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Era în săptămăna patimelor. Soarele apu- |
sese, și umbrele nopţii se intindeau asupra
Iașului. Numai virful Hlincei și a Cetăţuei străluceau ăncă de cele din urmă raze murinde ale

asfinţitului. Clopotul din turnul Trei-Erarehilor
chema

credincioșii

umplănd
Un

la

rugăciunea

de noapte,

aerul cu voacea sa de aramă. |

mare

sgomot

de cai Și arme se

inspre Curtea Domnească,

auzea

şi eată că pe por-

țile cele mari ale Curţii deschise in doue laturi, se vede inaintănd in sunetul trămbeţelor
şi a tobelor, o ceată de călăreți in fruntea
căreia mergea la pas pe un cal alb asturcan
Domnul Vasilie Lupul. El purta gujumană pe
cap, pe umere o manta alla cu guler de sa-

mur, in picioare ciubote lungi și la brău o
sabie bătută în pietre scumpe.—Pruntea
B.C.U.Bucuresti

NUI
020932

sa cra

To

4
> "E Pitt
iai Ata ai. 1»

impresurată de ginduri, aureolă OaiRita | a
Domnilor buni, căci Vasilie Lupul eră dintre
acei Domni

rari

care ureau

birurile;

dreptatea, şi erau totdeauna incinși
ferei, aşa

iubeau

de

grija

zic chronicarii bătrăni,

După dănsul veneau

călări in haine strălu-

citoare visternicul Buhuș,

Savin hatmanul, vor-

nicul Patrașcu, spatarul Ciugolea, și alți mulţi
boeri curteni, toţi răi la harță şi buni la sfaturi.

Apoi se vedea inaintănd o caretă mare,

cu capul de zimbru zugrăvit pe obloane, inhamată, la patru cai negri arăpeşti inlăuntrul
căreia şedea, la dreapta, Doamna ţerei, soția lui

“Vasilie Lupul, şi la stinga Domnița Ruxandra
fiica, ei.

Dacă în mersul alaiului

toate capetele

se

descopereau şi se plecau dinaintea mărirei lui
Vasilie Lupul, şi mai adănc se plecau ele dinaintea frumuseţei Domniței Ruxandra, căci niciodată floare mai măndră, mai aleasă nu impodobi valea dunăreană.
Ea

era blondă

ca un

vis din zori de ziuă.

Auriul părului, veselia zimbetului, dulceața
ochilor, izvoreau “din chipul ei ficioresc, in-

5
tocmai ca un riu de raze ce inconjură numai
fruntea ăngerilor.
Vestea despre frumuseţa ei

merse

departe

peste otarele ţerei și mulţi magnați Poloni,
Unguri, şi Germani veniră la Curtea Moldovei
spre a-i cere măna, ănsă nici unul nu avi fericirea să atragă privirile ei.
Carta

cu Doamnele inainta incet spre Trei-

Erarhi; in urma ei venea o ceată de

oșteni

călări, dorobanţi, panduri, plăeşi călărași, din

mijlocul cărora se inalța steagul ţerei martur
glorios de vetejiile lor. Toate ușile şi ferestrele se deschideau inaintea alaiului domnesc
şi de prin toate se intindeau covoare şi se
aruncau flori,
"Ajuns in curtea bisericei, Domnul descă-

lecă, şi la uşă fă intămpinat de norod şi de Mi“tropolitul ţerei cu crucea in măni.

EI sărută

crucea, spuse norodului un cuvănt

bun,

intră, în biserică și se așeză in strana

apoi

dom-

nească care era mai naltă decăt celelalte, lucrată in săpături poleite şi impodobită cu armele ţerei—Doamna se puse din a dreapta
lui, ear lăngă treptele stranei domnești stătea

in picioare domnița Ruxandra, ca un ănger de
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pază cu o carte de rugăciuni in măni. Mitrupolitul incepă slujba divină, bolta'Trei-Erarchilor resună, de căntări,

frunţile

erau plecate spre pământ,

credincioșilor

cănd

deodată

in-

tocmai ca o nălucă, venită nu se știe cum și
de unde, apără inaintea Domniței Ruxandra
un necunoscut care dăndu-i o ramură verde
&i zise: „Acela căruia

cerul

te-a

menit,

»hărăzeşte acest semn al iubirii sale

iți

şi jură

A

te avă de soție sau a mur)
Domnița care luase instinctiv ramura din
măna străinului, creză că aude vesunănd
in
urechea ei glasul infricoşat al destinului, Şi ridicănd un moment privirea pe necunoscuta
figură, văz sub genele-i posomorite scănteind
miide facirii poinite dinti'un suflet neimpăcat.—

Niciodată fulger din cer,

n'a produs in lume

mai multă sguduire, decăt aceşti ochi pe
inima

Domniței.

In lumina lor intocmai ca in doue

oglinzi, ea intrevăză soarta ei inlănțuită,
de a sa;
i se păru că intreaga-i fiinţă contopită
cu a lui,

se perde în intunerecul

nemărginit. Ea simţi

amețeala ce simte porumbul cănd se
vede răpit de vultur şi purtat in ghia
re deasupra,
Prăpăstiilor,
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diavolul

Acest om sămăna a fi insuşi

eșit

din temeliile bisericei. Fruntea sa era incețită şi amerinţătoare ; nările sale se băteau la
fiecare resuflare; pe buzele sale era semnul

cruzimei și a indrăznelei, dar ce avea el mai
infricoşat erau ochii sei intunecaţi in fundul
cărora părea că se luptă o furtună de patimi.
Un

fior treci prin inimile tuturor la vede-

rea acestei arătări omeneşti,
Nimeni

nu cuteză să sufie.

păstrăndu-şi

Numai

Domnul

săngele rece ca in zilele de bă-

tălie, porunci hatmanului
braznicul care indrăznise

să pue măna pe osă

se

apropie

de

Donmiţa.
In acelaş

moment

ănsă, intocmai ca scău-

teea ce se pierde in vănt, străinul dispări.—
Altarul, pridvorul,
curtea, bisericei,

clopotnița
chiliile,

fură

pivniţile

cercetate;
rescolite—

Străinul era negăsit, nevăzut. — Femeile şi
copii inspămăntaţi işi făceau cruce scuipănd
asupra diavolului, bătrănii ziceau că e semnul

vre unei ispite

dumnezeeşti,

ostaşii

buimaci

loveau cu sabia zidurile și pămentul care respundeau a deșert, ear Domuul in mănie grăea

hatmanului :

— "Tu hatmane Savin, și tu visternice,

și

tu vornice, şi voi toți oameni de oaste și de
muncă, marturi aţi fost că în Vinerea

sfăntă,

in casa lui Dumnezeu şi. în faţa voastră un
păgân a cutezat să ridice ochii asupra fiicei
mele. Îndată să se inşire pe toate cărările
dealungul, și dealatul ţerei, cărduri de arcași şi pușcași, de pedestri şi călări să-l caute
Și să mi-l aducă viu, sau mort,

In zadar ănsă arcaşii şi

pușcaşii

și pedestrii inşirară drumurile,

călăreții

cutrierară pă-

durile, şesurile, munţii și văile, păgănul nu
lasase nici urmă după el. Toţi se intoarseră
a casă incredințaţi că la inghiţit pământul;
numai povestea despre dănsul remase

la ve-

trele ostașilor,
II,

Cine se zăreşte colo in depărtare calare pe

un cal negru dar alb de spume tăind
in doue
apele Nistrului? Numai nările calului
se văd
une ori de pintre valuri, ănsă pe nări
el scoate
sufiet puternic care preface apa
in stropi.
Călărețul infipt pe şea, se vede
şi €l numai

de la brău in sus; el ţine frgul
cu măna si-
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gură, şi fiuntea sa nu se

ameţeşte

amăgitor al undelor.—liată-l
mal;

de luciul

ajuns dincolo pe

calul se scutură de apă,

ear

călăreţul

&i desmiardă coama.
Nu era ănsă sfirşit periculul pentru călător, căci dincolo de Nistru se intindea şi mai

fioros pustiul ca o al doilea apă nesfirșită,
care la resărit se unea cu cerul,
Călărețul ănsă, indrăzneţ ca şi cănd ar fi
el stăpănul pustiului, luâ șesul de-a curmezişul fără drum

nici carare,

şi mergea

impro-

tiva vEntului care şuera in urechile lui.
Sosi noaptea care invăli pămăntul cu mantaoa sa cernită, şi o tăcere adăncă se făcu
intrun intuneric şi mai adănc. Nici o lumină,

nici 0 șoaptă; numai scănteile ce eşeau din.
copitele calului se vedeau din cănd in cănd,
numai tropotul lui se auzea resunănd sec pe
prunziș.
Cerul

era acoperit;

ici colea căte

singuratică se ivea la incheiturile

o

stea

nourilor şi

părea că intreabă sfiicioase pe călător unde merge;

apoi uimită de sumeţia lui şi de tăcerea nopţii
işi ascundea earăşi fața sub umedu-i văl.
Sosi miezul nopţii şi eată că de la un colţ

a

cuțit și lung care

se

preumblă

pămăntului

de-a

lungul

clocotind lugubru ca un duh
blăstem, și nu bine apucase acest răcnet

de
să

se stingă şi un al doilea și mai ascuţit şi mai
infiorător se auzi spre răsărit.
Sar fi zis că pustiul trezindu-se din somn
se ingănă singur pe dăusul,
| Și un al treilea, și un al patrulea vespunseră in mează-zi şi in mează-noapte pănă
cănd aceste răcnete se impreunară inti”un

adie “Aba

al pustiului despre apus se auzi un răcnet as-

taiate ăi

ww

sa Cata
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concert ingrozitor de care și cerul Şi pămbu-

tul păreau inspăimăntaţi.
„Atunci călărețul să opri un moment,
descălecâ, strinse chingile la şea, cercetă,
cremenele la pistoale, incălecă şi plecă
earăși ca
vântul şi caăndgul,
Mergea intocmai ca, o fantasmă
tăind D=
tunericul, despicănd vântul, inerucişănd
urle-

tele, cănd deodată

zări inaintea

sa doue lu-

duhoare fierbinte &i lovi obrazul.

|

mini aintite asupra lui ca ochii iadului
şi o
Calul

storăă din nări, dar nu dădă indără
pt;
călăreţul scoase cu linişte
un
pistol de la, brău
ŞI detună intre cei doi căr
buni aprinşi.

|

1]
Un

gemet inăduşit, o frămăntătură prin pie-

tre și năsip, un clănțănit de dinţi se auz Și
apoi nu se mai auzi nimic.
Atunci el infipse pintenii in coastele fugaru-

lui care plecă ca

săgeata

sburănd

peste di-

hănii, ear acestea de căte ori in turbăciunea
lor se prea apropiau de călăreț, intălneau

gloanţele lui şi copitele fugasului
Pănă 'n zioă se prelungi
turma lupilor Aămănzi
spume

ce

grozava luptă cu
goneau

prada

cu

la” gură, cănd in fine renunțănă la bi-

vuință, să imprăştiară in nesfişitul stepelor
lăsănd în urmă-le un lung şir de cadavre.
Ancă trei zile şi ăncă trei nopţi merse călăreţul pe şesuri intinse adăpăndu-și

părăele ce izvoreau la mari

calul la

distanţe

de sub

năsipuri, şi hrănindu-l cu erburi de sub pietre;

şi în calea lui se călăuzea de

paserile

sbu-

__vătoare, de luceafărul zilei, de stelele de noapte, .
asculta, pământul, intreba văzduhul,

şi nici 0-

dată nu rătăcea.
In fine el ajunse la malul Donului pe șesul
căruea să intindea o mare

tabără

de oşteni.

