scăpată din băttaia dela Chişinâi și vine acumii 
cu o 6ste ungurâscă din Ardâiii să refuescă pe 
Duca ; alţii credeaă că-i vre-ună pretendinte la 
domniă, adducândă o invasiune leșescă assupra
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ţerrei; o sămă prepuneaii că va fi însuşi ucciQă-li- 

crucea. 
Dar căllăraşii n'aă stată nici o Gră, și-a întărită 

caii după lunga calle, aă mai curăţiti armele, ai 

băută căte unii păbară cu pelină şi al porniti ră- 

pede înainte. - 
Lângă porta cetăţuiei unulii din ei era să calce 

pe unii Dietă ologă. 

Capulii cetei mustră pe cruduli soldată, şi 'n- 

torcându-se apoi cătră nenorocitulii cerşitorii, îi as- 

Yărli unii bani de aurii, dicându-i să se r6ge lui 

Dumnedeii pentru isbânda lui Stefani Petriceicu. 

XăV. 

Măria Sea chiămase pe toţi vlădicii și pe toți 

boierii la satulii Domnescii, unde să serbeze îm- 

preună annulii noi în strălucitulă palată, clădită 

de curăndii numai din marmură pe moșia princiură. 

Intro sallă aurită eraă puse rânduci-rânduri o 

mulţime de messe de palissandru. în midi-loculii 

cărora, la o măssuță rotundă de arginti massivii, 

accoperită cu o scumpă stoffă indiană, şedea îa- 

suşi Duca, însoțitii de fiulă seă Constantini şi de 

favoritulii domnescă, uceidaşulii lui Hâncu, trădă- 

torulii serdară Roșca. 
La spatele principelui stetea marele postelnică 

cu ună sceptru de aurii, avândiă îa drâptu pe ma- 

rele stolnicii şi în stânga pe marele păharnicil cu 

lungi toege de arginti, împodobite cu petre scumpe.
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La celle-Valte messe se păunaii vlădicii şi bo- 

ferii, din dosssulii cărora se vedea, căte o slugă, 

îmbrăcată în lungă haină de catifea roşiă, ţin6ndi 

într'o mână o nceră căcinlliță de ţurcă dela Soroca 

şi rădemândii cea-laltă pe colossale pistolle tur- 

cesci, băgate după ch'miră de pelle mohorită. 

In uşă păziai o mulţime de dărăbani și ciohodari. 

XXVI. 

D'abia se. aședaseră cu toţii, cândă e€ccă uni 

olăcarii sossesce d'abia sufflăndă cu o tristă veste 

din seaunulii ţărrei, 
—Măria Sea Dâmua mâre! | 

—Să-i fie ţărrâna uşră | — respunse cu sânge 

rece veneticuli, plecându-se apoi la urechia ser- 

darului Roşca şi adăugândii cu o giumătate-voce: 

—Haremulii să trăâscă |! 

Olăcaruli eşi din sallă. 

O adâncă tăcere copprinse pe toț imessenii. 

Buceatele se schimba unele după altele, dar 

nu se audia nici o vorbă, nu se zăria nici unii 

zimbetii, nu se mișca nici unii semnă de vesseliă, 

Numai bătrânulă logofătă Mironii Costină şopti 

întruni rândă vecinului seii hatmană Alessandru 

Buhuşi : 
—Ce de mai înmormentare! 

Era o adevărată profeţiă. 

XXVII. 
La sfârşitulă prândului marele păharnici luă o 

ți
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preţi6să cupă de matostată, plină cu vin de 0- 

dobesci, şi întindând'o cellui mai tănăcii dintre 

speţă, comisului Vasile 'Tobacană, strigă cu 0 

sonoră voce: 

„Credinţă Măriei Selle Domnului Țerrei Moldovei 

Ionii Dumitru Duca-vodă! “ 

Boeruli se rădică cu gravitate, făcu o adâncă 

plecăciune în drepta şi "n stânga, îşi netedi mus- 

tâţa de corbi şi &cni cu unii glasii de tuneti: 

„Să trăsscă Stefanti-vodă Petriceicu je 

Apoi din mână ?n mână începu a trece păharulii, 

repeţindu-se aceia-şi urare. 