Abie trecuse printre cele dentăi corturi şi
veștea, despre sosirea, lui se respăndi pretutin-
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dene, “Toţi din tuate părţile alergau inaintea
lui

dănd semne de cea mai mare bucur
ie,
— Bine-ai venit Timuș, fiul lui
Bogdan!
strigară cu toţii.— Tu ne lipseai, şi
noi ră-

tăceam ca turma fără călauz,
|
— Călăuzul vostru este Dumnezeu, și
eu as-

cult porunca lui.

— Să mergem!..,
— Acolo este fiica Domnului,
o frumuseţă
precum n'a inveselit ăncă pămâ
ntul, n'a desmierdat ăncă ochi omenești.
Acea fiică imi
trebue mie de soţie și vouă
de stăpănă,

moasă! Să
— Vom
vărtind ca,
dacă nu-ţi

dar

resplata

fru-

luăm Domnița, sau țara Mold
ovei!
lua Domnița, strigară cu toţii
innişte “trestii suliţele intre dege
te, ŞI
va ajunge vom lua și ţara
Moldovei.

a
ea e
Tm
ȘI

vinde, căci calea e lungă,

,

— Grijiţi armele, inhamaţi
caji, luaţi me-

ti
AP

Să mergem!

iscaai e

—

Ș

să

aa Re Ce e ma a ri

sau

NA

tim

resboim !

979

— Auzit-aţi voi de o țară depă
rtată, ţara
- Moldovei cu fănațe inforite, cu
lanuri mari
de păne, cu ape dulci, cu codri
umbroşi ? —
Acolo trebue să mergem, să nun

a

Și care este porunca lui?

te

—

13 Acest străin cu numele "Timuș era șeful cazacilor.

un

Inzestrat de

neinvins, și
iubitor de rez-

curaj

stăpăn pe un popor aprig și

boae el purta spaima în ţerile vecine. Regele
Poloniei

de

mai

multe

ori inchinase steagul

dinaintea, oardelor sale, plătindu-și umilința cu
taleri numeroși, şi Rușii strimtoraţi in hotavele lor, lăsară toate cămpiele Ucraniei, Crimeei, Bugeagului în voea lui Timuș.
Cazacii il ascultau ca pe un Dumnezeu;—

şi în adevăr că dintre toți el era cel mai bun
călăreț, cel mai ghibaciu puşcaş, cel mai ascuţit

la minte, și mai oțelit la inimă. Faima il bo“teză cu numele de viteaz. La voacea lui Timuş care resună ca tunetul. în văile Donului, oastea, lui se pregăti de resboiu, şi insetată de aur şi de sânge, porni spre Moldova
ca un roiu grozav de locuste.
UI.

Dacă,

vesăritul avea

pe Timuș

de

stăpăn,

și apusnl avea eroul seu, ănsă acesta se deosebea, de cel demtăi prin o figură gingașă de

Fât-Frumos. El era Polon şi se numea Coribut, Nobil, bogat, june şi infiăcărat, el culese

44
multe

isbănzi

in

cămpul

resboaelor

și mai

multe în cămpul amorului.
Și unele și altele
ump
lură

lumea cu numele lui.
mari se povesteau de
dânsul. se
zicea intre altele că e]
avea 0 pavăză fărmecată priimită moştenire
de ] a străbuni, că
„un ănger &i sfinţise
sabia, că un drac
cra
ascuns in e alul seu și
că deaceca in bătălii
pl

el, așa era de frumos
in hainele
de oștean calare pe
calul fărmecat.

sale

Coribut auzise de Domniț
a Ruxandr a Şi ho- :
tari să o ceară de soție,
Ansă el nu vroi să se
arăte

sub strălucirea numelu
i seu, sigur fiind
de o prea ușoară izb
andă; de aceea el
luâ un
nume străin, se
imbrăcâ în haine
simple de
călător,

și sosi Ja curtea,
lui Vasilie Vodă
amestecat in ceata
unuj Polon cu numele
Calinowski care
Poloniei .

Venea: ca sol din
partea, regelui

El vroea, să inving
ă inima, ficior easc
ă a Domniţei numa

Tului seu,

i prin puterea fr
umus eței și a amo-

zf ra mate
A
"n

CE aa

umbul și oţelul nu se lip
eau de trupul lui;
se mai zicea ca, domniţele
, er ăiesele, și impăratesele cănd il vedeau
nu-și puteau lua ochii
de pe

aaa

Lucruri

aq
Domnița Ruxandra il văză, îl deosebi dintre toţi, dar remase rece.

Toata fiinţa ei era sdrureinată din zioa în
care văzuse pe străinul cu ramura verde.
Vorbele amoroase a junelui Polon resunau

de a-l intălni

şi ostenită

gol in urechile ei,

mereu în cale-i, ea căuta chipuri de a-l in-.
cunjura. Intru una din zile ea ei zisc:

— Cunoşti pe Coribut?
— Negreşit il cunose.
— Şi eu il cunose, adaose
zat, Pam

ca,

lam vi-

găcit!...

Coribut nu ştiu ce să respunză : tot săngele

&i biciui fața.
— Dar Pam găcit,

a lui nu se poate ascunde
Coribut

era, gata

un suflet ales ca

căci

sub haine de rând.

să se arunce

la picioa-

rele ci.

—
acuma
tunete .

O Ce figură are el! Parcă-l văd și
dinaintea mea amerințător ca cerul în
|

Coribut nu 'respunse nimic,
&i cutremură tot trupul.

un fior rece

— Şi cine putea să fie altul decăt Cozibut străinul care mi-a

dat

ramura verde?

16
— Ramura verde?...
— Da! Ramura verde pe care o păstrez

și acuma, căci nu știu ce mă& face să nu pot
uita

nici

acuma

spaima

ce

simţii

in

moment .

acel
|

La aceste cuvinte Curibut se simţi atins
ca de fulger. 1 ințelese că de acum inainte
sa sfişit cu amorul seu, și că din toate fericirile

ce

visase,

dreptul

de

a spera.

nu-i

ramase

Dar

mai

nici

macar

crudă

decăt

insuși pierderea speranţei, era umilinţa, de a
vedă că rivalul seu purta în inchipuirea
Domniței aureola numelui lui.
Tot săngele strămoșilor sei se vevoltâ in el,

— Ce feliu? unui necunoscut i-a fost de
ajuns o clipă de intrevedere pentru ca să
ripească inima Domniței, şi eu Coribut, adev&ratul Coribuţ, găndea el, să mă văd

după |

atăta timp de şedere la Curtea Moldovei res-

pins cu insuși numele meu!.

.

De astă dată lovirea atinse direct
măndria

pe

zise el,

ci pl peturi

„cănd asupră-și silinţe, el se opri.
— Și oare cu numele meu,
iși

tii

sa polonă. A fost un moment în
care Coribut
era căt pe ce să se descopere
ei, ănsă fă-

robit-au străinul pe Domnița, cl care n'a spus
din ce părinți şi ţară este?... Nu!... Ce
face numele cand il poartă un nevrednic?
E ca haina frumoasa pe un trup urit. Dar
eu'cu un alt nume nu mai sunt nimic?...
Nu mai sunt vrednic să sărut nici urmele pi:
cioarelor

unei

pe mine

mare

femei ?. „„

Numele

m'a făcut

sau cu pe dănsul?...

A!ori

cine ar fiacest nou Coribut care s'a furişat
in inima Domniței, jur pe umbra strămoşilor
mci, că-mi va plăti cu viaţa cutezanţa de a se
face de o potrivă cu mine.

Din acea zi Coribut incetă de a mai vorbi
Domniței cuvinte de amor, încredințat fiind că
ca iubește pe un altul,

„mită că a scapat

ear Domnița

mulţă-

de prigonirile lui, frămănta

in mintea ei gănduri

secrete ce nu mai avu-

sese pănă atuncea și .care o duceau la melancolie.

A iubi era ceva, necunoscut pentru dănsa;
singura idee o spăria,

și megreşit

că trebue

să fie spărioasă pentru o inimă t&nără, această.

simţire

puternică . care se anunţă cu incepu-

turile furtunei.
|
- Zioa fugind de curtea Domnească unde era

1%

prea

ca

vuct,

mult

iu

siuguratică

rătăcea

aleele intunecoase ale grădinci, și acolo asculta

cu drag ciripitul păserilor ce se jucau prin
crengi, urmărea, sborul fiuturilor, privea cu
aţintire la, verdeaţa erbei şi cănd auzea vre
un

pas

tresărea,

omenesc

ca şi cănd ar fi

suvprins-0 săvirşind vre o faptă rea.
Ea purta, în inima ci o taină, 0 comoară
ascunsă pe care n'ar fi destăinuit-o oamenilor
cu preţul vieţei, dar care era pre grea
tru a na o spune văntului și florilor.
Noaptea

pănă

adormi,

ea

cugeta

la

fără

șir,

precum la stele, la

părintelui

ei,

la

mii de lucruri
resboaele

a nu

pen-

furtunele

de pe

marea, la stafii şi in fine la străinul cu raramura verde.

Dar ce idee?...
pământului

Un străin eşit din fandul

cu o figură

posomorită

ca zilele

inowate, putea să atingă inima de ănger a
junei Domniţe ?... Nu!... Negresit nu!...
Fa se inroşea, numai găndind la una ca aceasta și de frică inchidea ochii spre a nu-l

mai vedă. Dar......cu ochii inchişi îl
vedea şi mai bine. Figura indărăpnică și nedespartiți tovărășiță a căpătăiului ci de noapte,
E ae ai
.r
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Ina fel de fel de forme fantastice in inchipiurea €i,

pănă

cănd

ostenită de a o alunga,

Domnița adormea surizăndu-i.
Cine ar fi socotit că asemene infrăţire de
inimă Sar fi putut intimpla in așa scurt timp
intre Ruxandra şi Timuș, intre dulce şi aspru, intre frumos şi urit, intre cer şi ead?
Astfel trăea Domnița de la vederea străinului, singuratică, gănditoare

şi

cuprinsă

un dor neințeles care s'ar fi prefăcut

de

in su-

ferințe dacă w'ar fi fost ades răcorit de roua
lacrimelor, căci lacrimele isvoresc din dor spre
a-l alina,—cănd eată că intr” una din zile la
Curtea Domnească sosi un cazac calare pe un
cal negru inspumat cu o scrisoare de peste
Don. De grăbit ce era cazacul, el intră la
Domn acoperit, cum cra cu colbul de pe drum,
și-i dădă scrisoarea, care zicea:
„Prea huminate Voevod Domn ferei Mol„dovei de la plaiui pănă la mare!
„Eu Timuș fiul lui Bogdan Hmelnitki singur
„Stăpăn pe şesurile Ucranici și a Donului, de

- „acărui poruncă ascultă 50,000 suflete de voi„nici incălecați pe cai selbateci şi inarmaţi cu
„biciuri plumbuite în măna stingă și cu suliți

50

„lungi de 18 picioare în mina
„de

frumuseţa

fiicei tale

dreaptă,

robit

cer măna

Ruxandra,

mea așteaptă pe malul
.
— Oastea
„ei la tine
„sting al Nistrului să treacă ca nuntaşi sau
„ca duşmani pe pământul Măriei- Tale.“

O mare jale căzu

pe

Vasilie-

lui

curtea

Vodă la, primirea acestei scrisori. Se știa cine

Resboiul cn el era
e Timuş și oastea lui.
vesboiu de pustiire.
Domnul chemâ, pe fiica, sa, şi-i zise:
— Pe ţermurile Donului trăește un om Ju-

mitate selbatic cu numele Timuș,

Hrana lui

e săngele, bucuria lui, prada. Poporul scu n'a

inv&țat ăncă, se brăzduească pămăntul, ci rătăceşte prin pustiuri adăpostit sub
trăeşte din munca altor neamuri.

corturi si
Vroeşti tu

să-l ei de soț?
—

Care este voea ta, părinte?

—

Voea, mea nu este, .

—

Atunci mă supun ţie.

Domnul işi simţi inima uşoară şi

dăda în

țară veste de resboiu, ear Domnița

iși simți

inima grea și incepăsă plăngă.
Chemarea la resboiu trămbițată

prin

„de guri se preumbă

de la un

capăt

mii

al țerei

pănă Ja celulalt ca un vânt de ghiață, și la
glasul ei, cete numeroase de oameni părăsindu-și vatra şi familia, plecară de prin târguri
de prin sate, de prin munţi cu sineaţa peuşi cu merinde in trăistă,
Ei cântau din frunze de resunau văile și
codrii, căci mergeau cu sete de vetejie şi cu

mere

dor de a casă.
Patvuzeci de mii de oșteni Domnul intruni
sub steagurile sale, și porni spre Nistru pentru a pedepsi pe Timuș de cutezarea ce avuse

|

de a cere măna fiicei sale.
Done

neamuri

aveau a se ciocni și din lv-

vitura, lor era să isvorască un riu de sănge,
şi pământul să se acopere cu hoituri.
Şi Dumnezeu a voit ca aceasta să 'se in-

tâmple

din

causa

frumuseţei

Domniței

Ru-

xandra !
Coribut

care se găsea incă la Curte in cen-

trul tuturor pregătirilor de resboiu,

se petrecea.

Il înțelese că Timuş

citul seu rival și jură pe

si-l omoare,

umbra

-

ştia tot ce

este feristrămoşilor

|

IV.

Era o uoapte de vară caldă, instelată și cu
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lună pliuă.

Domnița se preumbla singură ca

de obiceiu prin grădină şi găndea la soarta
amară ce-o impresura. Niciodată suflet de
fecioară n'a fost mai greu chinuit. decăt al ei.
Ea iubea, sau credea că iubeşte pe Coribut;
Timuş 0 cere de soție și un resboiu cumplit

se incinge.
buea

Să se insoțească cu Timuș,

să frăngă

voea

părintelui

ce nutrea in taină pentru

ci

tre-

amorul

şi

pretinsul Coribut;

să-l refuze, b'ebuea să aducă un nămol de nefericiri peste pămăntul ţerei sale. .. . Ea se preumbla, deci tristă aşteptănd un sfat de la stele,
de la lună, de la Dumnezeu. Cănd deodată
un freamăt de frunze se aude indăriptul ei; ea
tresare, freamătul devine mai

mare,

crengile

se clatină cu putere, frunzarul se despică, și
o figură omenească apare dinaintea, ei. —Domnița spăriată voește si fugă, ănsă o putere
neinvinsă o opreşte in loc. Ea se uită cu

ochi mari la figura ce se desemna ca o fantomă in lumina lunei, şi... ce să vadă?....
Figura străinului cu ramura

Ati
mu

verde!.

o ameţeală &i cuprinse

mai știi pe ce lume se

..

cuierii; ca

găsește.

Figura stătea nemișcată ca o statue dinaintea
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ci. Aceiaşi ochi care versuu
toare,

aceeași

gură

care

scăntei ameninţă-

părea, deprinsă

vosti decăt cuvinte de moarte,
cire,

acum

o rază

de bunătate

abie

a nu

ănst o indulvăzută

resirea

de sub asprimea trăsăturelor sale, întoc-

mai ca un colţ de senin albastru

pe un cer

imourat.
uimită nu-și putea intoarce ochii
de pe strania nălucă, urmărind cu groază ori
ce mișcare se producea pe figura ei, ear fantoma sub privirile Domniței, părea că se transDomnița

formă, se indulceşte din ce în ce, și în acelaș
timp, prin un neinţeles mister, Domnița, simţi și
ea, cum spaima se risipește din inima ei, făcănd
loc unei alte simţivi mai line care o indemna
să se apropie de dânsa. .......- Atunci
ca făci fără voe un pas spre fantomă, ca şi
cănd ar fi voit să se incredințeze de realitatea
ei.

Capul ei era fierbinte, ănsă un vEnt re-

coros amestecat cu parfum de flori
merdă, funtea, şi-i limpezi vederile,

&i desurechile

ci păreau că aud o musică de pe altă lume
căntată în note misterioase de frunzele ce se
clătinau pe arbori, luna, suridea, de sus cu ne-

vinovăţie, ... Domnița făcii un al doilea pas,

„. Cel al doilea e totdeauna mai uşor!.
Ce era, ea vinovată dacă şi noapte și lună, şi vânt
şi frunze conspirau spre ducerea ci in ispită ? .
Dacă insuşi Dumnezeu a răsădit in inima cei

semința

unei patimi, care dintre

toate e cea

mai înșelătoare fiindcă se imbrobode cu haina
fericirii? .
Fantoma stătea neclintit. Domnița atrasă
ca, de o putere magnetică se apropia mereu;
pe buzele lor născură ca doue surori ingemtpate doue zimbete de iubire care se impreunară în lumina lunei, ochii lor ardeau, cănd.
a. . ÎN acelaş moment, o mănă de fier se infipse pe umărul Domniței și o pironi in loc;

eva măna „părintelui ei. — Palid
el stătea,

inaintei

şi infricoșat

cu sabia goală, gata să

o

spele in sănvele ei.
— Copilă nebună, strigă el, ce pedeapsă,
să cuvine ţie pentru această faptă vinovată?
Copila ănsă nu respunse nimic; ea
căzuse
jos leşinată.
Fantoma, 'dispări,şȘi era, timpul
să, dispară;
căci o larmă cumplită de glasuri,
tropote de plcioare și sunete de ar me se auz
ea din toate
“unghiurile grădinei.
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—

Prindeţi-l,

prindeţi-l

strigau

cu toţii;

multe detunături de puşcă făcură să
tresară ecourile grădinei, ănsă cănd se făcă
carăși linişte, se găsiră trei morţi şi doi răniţi

mai

între care şi Coribut, ear străinul nicăirea.
LPam -scapat, strigă cu ciudă Coribut,
legăndu-și braţul săngerat, a doua oară ănsi,
jur pe umbra strămoșilor mei, să nu-l mai
—

scap!

A doua zi Vasilie-Vodă porunci să ducă pe
fiica sa, la Cetatea Sucevei spre a sta acolo
inchisă pe post și rugăciuni, pănă cănd se va
isprăvi resboiul cu Timuș, căci pănă atunci
el nu avea timp să se găndească la pedeapsa
ce să-i dee.
_Un

călugăr

şi un

oștean tură trimiși spre

a intovărăși pe Domniţă în călătoria ei.
Dureroasă fi despărțiree ei de maică-sa care
o iubea, de tată-seu care o nedreptăţea, de
odaea, ei, de grădina unde avusese atătea visuri de fericire, de slugile care-i sărutau mănele plingEnd.—Ea merse pe jos, din tărg in
târg, din sat în sat, pănă când ajunse la malul
Siretului la locul unde

Suceava,

el se impreună cu riul
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Ovosită, de drum,

ea se puse jos spre a-şi

odihni pe earbă verde inspinatele picivare, și
nu departe de densa bttrănul călugăr nu mai
puțin ostenit se răzemâ şi el de un trunehiu
de copac incepănd să-i povestească din cărţile

sfinte. Ear Oşteanul mai la. o

parte

dormea

dus ca omul fără grijă.
Soarele cra Ja asfințit— cerul purpuriu
se
oglindea, in apele limpezi ale Siretului
care
curgea lin pe sub sălcii, cristeii
ciintau in
earbă, vântul dormea, pe crengi; toate
aceste
dulci şoapte a naturei fiicură pe
juna Dom:
niță să adoarmă, ea. care de mult
nu gustase
dulceaţa somnului.