Duca sare susii în pici6re, ca şi cândă arii fi 

căleată pe unii șârpe, și aruncă greuli buzduganii 

în faţa îndrăzneţului comisii. , 

Intro singură clipă dou&-deci de sabie încruci- 

șate Pai scăpată de lovire. 

Degia tâtă curtea era plină de Li şi de Că- 

zaci, pe cari îi văduserămi pe dromuli Cărligă- 

turei. 
Salla sa deschisă în laturi şi pe pragi ap- 

păru dWo-dată possomoritulă necunnoscutiă din pes- 

cera eremitului Dionisiă... 

XXVII. 

—Capulii plecati nu'li taiă sabia 1 murmurâ cu 

umilință Duca. 
_ _ 

—icătorea este omănâscă! Numai capul Ro- 

mânului nu trebui sălă taie Românulă ! Legaţi-
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mi-lă pe acâstă litfă de Arniutu!. . . respunse 
Petriceicu. 

Apoi întorcându-se cătră tinerellulii seii nepotii 
Georgii Hăsdei, carele sta allături, îi dise cu uni 
tonă de învățătură părintâscă: . 

— Nici o dată nu te lega cu străinii, mâi băete, 
decăti numai d6ră pentru a batte toti pe străini 
în folosulii n6mului romănescă. 

XAIĂ. 

In dori de di de'naintea porţiloră căpităniei din 
Soroca sa opriti! ani micii cărruciorii, încungiurati 
de o câtă de câllăraşi. 

In întru, peo legătură de paiă putredă, era cul- 
catii ună osănditi, îmbrăcată în trenţâse remăşițe 
dintro vechiă mauntă arnauţâscă, 

Pe faţa'i se putea citi passionata luptă între 
resbunare şi căinţă, între măndriă şi ruşine, între 
ce a fostă şi ce este. . 

Elli şi-a rădicată fruntea, a aruncati împregiurit 
de sub sprîncene o sumbră cătătură încrucişată, şi 
cu 0 voce nedecisă, pe giumătate imperi6să şi pe 
giumătate smerită, chiămâ o babă, care trecea allă- 
turi, purtândii pe capii o cofită cu lapte. 

„Ți-aşi da cu dragă ânimă, sărmane frate ! — 
respunse bătrâna, — dar uite! mă giurii pe Sânta 
Cruce, că-lă duci şi citi a-casă, unde copillaşii 
îmi mori de fâme, căci Spurcatulii de Duca-vodă 
ne-a despoiatit şi pe noi pân'la pelle! 

vi
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Apoi priviadi cu compătimire la acela celiii 

numia „sărmanii frate“, betrăna îi întinse O messură. 

cu lapte, dicândi cu unii tonă din ce în ce mai 

vigurosii: 

—Negreșiti că vei fi şi tu una din gertfele celle 

multe alle păsânului de Arnăutii ! Na-ţi dară ! Na! 

Şi dacă în acestă clipă veneticuli cellii vrăsmaşii 

ali n&mului romănescit va fi benchettuindi un- 

deva cu lingăii sei, dea Sântulii  Dumnedei, ca 

băutura să se prefacă în otravă şi să-i ardă 

gătlegiulii cu flacăra Sodomei ! 

Osândituli nu respunse nică o vorbă, luă, plosca 

cu o mână tremurândă, o attinze de buzele selle şi 

&ccă o văpaiă albastriă, respăndindii unii mirosii 

infernal. isbucni din gura nelegiuitului. 

Baba făcu cruce. 

Căllăraşii se răpediră cătră cărrnciorii. 

Era morti. . 
XXĂ 

Asti-feliii îmi povestise 0 dată Domnia Arnăutului 

unii mazâlii de l6ugă Nistru, clătinândii din capii Şi â- 

dăugândi drepti închiăiare : 

—Asa o păţiaii Grecil pe scaunulii lui Stefanii- 

cellii Mare! 
| 

__Numai Grecii, moşule ? — îllă întrebai eii cu 

zimbetii. 
, _ 

_—Ba tâte leghiânele străine, fătului meii! Şi dreptit 

tegeii..altă dată Domnia Nem- 
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