V.
Pe un drum singuratic

şi ne bătut ce merge
de la Iaşi spre Nistru, alerga
Timuș calare
căt &i lua picioarele calului.—
Deodată e alul
se opri in loc şi scutură, din
urechi ; Timuș
ăi dădă pinteni să plece inainte,
ănsă calul nu

tăcă bine căteva sărituri, imboldit
de pintenii
călărețului, și poticni,
Atunci Timuș să puse
pe gănduri.
ul are

căte-odată,

vederi

năzdrăvane,

Căi ca-
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— Negrule! di zise el, fă pe cheful tău și
du-mă unde vroeşti tu. Tu știi mai bine ce
stă în calea stăpănului teu.
Negrul sforii din nări, scurmă pământul cu
picioarele de dinainte, apoi se intoarse drept
in loc şi plecă în fuga mare indărăpt.
— Negrule unde mă duci? să văd laui-

mele iubitei mele și să nu le pot şterge?...
Negrul scutura din cap şi indoi fuga.
'Tveceau pe

lingă

Timuș,

casele,

copacii,

dealurile intocmai ca nişte fantasme, şi fugarul nu obosea.
— Negrule! mă

mei,

dușmanii

duci intre

eu sunt unul şi ei sunt mulţi....
Negrul scutură a doua oară din cap Şi intrei fuga, mergea ca şi cănd ar fi avut șepte

suflete şi o mie de picioare.
Cât va fi mers şi de se va îi odihnit undeva, nu se ştie,

dar intrun

amurg

de

soare

ajunse pe şesul Siretului, nu departe de locul
unde dormea Domnița Ruxandra... .
din somn vântul

Din senin cerul se inoură;

se trezi şi incepi să sufle

cu

străşnicie,

un vuet lung, ingrozitor, venea elocotind

și
in-
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dărăptul cătărețului incăt se părea cii munții
deslipindu-se de pe temeliile lor, incep să
dănțuească in wma lui. — Atunci negrul să
opri.
—

Negrule!

uneşte din urmă,
perim !

mănia

lui Dumnezeu ne gofugi din aceste locuri să nu

Negrul

stătea pironit pe pământ, neauzind
glasul stăpănului seu, neauzind vijelia ce se
apropia.
Nu

vezi tu în urma

noastră

cum

vine

un

val de apă drept ca zidul, cu creastă de Spune,
cu vErtej de furtună, cu intuneric de MO
ment.—Pugi! negrule, fugi! ...
Negrul stățea infipt
Valul ințuneric veni şi intro clipă acope
ri
pămăntul, cu un ocean de apă.
Luna

se ivi pintre

nori

tită ca o fărmăcătoaye

saxbădă

ce ride

priveliștea furiilor sale.

cu

şi. desple-

hohot

|] d

Negrul inota, deasupra apei tăind
cu voinicie
turbatele valuri, ear Timuş se lasa
i în vea lui.
Fată

că un

punct

strălucitor

se zăreşte

in

mijlocul valurilor ca un soare
sub apă, ce se

unea cu cerul prin o duvgă de lumi
nă.

S'ar

90

li zis că ochiul

lui Dumnezeu

loc: ear in mijlocul
in pulbenea

moare,

luminei,

in spuma

argintie in care se jucau

beile, un trup
rețea de păr

privește în acel
apci,
curcu-

de femee se vede invălit intr”o
de

apr.—Nu

era

un

ci un trup care se naște,

trup

ce

așa de fru-

mos și luminos părea acest sin femeesc leganat
pe sinul valurilor.

Valurile mulțămite de comoara

ce

duceau

cu sine iși potoliră furia, și furtuna se opri.
Timuș atras de icoana de sub apă, inainta
mereu spre dănsa despicănd
văpede,

ear minunea

cea

şivoiul tulbure și

transparentă

la vale lunecănd intre spume

mergea

și văzduh:

și

apa părca că nu voeşte să-i facă râu.
fimuş

o ajunge, o

recunoaşte pe Domnița

ridică la piept
Ruxandra.

și...

Ea părea

că doarme de cel mai dulce somn, și un suvis ăngeresc increțea, ăncă buzele ei.
Timuș cu iubita sa in brațe și cu sufletul
sdrobit apucă inspre cetatea Sucevei cu gănd
de a depune
inst

trupul ei in

sfânta

Monastire,

nu bine călători căte-va oare, că deodată

in' mijlocul unei păduri un om

calare

armat
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pănă n dinți &i opri calea puindua-se de-a
curmezișul drumului.
— Pe umbra strămoşilor mei! de astă dată
nu-mi vei scăpa! strigă omul cel armat.
— Nu am vreme să stau la vorbă eu tine,
respunse Timuș voind să meargă mai departe.
Pune-ţi jos prada, şi pregăteştete să mori!
adaose străinul scoțind sabia.
Ambii descălecară. Timuș depuse trupul
Domniței la umbra unui copac și incrucișâ
sabia cu Coribut, căci el era inimicul

ce i se

pusese in cale.—Coribut avea speranță în novocul seu

care

niciodată

nu-i

dăduse

greș;

Timuș w'avea speranță în nimic, căci &i era
tot una să trăească, sau să moară,
Lupta intre dănșii nu fă lungă,
căci ei nu
se luptau cu gănd de cruțare.
Coribut făcă mai multe atacuri
infuriate aSupra rivalului seu care au
mers in deşert

ear Timuș

lovitura, ce

nu făcu decăt unul

dădu,

cruntă

ca

singur,

ănsă in

desperarea

sa,

capul lui Coribut rătezat
de pe umere, căzi
la pământ bolborosind
cuvinte neințetese.

Apoi urmăndu-şi calea,

nastirea Sucesei,

incredință,

el

ajunse

trupul

la 1o-

Domniței
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în mănele egumenului,
şi ferbinte

sărutare

şi depunănd

pe fruntea

o

lungă

ci rece, plecă

in dărăpt eu inima pustie şi cu gănd de pustiire.

Ajuns in fruntea oștirii sale, el urmări și
intămpină armata lui Vasilie Vodă. Amăndoue
se cioeniră ca doi munți ce se risipesc unul
asupra, altuea, ănsă din teribila vijelie care
ţină din răsărit şi pănă in apus de soare
Timuș eși învingător. Armata lui Vasilie Lupul
fo nimicită;

satele

și tărgurile

ardeau

ca fu-

ioavele de cănepă pe urmele lui Timuș; ţara
inspăimăntată credea că a sosit peirea lumci.
Timuș ajunse la malul Prutului, nu departe
|
|
de Iași.
Vasilie Vodă văzăndcă nimic nu rezistă
şuvoiului pustiitor a Cazacilor, serise lui Timuș
că-i dă măna fiicei sale numai să inceteze cu

vesboiul, ănsă acesta
niţa Ruxandra

știind ce-a devenit Dom-

se oțări și mai rău, şi-și puse

in gănd să nu lase in Iaşi nici ocasă pe teEl dădă ordin Cazacilor să treacă
Prutul. Cazacii aruncară pod de șeice, și trecură dincoace.

melia ei.

A dona solie fă trimisă din partea lui Va-
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silie Vodă

cu rugăminte

să-i fie milă de ţară.

și să vie cn pace la lași unde

il aşteaptă lo-

godnica dinaintea altarului, ear Timuș respunse:
—
godnica

Voiu veni să-mi văz logodnica,

căci lo-

mea, este corona ta și te sfătuese să te

silești a nu mi-o da.
VI.
Ori Vasilie Vodă
inșele pe Timuș,

era nebun,

ori fiică-sa

eri
trăea.

vroea

să

. . Care

din trei era adevărată? ...
Bătrănii spun că cea din urmă.

Poate că, sărutarea infocată ce 'Timuş

de-

pusese
- pe fruntea ei in momentul cănd se despărți de dănsa, o rechiemă la viață, sau poate
că Dumnezeu vrei să facă o minune precum
a mai făcut şi alte dăţi. ... se poate!. .
dar ceea ce se spune este că indată după

plecarea, lui Timuș din cetatea Sucevei ea deschise ochii în ciuda preoţilor care o tămăeau
și se rugau pentru sufletul ei.

Ea se trezi ca dintr'un vis, işi reculese cu iucetul ideile, iși aminti puhoiul de apă care 0 surprinsese dormind, dar mai departe nu-şi aminti nimic.
Cei. de pe lingă dânsa &i povestiră că ea

i

2
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datorește viaţa lui Coribut. care o urmărea de
departe cu iubire, insă că din nenorotire, indată după scoaterea ci din apă, viteazul Poton fă ucis pe la spate de un hoţ care se
credea a fi 'Limuş.
O furtună se stărni in pieptul bietei Domniţe la, auzul acestor intămplări, care se adeveriră și prin o scrisoare a părintelui ei, vestitoare cum-că

Coribut e

Timuș, ucigaşul lui

invingător, că ţara e ajunsă
alt mijloe de scapare

la

peire,

şi că

nu este, decăt ca easă,

se jertfească, a fi soția lui Timuș:
„_ Plingea nenorocita Domniţă, plângea cu l8erimi amare

stoarse din

adăncul

inimei;

durerea, de a plănge era nimic.pe

ănsă

lingă du-

rerea de a-și inăduși plănsul, de a-și sili inima, de a-şi acoperi capul cu flori şi peteali
și a se arunca jertfă, nevinovată în braţele îni- .
micului ţerei și a, părintelui ei, în braţele ucisaşului iubitului. ei. Moartea pentru dănsa ar
ti fost o bine-facere ; ănsă ea nici moartea ne
-pută să o cheme. — Trebuea

numai

decăt să

asculte glasul părintelui ei, glasul ţerei inge„munchiate, căci nu degeaba. era fiică de Domo.

Acei ce domnese peste popoare sunt căteodată
a
D
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lipsiți de averea ce poseda

insuşi

cerscetorei,

de dreptul de a muri cănd vor.
Asa

dar,

mare pregătire

de nuntă

la lași îm Curtea domnească,

car

se făcea

în

tabăra

lui "Timuş mare pregătire de resboiu.
Limuș ajunse cu armata lui la marginea.

Aașului. Acolo el alese cinci-zeci de oșteni cei
mai
intră

voinici

dintre

toți

şi

incunjurat

deci,

în oraş.

Deşerte se făceau uliţile dinaintea lui caci
pretutindene spaima se preumbla cu dânsul.—
Ușile şi ferestrele se inchideau, copii se lipeau de
sinul mamelor şi o jale ingrozitoare apasa, or aşul
In sfirșit el ajunse la Curtea Domnească.—
Acolo Vasilie Lupul impreună cu Doamna și
taţi curtenii il aşteptau in scară, cu zimbet
silit şi cu bucurie preficută

ca pentru

nere ce vine nechemat, car "Timuș

un gi-

în crcerii

lui frămănta planuri de grozavă resbunare.
— Să vedem pănă unde va merge viclenia
Moldovanului,

găndea

el, desmerdăndu-și

mă-

nunchiul sabiei.
EI urcâ scările palatului pe care erau aşternute Covoare moi de Persia, intră
in paraclisul domnesc unde il priimi Mitropolitul
cu

a e
29

runupa

de mire. se uită imprejur, văzi toate

pregătirile de nuntă

dar

Atunci el aruncă

ochire

o

ce-l intovărăşeau,
m jurul lui,

nicăirea!..

secretă

freamăt

sabiile

teacă, cănd eată
chide şi

un

mireasa

eşiră

pe

oștenilor

surd

jumătate

că o ușă nevăzută

palidă ca

moartea

se făcă

apării

din

se

des-

Domoiţa

Ruxandra. cec...
la această neașteptată vedere ei remasere
iumărmuriți
creadă

neerezEnd

ochilor lor; şi cum se

cănd el o ştia inecată in apele Siretului

de unde cu insăşi măna sa o dusese la, monas-

tirea Sucevei, şi cănd ea il ştia mort sub numele de Coribut, ucis tocmai de acela care
acum se infăţoşează ei sub figura iubităa străinului cu ramura

verde?

Se zice că bucuria

mare

'se aseamănă

durerea, căci ca şi dEnsa prin lacrimi
primă.— Astfel Timuș pentru

ăntăia

cu

se esoară

in

"viața sa vărsă lacrimi, amestecăndu-le cu ale
Domniței

care

şi ea pentru ăntăia oară

după

atătea suferinţi le primi de la izvorul fericirii.
In faţa acestei nespuse

bucurii ce unea pe

ambii logodnici, toate feţele se inseninară, să-

biile dușmane reintrară în teacă, Vasilie Vodă

- d
are

crezuse

al doilea

un

moment,

că

duce

pe fiica

Avraam

shicre, iși simți

inima

intocuuii

reinviind;

Mitropolit sevărși cununia

sa

lungă

căci ea, venea

şi nesfirşită
cu

la

un

injun-

car bătrănul

mulţămind

că a schimbat răul in bine.
Nuntă,

ca

cerului

|
se tăcu

binecuvăntare ” de

pe urmă,
Sus;

cn

iubire intre soți şi cu pace peste ţară; nuntă
în adcvir domnească, cu bogăţie, cu veselie
eu căntări și cu danțuri, încăt &i merse vestea
pănă

in Țarigrad

de unde

Sultanul

auzină de

framuseţa. Ruxandrei ŞI de voinicia lui Timuş
le trimise bogate daruri.

FLUERUL LUI STEFAN.
Junele Victor abia eşit din scoli en capul

se aplin de ilusiuni și inima plină de dor,
un loc ce
fa into frumoasă zi din Mai intr

este 0
se numește Brădăţelul —Brădăţelul
omului
grădină creată de natură unde măna
colțușor;
ma lucrat nimic artificial, este un
care căuitat, necunoscut in țara noastră, pe
lătorul nu-l

visitează, pe care poeții

nu Pau

de a fi
căntat ăncă, dar care nu incetează
acele situri
mai puţin desfătător decăt toate.
noștri
ce au ispirat pănă acuma lira barzilor
naţionali.
Brădățelul

are acea insuşire

rară,

că ori

ce-ţi lâde căte ori îl vei visita, impresiunile
cu Vai visita
se sunt tot atăt de vii, ca şi
pentru prima 04ră,

4
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EL vorbeşte nu numai ochilor, ci și suileInchipuiţi-vă in mijlocul unei păduri
tului.
intinse, un lac limpede in care se văd jucăndu-se păstrăvei; apoi cascade și isvoare la
fiecare pas,

un muşchiu

răcoros

tinde ca un tapet verde pe pământ:

care se înpiscuri cu

figuri capricioase; intrun cuvănt tot ce poate
natura produce mai frumos, mai gracios 2dunat

inti”un singur loc, ca și cum Dumnezeu ar fi
voit să facă, din Brădățel un mic paradis pă|
|
măntesc.

Cănd

vii acolo

o dulce

emoțiune

te cu-

-.. „prinde la vederea acestei naturi ce pare a î
îmbrăcată in hainele ei de serbătoare şi multă,
multă vreme

după ce ai părăsit. acest loc in-

căntat, iţi remăne ăncă intipărită în inimă tăcerea, misteri ioasă

a, Brădăţelului.

Victor era la umbra unui stejar bătrăn,
pe vErful unui delişor de unde domnia toată
posițiunea Brădăţelului Şi acolo resturuat pe
earbă găndea, dar nu știa singur la ce găndea; simţea,

in sine nişte

aspirări

secrete ea-

care-l isolau de lumea reală; dorea ceva, dar
„acest ceva era vag, nedefinit, era un vis blăcut,

un dor ce simte omul la vrista tinereţii când

se vedein mijocul unei naturi frumoase, dar
se simte singur in.ea!
Pe cănd se lăsa. cl astfel 'leganat
duri care-l conduceau

de gin

pe nesimţite la melan-

„colie, auzi. deodată un căntec, o doină !
1 se pării un moment că se află in grădina
cea incăntată a Armidei unde din fiecare frun-

ză ese căte o melodie.
Îndată se indreptă spre locul
căte-va
nea căntecul, și după
văză in faţa unei femei ce şedea
chiu de copac şi cănta din fiuer

|
de unde vemomente se
pe un trunacea doină

Avistă care-l imptesionase așa de mult.
Ea ers în toată frumuseţa virstei; avea părul auriu, ochii mari albastri;
hainele sale
simple revelau proporţiuni regulate; dar pe

fața, ei se

reflecta o neliniște mare

oară, se-părea că astfel căntănd,

interi-

ea se jălu-

ește pădurilor, că mărturiseşte naturei dorul
seu din inimă, şi adăncită cum era in esecuțiunea căntecului ei, se părea atăt de frumoasă
acea femee necunoscută, incăt junele nostru

remase uimit și crezi deodată c'a. găsit acel
Ceva vag, nedefinit care suridea departe imaginațiunei sale,

--
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In tot cursul căntecului ci, Victor stătii
nec intit de frică să nu intrerumpă şirul acelor note dulei ce eșeau din adăncul sufletului ei. Insfirşit ca incetă de'a cănta; șterse
căte-va lacrimi din ochi, se uit imprejur și
cănd zări un străin inaintea, ei, fu atăt de surprinsă incăt incepi a tremura.

—

Ce

voești,

Domnule?

zise ea cu

un

glas spăriet,

— Nimică, respunse Victor, doina ta ma atras

aice, am voit să ştiu cine căntă aşa frumos.
Nu-ţi fie frică de mine. Sunt om bun și nu
doresc alta, decăt să ştiu cine ești.
— Sunt şi eu o sermană fată lepadată de
părinți ; trăese cum dă Dumnezeu. N'am alt
prieten decăt fluerul ista căruiatspun căteodată necazurile mele și el le spuneţia cele
văi.

— Dar ești tânără;

tu na-i trăit ăncă în

lume; ce necazuri pot. să te apese
aşa de curEnd?

— Ei, ce-ţi pasă D-tale de necazul
meu ?
D-ta eşti poate bogat, fericit și ce-i
ca D-ta

nu pre cred nevoilor noastre,

. —

Te inșeli, copila mea,

toți oamenii nu
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sunt așa. Eată eu sunt unul gata a-ţi intinde
măna Şi a-ţi da ori ce ajutor.
—

D-ta!

D-ta?

Dar ce folos

Socoţi poate

poţi să-mi aduci
că am nevoe de bani?

Nu Domnule, eu nu sunt săracă de bani; că
Wam

ce face cu ei;

sunt săracă

M'am născut intrun ceas reu;

de noroc!

ş'acel ceas il

plăng acuma.
— Dar ştim și noi, draga mea, că multe
sunt care apasă pe un om, căci dacă de lipsa banilor sufere cineva, sunt altele de care
moare. De aceea nu te sfii de mine. Spune-mi
ce ai la inimă! Nu ştii tu că o durere s'alină daco

spui unui prieten care te-ascultă ş'o
impărțește cu tine?
Atunci ea aruncă asupra lui Victor un ochiu
pătrunzător ; pără un moment a nu se increde in el, dar naivă ca toate natureie cele
drepte și necorupte, ea işi recapătă indată increderea, se apropiă de el şi cu o: căutătură
nespusă, apucăndu-l de mănă i zise incetişor,
„Lubesc şi sunt nenorocită!*
|

Apoi sfăşiată,

obosită

intocmai ca

floarea

ce se indoae de furtună, ea pleca capul pănă

ce-l culcă pe umărul lui Victor și el simţi a-
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tuncea căldura respirațiunei sale,
simţi bataca răpede a inimei ei, Și moţ
iunea sa fu a-

tăt de mare vezănd in braţe-i
acea ființă ră-

pitoare, incăt uită Brădăţelul

cu toți

munţii

și cascadele lui, uită chiar dure
rele juvei fe-

tițe, căci in pieptu-i să desv
ălea un raiu plin
de ilusiuni și de amor,
căci astă dată, ținea
de mănă acel vis auriţ cătr
ă care atăt de des
se inălța sufletul seu,
Ănsă

vai!

visul

fu scurt,

Iute

ca

fulgerul

Victor se ishi capin cap
cu realitatea și cănd
se deșteptă, văză intre
e] și juna fată, un intreg abis, toată, imensitatea
unui amor pro-

fund, dat altuia decăt lui.

|

Juna copilă vetrăgăndu-se
incetine] din brațele necunoscutului ei
amic, continuă cu

voace

9

slabă :

„Dacă vrai să știi necazu
l meu ascultă;

—

Eu mă numesc Maria,

locuitor fruntaș din sat
ul

Sunt fata unui

Frăsinenii.

E]

era
bogat, avea girezi mar
i, oi multe ȘI mă
purta totdeauna cu haine
curate.
Aveam eordele in cosițe şi la Săt
. mărgele ; fetele din
sat
„se uitau cam rău
la mine, ear ilecăii
ME ju„2. Camai
u.
mult decât pe ele, fiind e
ă eram ini-

ca 0 fată

pracată

de tărg.

Era în

sat un

ecău Stefan, nalt şi subțirel ca bradul, avea
păr ul negru

ŞI niște

ochi

care

ardeau la su-

era sarac. Mavea altă avere decăt
inima lui cea, bună și fluerul de la biiu. Into. zi, imi aduc aminte, am jucat hora mult
cu el, Ş'aşa sa uitat el la mine, că toată
Het.

Dar

î

|
noaptea iam putut să dorm.
A doua zi m'am dus la biserică să mă rog
„la Dumnezeu ca să-mi dee nopţi mai bune,
și eată că pe pragul bisericei intălnii tot pe
Stefan care imi zise: Mario roagă-te şi penAtunci. am simţit picioarele
tru mine! a...
„că-mi tremurau. sub mine, iute am intrat in
biserică ; mam rugat mult, mult şi m am tu|
gat şi pentru el; căci m'a, durut in suflet vezăndu-l aşa măhnit.— Dar ce folos că somnul _
tot nu mi-a venit,
— Sermană copilă, o intrerupse Vietor, tu
simţea pentru ănteia oară in inimă, acel foc
care

samă,

se numeşte amor

de el.

da,

şi nu-ţi puteai ăncă

,

— Nu știu, bine; ce simţeam, dar eram neliniştită şi slăbeam văzănd cu ochii. De ce
zilele treceau, „de ce dorul mă cuprindeă mai
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tare, și un urit mă apasa. Apoi intro noapte auzii nu departe de casa noastră o doină
din fluer; şi era așa de măndră doina ceea,
incăt mi se pări că stelele o ascultă şi văile o ingănă, şi par'că mă chiema, mă chiema
mereu spre ea, incăt ameţită, fermacată,
mă

trezii deodată fără să vreu, lăngă cel ce cău|
ta doina.. Era Stefan!... Eartă-mă Doamne dacam greşit!...
— Tu ești Mario? mi-a grăit el, O! vino,
vino

|

că

de

mult te doreşte inima mea !
Și m'a luat de mănă, şi m'a, strins
la pept
Şi m'a, sărutat cu drag pe frunte ; ear
cu tre-

muram de mult ce-mi era drag, Șaşa bine
mă
simţeam rezemată pe brațul lui, c'aş
fi voit

parcă să mor.—Ear

—

el mi-a zis:

Mario! ştii tu una? dac'ai fitu femeea

mea, așa-i că mult mai bine am
trăj

impre-

„ună? Ți-aş cănta doina, din fiuer
ȘI ţi-aş desmerda părul ist măndru,

căt e zioa

re!... Eau găndeşte-te și tu,
—

M'oiu

duce

la tata,

de ma-

i-am respuns eu,

şoiu cere. voia lui, și... bun e
Dumnezeu!
„Așa am șezut impreună, tot vorbin
d și plănuind pănă cănd a resărit luna
pe cer. Voibele
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lui crau dulci,

şi căt am

stat lăngă

dănsul

„mi s'a părut că lumea-i a mea.
După aceea trei zile de-a văudul am voit
să destăinuesc tatei dragostea mea, dar de
căte ori deschideam gura să-i vorbesc imi amorțea glasul in găt. A treia zi cănd mi sa
„părut a fi mai vesel, am inceput vorba cu el
aşa :
—

Tată căți ani am eu?

—

Optsprezece ani ai implinit la Florii.

—

Tată,

se zice

fetele să

că la 18 ani

mărită ... Eaca fata lui moşu Stan

sa mă-

ritat.

—

Aşteaptă, draga mea,

ţi-a

veni Şi ție

răndul tău.
— Tată, dacă ţi-aş spune cam visat astă
noapte ursita mea!
— Mări ce zici? mi-a respuns el, uitănDar cine i acel
du-se cam pieziș la mine.
făt-logofăt pe care ai visat? Spune- -i numele
să-l cunosc și eu.
— E Stefan ciobanul din sat, am zis eu;
văsuflăndu-mă cu greu, că de mult ce îmi se

bătea inima m&nădușeain.
Stefan i—atrigă tata -deschizend

nişte -echi
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mari—Cum ! Stefan! Pe dânsul
de barbat? A indrăsnit cl să-ți

vrai să-l iei
intoarcă ca-

pul; un derbeder; un om fără căpătăi, care
wave pănea de toate zilele 2... '0! asta a

fi nici odată !,,. Și Sa infuriat

tata așa de

tare că era căt pe ce se mă bată. —In zadar
m'am rugat, in zadar am plins și m'am
pus”
in genunchi inaintea lui. Nimic nu Pa
putut
indupleca

—. Tu femeea lui Stefan! strigă el necontenit. De asta te am făcut pe lume, de
asta,
te-am

crescut

ca să te dau

acuma

pe măna

unui venetic fără loc, nici foc '—Dar tu
ţi-ai
eşit din minte. copila mea! Mai degrabă
ţi-aş
frănge gătul, decăt să fi tu femeea
lui Stefan.—E1 voeşte să se mbogăţască
prin tine;
el iubește girezile şi banii mei, ear
nu petine, nesocotită

ce ești!

Ce

ai ajunge

tucuel?

Să cei de pomană pe la uşile creştinilor,
că
eu nu ţi-aș da decăt urgia şi blăstămul
mei!
Groaza

m'a

apucat

„ştieam ce să fac!

văzănd

mănia,

Pe de op parte

tatei; Du

Stefan pe

care-l iubeam; pe de altă
parte tata care mă
blăstăma.

Stefan aştepta, respunsul meu,

.

Pluerul cra semnul de intăluite.: Veni noap-.
tea; auzii flucrul, Dumnezeule!
Nenorocită,

m'am

ce să-i spun?

furișat de tata, m'am

la el i-am spus tot, tot păr”

dus |

insfirşit

şi

el m'a ascultat fără să se mişte, fărăsă se
resufle ; era galben ca ceara şi mănele i tre- LI
murau, Apoi iute s'a intors cătră mine și E
mi-a zis

- —

-

|

Nam dorit bogăţiile tată-to nici le €do-

resc, Aibă parte de ele cu tine impreuni!—
Eu mă duc, rămăi sănătoasă!
O!

atuncea

n'am

mai putut

simțit că să rupe ceva in

răbda!

peptul meu;.

Am
am

uitat blăstămul tatei; am uitat tot!

— Stefan nu mă lăsa! i-am zis ca o ne“- bună, ME due şi eu cu tine in lumea toată.
„Atunci

lui Stefan

fața i s'a inveselit

şi a

inceput a plănge ca un copil. :
— Mario! respunse el, inecăndu-se in laerimi,....
„să fugim

Ai inimă bună...
împreună;

tu ştii iubi.

să fugim . „.

Dumnezeu

ne-a, ierta :că altfel mar fi făcut el să ne iu-.
bim așa de tare... Tată-to are dreptate...
„EI voeşte să te vânză:cao
"Noănu

ne trebue

avere...

mată pe bani...
Om. mundi

șom
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trăi! Eu mă duc la stăpănul meu să mă& ră-

fuesc, şi să-i dau oile pe samă .. Ear măne
sară la miezul nopţii cănd a cănta cucoşul
să-ţi iei merinde in traistă și să fii la stejerul din deal...

Aşa

Ș'apoi ce-a da

Dumnezeu!...

ne-am despărţit,

A doua zi tata avea faţa posomorită. Tot
intr'una eşea afară, din casă și vorbea incetişor cu oamenii care treceau; apoi din cănd
in cănd auzeam sgomot prin sat. Vedeam vătăjei,. dorobanţi pe dinaintea, ferestei. Nu şti-

eam ce este. Intr'un rănd Pam intrebat şi el

mi-a, respuus

că a venit dorobanţi

nească birul din sat.

Aș fi voit

să impli-

să mă due

eu singură să văd ce se petrece, dar tata mă
păndea mereu. Zioa mi sa părut un an.
De

cătră sară obosită, am

adormit puțin

avut un vis grozav, un

vis care

în veci:
Am

nu Loiu

şi am
uita

visat

că eram mireasă, imbrăcată in
haine albe. Imprejurul meu erau
oameni mulți
și preoți cu vestminte. Apoi parcă
m'am uitat in oglindă ca să-mi aşez peteala
pe cap

“și... O Dumnezeule ! ce-am văzuţ ! mă
cutremur

și acuma

cănd găndese!

Am văzut pe

dată
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Stefan mort, mort curgăndu-i sănge din pept,

car eu eram la faţă bătrănă, sbircită și fără
dinți în guri.—Ce vis! Așa, m'am spăriet că
am sărit drept in picioare și atunci am auzit

cucoșul căntănd.,. Era miezul nopții... Tata
dormea.— Mi-am luat degrabă merinde în traistă, mi-am făcut de trei ori cruce și am eşit.

Afară bătea, văntul rece

şi era intuneric. De

nimic nu-mi era teamă, numai visul mă'nfiiora in spate. Iute ca găndul, am mers la; stejarul din deal. Dar Stefan nu era.

M'am pus jos şi am așteptat.
— Aşteptat-ai vre-odată, Domnule? Ştii ce-i
dorul, cănd cauţi și nu găseşti; cănd aştepţi
şi nu vine?
— Nu! Dar cel puţin imi inchipuesc, respun-

se junele Victor care asculta

din toate sim-

țirile sale istoria Mariei.
—. Ba nu! Trebue să fi “fost ca mine acode copac cu ochii in intuneric;
să fi ascultat ca mine o noapte intreagă șu10, răzămată

erul văntului;

să fi tresărit ca mine

la tot -

sgomotul de frunză; să-ți fi numărat ca mine

bataea inimei ii fiecare minută, pentru ca să

ştii ce va să zică chinul

aşteptărei. Ol!

Nu

.

„e

chin mai mare in lume! De-ar fitost nvaptea mai lungă, cu trebuea să mor!

A trecut

noaptea, Sau ivit zorile și Stefan n'a mai venit. Apoi cată c'auzii un pas. Săngele in mine incepuse „A. fierbe... Pasul se apropia din
ce in.ce . Nu vedeam ăncă nimic, dar înima-mi spunea că nu-i Stefan; şi ca spune
totdeauna drept.
Era Ioan Pădurarul care
mergea, la pădure.

—

Ce cauţi

Mario aice pe vre-nea asta?

„mi-a grăit el uitându-se cu mirare la mine.
„—Na cumva văzut-ai, bade Ioane, undeva pe

Stefan (Ciobanul, cu oile lui? il intrebaiu eu.
—

He!

He!

Să fii

sănătoasă ! respunse

el. Stefan a, lasat cu zioa bună, și oile şi sa-

tul și sa

făcut ostaș.

la oaste: cu mai

De eri sara

l'a

mulți flecăi din sat

luat

şi la

pornit spre tărg,
Şi fiindcă el :se punea de
pricină, apoi La legat, cot la; cot și La tri" MiS cam

cu nepus

in masă.

'Tată-to era

colo ; cum de nu ţi-a. spus nimica ?

a dat fringhia, de Va legat !

a-

Ăncă el

a

Vestea, asta m'a lovit in inimă ca un frăs-

net. Am căzut jos fără
stat „aşa nu știu,

|

simţite şi căt--oiu fi.

da» cănd: nam

trezit era,

care mi-a zis: Mario! Mai vint în, grozile
morţii! Nu mai știeam ce să fac ca să te dar bine

Ri

trezesc.

Uită pe Stefan...

Dute a casă şi te linişteşte.
Aşa a fost să fie!
|

Și grăindu-mi,
Atunci

ear sănătoasă! SE

că te văd

E

astfel sa dus.
a blestema pe tata,

am inceput

a |

'plestema, oamenii, a blestema lumea intreagă;
| căci cu toții părea, că se pusese să-mi răpească pe Stefan.
|
|
„Apoi cel ăntei gănd care mi-a venit; a fost

să mă omor,

Ce-mi era bună viaţa, fără de .

el?

am găndit: mai bine să

Dar

ear

după dănsui,
chiem

să-l mai

pe nume

văd odată;

și, cine

să-l mai

ştie, poate să-l

Nădejdea nu lasă. pe om. M'am

alerg:
scap.

acăţat, de a-

cea nădejde şi am plecat,.
Doue zile şi o noapte. am mers; peste

+
c
căm-

să mă odihnesc. Trecut-am NE
pii deadreptul fără
păduri ȘI.şi ape,ap, şi ca 0-fărmeşi văi, Vă, Dădurnt
dealuri. ŞI
cată, mă tot duceam
indărăpt.

Nu

inăinte,

mai găndeam

fără să mă-uit > :

nici la. căsuţa noa-

stră din sat; nici la oiţace plăvae;

teiul cel răsădit de mine.

nici la

Nu vedea. inain-

-
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tea ochilor decăt pe Stefan ferecat de măni
și de picioare și eu alergam să-l scap.
A doua zi am ajuns in tărg. Eu nu fuscsem ăncă nici odată la tărg. Am intrat pe o
uliţă fără să ştia in cotro merg.
Am văzut

case mari, lumini multe, și oameni care mergeau in toate părţile. Toată lumea era veselă
și fericită inti'un loc așa de frumos. Numai
eu eram

cu durerea in suflet!
| Apoi am apucat in dreapta şi pe urmă, in
stânga şi din ce in ce auzeam vuet mai mare; intălneam oameni mai mulți, trăsuri care
alergau răpede; musici care căntau fel de fel.

Par'că eram pe-o altă lume !—Ce le pasă lor
|
de Stefan l—
De la o vreme toţi mi s'au părut că sunt
oameni rei, și fără inimă; că nimărui nu-i
era milă de mine. M& coteam cu dănşii şi nici
macar se uitau la mine.:
Am intrebaţ pe unul
despre Stefan și mi-a ris in față. Am

voit să

spun altuia necazul meu și m'a luat drept
o
- calică zicăndu-mi să merg la muncă. Un
al
treilea m'a apucat de bărbie, şi mi-a zis; Ce
mai umbli după Stefan ? Vino la mine a
casă

că ţi-oiu cumpăra o rochiță

mai bună decăt
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asta care-o porţi.
fan

O! De-aș fi găsit pe Ste-

să fug cu el departe,

departe

de acest

- loc blestămat, unde oamenii nu ştiu decăt-să
alerge ca nişte smintiți și să ridă de nenorocirile altora.
”
Începuse

a fi tărziu; luminările se stingeau

pe la fereşti;
mai vedeau

clopoiniţele

din intuneric

gură ca o umbră

bisericelor

nu se

şi eu umblam

din uliţă în uliţă,

sin-

neștiind

unde mă giisesc, ce să mănănc și unde să dorm,
Căte-odată, lucru ciudat! visam trează fiind.

Mi se părea cam găsit pe Stefan, că eram
in brațele lui și fugeam, par'că, cu el așa de
răpede,

că pămă&ntul imi luneca. sub picioare,

și casele se invirteau imprejurul meu. Și atuncea cădeam ameţită jos şi cănd mă deșteptam, mă vedeam

ear singură lăngă un zid și

:.. făxă de Stefan. Apoi perdeam nădejdea de
a-l mai găsi, şi-mi venea să mă intorc acasă
la tata şi să m& omor inaintea lui, ca sâ va-

dă el cât reu mi-a făcut.

|

Dar unde mai puteam nimeri inapoi? Toate

ulițele şi toate casele samanau una cu alta și
de ce mergeam, de ce mă incurcam mai tare,

Gândurile imi treceau prin cap ca hutuna și
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nu mă puteam

dul lui

oprl nici la unul. Numai

Stefan m& ţinea mereu!

stam pe loc şi ascultam.

fan ?

Oare nu cumva

Căte-odată

Oare unde a

e in casa

gănfi Ste-

asta și cu

trec pe lăngă dânsul și nu-l găsesc! Și atunci
imi lipeam urechea de fereastă şi ascultam.

Ănsă vai! Nu auzeam nici glasul lui, nici fluerul lui!
.
Dar ce să-ţi mai spun, Domnule?

mi aduc

aminte toate

căte

Pot eu să-

am suferit!

Ţin

minte numai că intrun -rănd, sdrobită de osteneală, m'am pus jos să mă odihnesc Şi am
adormit. Ce somn am mai avut! Am visat
ear visul cel. grozav de atunci noaptea, cănd
am plecat de a, casă şi cănd n'am trezit era,
Zi0ă.
Dormisem pe scările unei biserici. Imi

„era frig. M'am sculat răpede,

m'am frecat la

ochi și am plecat. Apoi eată că mă văzui inaintea, unei case mari, cu fereşti multe şi cam
„stricate. In ogradă erau soldaţi imprăştieți in toate părţile;
unii grijau caii; alţii işi curețeau hainele; unii dormeau la soare: alţii

cântau din niște trimbiţe. Aice şed soldaţii:
„aice trebue să fie Stefan, găndii in mine, şi o
razăde bucurie mi-a trecut pe dinaintea. ochilor. .

—

Domnule,

cel mai mare
decăt

—

să-i

am

zis unui

soldat,

a vostru? Am

unde e

trebuință numai

spun căte va vorbe.

Intră in șala asta, respunse soldatul, fă pe

ușa din. stănga şi vei găsi acolo pe căpitanul.
Iute am intrat in
doi oameni:

odaie şi acolo

unul era gros,

am găsit

cu ochii posomo-

riți, roş la faţă; avea haine cusute in aur şi
şedea, jos.—El

trebue

Celalalt era bătrăn,
soldaţi

să fi

fost căpitanul.—

imbracat câ toţi

ceilalţi

şi sta în picioare.

— D-ta eşti căpitanul? am
la faţă.
Eu

sunt, ce pofteşti ?

—

Domnule.

mă

zis

celui roş

rog de iertare,

dar n'a-

veți cumva între scldați un flecău Stefan pe
care Va luat la oaste de vro "patru zile. Am

auzit că Pa adus aice. EI a fost cioban la.0i
in satul Frăsinenii.

— Dar, e aice, respunse căpitanul, tăindu-mi vorba, ănsă lam pus la recoare, fiind
că-i nesupus.

A voit să fusă de done

ori; de

aceea i-am dat: căte-va bețe și Pam așezat in
başcă ca să prindă minte,
— Dumnezeule din cor! strigăi eu. puin-

„-du-mă in genunchi dinaintea, lui.
de dănsul!

Fie-ţi milă

Dacă ai un Dumnezeu la care te

inchini, nu te indura de o biată fată nenorocită! Dă-mi pe Stefan ; il iubesc, pentru cl

mi-am
alerg

lasat

casa şi părinţii.. De patru zile

căutăndu-l.

Acuma

Pam găsit.

O! Nu

mi-l lua !

—

Eşi de aice!

Ţipă căpitanul.

Stefan e

soldat și trebuesă rămăe in oaste. N'am ce-ţi

face. Tu du-te şi te măngăe cun altul.
„— Dar D-le căpitan, găndeşte
pe amăndoi.
Stefan mă iubeşte

că şi-a „face samă, șatuncea

că ne omori
așa de tare

ce folos vei ave

de la el? Aibi cuget! Dumnezeu
ti binele ce ne-i face!

ţi-a resplă-

Ansă toate au fost in zadar! și dac'am vă„zat că nimic nu-l imblănzeşte, nici lacrimile;
nici rugămintea mea, şi că de acum Sa sfirșit pentru mine ori ce bucurie în lume, am

voit deodată să mă duc, să fug

dinaintea a-

cestui om fără suflet, dar picioarele mi-au
slăbit
Am vemas pe pragul ușei inlemnită.
Nu mai puteam nici plănge, nici vorbi și
se

vede așa

de schimbată eram eu la față, că
e
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bătrânului soldat i Sătacut milă de mine
zis capitanului.

—

lertaţi

macar atăta,

domnule

capitan,

să duc pe copila asta la Stefan să-şi iee zioa
bună de la el, Poate s'a mai recori, serma-

na! Vedeţi cum se usucă de dor.
n'au să se mai intălnească.

De măne

-— Ei bine, du-o, ănsă să stai acolo și peste un ceas să nu maiaud vorbind de dănsa,
Tot este o dreptate in cer! am găndit eu

atunci, ş'aș fi voit să mulțemesc cu viaţa mea
bătrănului

soldat care pusese cuvânt bun pen-

tru mine.

— Haide copilă, să te duc la dragul tău,
„mi-a zis b&trănul soldat, luăndu-mă de mănă.
He! He! Am băut și eu amarul ista, cănd
aveam musteață neagră! Acuma's. rătrăn, mi-

au trecut acele griji din cap. Aşa ţi-or
„Si

ţie, cănd

veifi mai bătrănioară.

Dar

trece
atunci

să-ți aduci aminte de Vlad soldatul. El crede
la cei tineri.
Și m'a dus priu niște. şăli mari,

intălnit

soldaţi care

se uitau

lung

unde

am

la mine,

Apoi am intrat inti”o odaie de unde a luato
cheie; pe urmă inti”0 camară
de. unde

a luat
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o luminare

și am

scoborit nişte

scări

care

mergeau in jos, pănă ce am dat de-o uşă.

—

Aice odihnește hulubaşul t&u, zise Vlad,

stăi s'aprindem luminarea, că altfel
vede, EI jăleşte la intuneric,

nu-l vei

Inima mi se bătea tare, Mi se părea că
Vlad numai sfivşeşte de-a aprinde luminarea.
Ce-a fi făcând oare Stefan? M'așteaptă, el
oare acuma? Și o bucurie nespusă, m'apucă
cănd gindeam să-l văd. Imi venea să rid;
ini venea să plâng; tremuram ca frunza şi

nundrăzneam nici să mă „resuflu. In sfirşit
uşa se. deschide și... “deodată ca nişte turbaţi ne-am aruncat in brațele unui altuia.
Saşa mult foc, așa multă bucurie €uprinsese suftetele noastre, că n'am putut să ne zicem un cuvent. Numai lacrimile curgeau părăc. Nu credeam să fie adevărată atăta, fericire, noi care nu gustasem decăt amar. M&
uitam la el, il vedeam ; eram piept la picpt
cu e! şi tot ăncă nu puteam să-mi vin în five. ME temeam să nu fie un vis. O! Nam
Sraiu să spun căt de nesfirşită a fost bucuria
mea. Vitasem atuncea toate:
uitasem zilele
fără odihnă ; nopţile fără somn ; uitasem chiar
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că numai un ceas aveam a fi impreună, Cemi păsa! In acel ceas puneam viața mea toa-

tă și moartea pe urmă aș fi primit'o cu drag.
II stringeam in braţe ; il sărutam cu nebunie,
şaş fi voit să-i trec sufletul meu intrun sărutat!. .,
In casă era tăcere; numai
vorbeau,
Ea» bătrănul Vlad

şi-mi aduc

aminte că doue

inimile noastre
se uita la DOI,

lacrimi

mari au

„curs de sub genele lui.
— Desmierdaţi-vă copii,
ne-a zis el, căt
mai aveți vreme, Cacuş trebue să vă
despăr-

"țiți. Aşa-i poronca!
Glasul lui ne-â trezit din ameţeală. Stefan
iute sa tras din braţele mele, și
sa uitat
țintă la mine. E avea faţa brazdată
de suferință şi ochii in foc. Ș'așa mi-a
„grăit : -

— Mario! Noi mo să ne vedem
mulţi
ani. Cine știe ce-a vra bunul Dum
nezeu să se

mai întămple cu noi. . Să jurăm
unul altuia
credință; să jurăm că ne-om aşte
pta pănă ce
moartea ne-a curma zilele
Şi că dragostea
noastră, altora mom da. Atunci
ne-am pus

amândoi

în genunchi,

am ridicat

Sus şi am jurat, am jurat stra
şnic,

măuele in
cu suflet
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şi cu inimă şi jurămintele
la cer, şi Dumnezeu

noastre s'au urcat

trebue să le fi ascultat,

că erau adevărate..... Acum suntem logodiţi!
Ziserem intrun cuvănt; așa luăndu-ne de
mănă,

am inceput să ne spunem

tot ce avem

la suflet, și ne-am adus aminte din trecut şi
am vorbit despre viitor, și am vorbit mult,
mult de dragostea noastră, dar am simţit şi
mai mult, Simţeam atăta fericire că nwncăpea în

inimile

altă lume,
—

noastre.

Pluteam,. par'că, in

|

Destul, dragii mei, băgă de samă Vlad

a trecut

ceasul ce v'a dat capitanul.

Mario,

tu ai auzit poronca lui; capitanul nu şugueșşte.
O

căt de degrabă a trecut

mam aruncat
la sinu-mi şi
mele și i-am
Stefan a scos

vremea!

Atunci

ear in braţele lui, şi Pam strins
i-am scaldat fața in lacrimile
zis: Stefan remăi sănătos! Ear
din său fiuerul lui cu care odi-

neoară cănta doina pe earbă verde şi mi la
“dat, zicăndu-mi cu glas măhnit :

—

Ține fluerul ista. Invaţă-te a cănta din

trensul ca să-ți aduci aminte de mine,
şi de
căte ori a resuna voios sub degetele
tale, a
fi semn că eu sunt bine şi te doresc.
Dar
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cănd fluerul n'a mai suna atunci...
Mario, că lui Stefani s'a intămplat un
mare şi să te rogi la Dumnezeu ....
Apoi ne-am despărţit.... De atunci
bună wam mai avut, Dorul m& arde ca
Și viaţa

in mine se stinge

pe ce zi

să ştii
nacaz
eu zi
focul!
merge.

O! cănd am jurat lui Stefan că Loiu aștepta,
mam crezut c'oiu suferi așa de tare! Vor
trece anii lui de slujbă; Stefan s'a intoarce,
moartă de
găsi moarta,
dar pe mine ma
dor!!....

Voacea. Mariei aice se stinse. Victor sta in
uimire. El nu putea indestul să privească frumoasa ei figură pe care se reproduceau toate

mişcările sufletului ei. Nu putea indestul să
asculte limbagiul ei simplu şi pitoresc, dar
trist ca şi doina ce o cănta din fluer.

Nenorocirile

au şi ele bunul lor. Ele im-

podobesc sufletul precum şi lacrima impodobeşte ochiul. Astfel Maria era mai frumoasă,
sub vălul melaneoliei. Veselă,

ea ar fi sămă-

nat unui flutur capricios și sburdalnic; tristă,
ea samana unui ănger ce plăuge pe mormăntul amorului seu.
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— A trecut mult timp de cănd te-ai despărțit de Stefan? intrebâ, Victor, care ardea

de dorinţă de a cunoaşte

sfirşitul istoriei cei.

—

Patru luni au trecut de cănd
mai văzut, nici am auzit de dânsul,

nu lam
Am

iu-

„Vățat de atunci să cănt doina din fluerul lui

şi căntănd parcă mă mai recorese. Imi inchi:

puesc că Stefan e sănătos, că găndeşte la mine; imi aduc aminte de acele zile cănd jucam hora impreună, cănd măntălneam cu el

sara pe lună şi trezeam văile in căntecile lui.
Frumoase zile erau atunci!.. „ Apoi Maria
voi
să reinceapă doina, ei obicinuită, De trei
ori
sufla in fluer, dar fiuerul nu r&suna,

Atunci

o vijelie sbucni in pieptul junei fete, ochii ei deveniră sălbateci, un trem
ur i
cuprinse tot trupul.

—

Sunt perdută vai! Striga ea cu o voa-

ce. de nebună ....

Fluerul

nu

mai

căntă!.

O visul, visul meu nenorocit 1... Stef
an a
murit... Eată-l văd curgăndu-i
sânge din
piept .... Dumnezeule ce ţi-am greș
it? Și
biata Maria
se shuciuma
in mijlocul unor:
convulsiuni teribile. In zadar căuta
Victor sv

Lită-te
murit.

Stefan: wa

ME duc să ţi-l aduc de-ui şti bine că voiu
intra eu singur in oaste in locul lui. Numai, fii
cu minte. Aşteaptă-mă aice. Peste duue săptălăngă tine.

măni voiu fi cu dănsul

ţi făgă-

duesc ; iţi jur!
"Dar

wapucase

Victor

a-și măntui

Și juna Maria se făcuse nevăzută.

cuvântul

la dispă-

ră ca un geniu prin frunzișul codrilor.

Cinci zile după aceasta, Victor se afla inaintea casarmei din Capitală. La uşa casarmei
şedea rezămat
musteăţa, sură.

—

in sabie

bătrăn

cu
si

N'ai ştiinţă,

Domnule,

zise Victor, de

Stefan,

intrat de patru

ui soldat cu numele

luni in oaste?

un soldat

EI fusese cioban la oi in sa-

tul Yrăsinenii.
„Ba am,

cum

nu?

D-ta poate

tea logodnicei lui Maria

vii din pu

cu v'o veste ceva?

— Tocmai! Dar ce! Cunoşti pe Maria ?

e,

vrai să cănte?

ebegigi

Cum

bine!

E

DEI

se el. Nu Vezi, că fluerul e stricat?

.

liniştească, durerea ci mergea tot crescând,
ca toventul ce incacă.
— Dar linișteşte-te, pentru Dumnezeu! zi-
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„Senţelege c'o cunosc. Doar eu sunt Vlad
soldatul care am mijlocit la capitanul, de i-a
dat voe să-și ice zioa bună de la, Stefan,
atunci cănd il luase la oaste.

— Și .unde-i Stefan?
„Stefan stă bine unde este. Poţi să te intorci să spui Mariei să-și caute alt logodnic.
— Cum! Nu inţeleg Domnule, ce vrai să

spui?

„Vreu să spun că Stefan e mort Şingr
opat... Dumnezeu să-l ierte!
— Mort! Strigâ Victor.
Dar e cu nepu-

tință! D-ta vrai poate se glumești ?
„Vlad soldatul nu glumeştă nici odată?
—

Dar bine, căndşi unde a murit?
„Pe cămpii Basarabiei in batie
cu Leşii.

Parcă-l văd şacuma luptăndu-se ca
un zmeu.

Invăţase şmotru mai bine decăt
mine. Era a-

ger la cap şi voinic la braţ. Pe tiei
Leşi i-a

ințapat cu sabia pănă in plăsele.
Dar

un pi-

dalnic de plumb a șuerat și la lovit
in piept!
A murit sermanul in braţele mele
și cănd şi-a

dat duhul a zis numai un cuvânt:
Mario!!,.,
Păcat de el! Imi era drag ca
copilul meu!
Victor s'a intors - ibdărăt.—
In zadar a tă-

.

utat pe Maria de-a lungul şi de-a latul Bră-:
dățelului ; in zadar a corectat deea
te satele de prin prejur.
nu Sa mai auzit.

Ănsă

De numele
de

căte ori

printoaMariei
mergea

la Brădățel, i se părea “aude din trunchiul
copacului unde-o văzuse pentru prima oară,
eşind un lung și dureros suspin, care unin-

du-se cu şoaptele frunzelor și murmurul cascadelor desmierda dulce echoul Brădăţelului.. ..

PEATRA

LUI

OSMAN...

].
Munţii Moldovei samănă in mic
Sviţerei.
creste

Aceleaşi

isvoare

limpezi,

gracioase incoronate

stănci, aceleași văi

pline

cu munţii

de

aceleaşi

brazi

de mister.

și de

Destui

de nalţi, pentru ca călătorul să vază ades la
picioarele sale gemănd

furtuna, ii nu se urcă

pănă la acele regiuni, unde vegetaţiunca pere
sub sloiurile ernei.
“rează

prin măreţia

desmeardă

simţurile

Fi nu umilesc,

selbatecă a Alpilor,
omului, dăndu-i

colul. unei naturi blănde, în sânul
re că locuește

totdeauna

In mijlocul lor,

nu iufiodar

specta-

căreia pa-

primavara.

pe malurile a doue

riuri,

Bistrița și Neagra, e situat satul Dorna. Nici
o cale de comunicațiune nu esista mai inain„te prin munții noştri, De ar fi voit cineva să

a?
visiteze Dorna, trebuea să se acaţe pe stănci,
să treacă prin răpi, să-şi facă de multe ori
drum cu toporul prin pădure; ear pentru a
reveni din

Dorna

singurul

mijloc

nicios dar nu fără pericol, era de a

hori

cu pluta pe

Bistriţa,

pănă

mai

les-

se sco-

la tărgul

Peatra.
“Departe dar de lume, incunjuraţi precum erau
de păduri seculare, prin care abie putea resbate
pas omenesc, locuitorii Dornei duceau o viață
lină şi fericită. Natura le dădea cu prisosință

mijloacele de vieţuire şi feriţi astfel de con- .
tactul lumii de prin tărguri, ii conservară ne-

atinse şi limba şi portul şi virtuțile
şeşti.

Cu toate aceste

şi acolo

strămo-

fatalitatea a

trebuit să-și implânte ghiarele sale.

O colonie

de

Otomani goi și ftămănzi ce

găseau adăpost in țara lor, ceată
compusă din vagabunzi, desertori din armată,
bandiți scapaţi: de prin inchisorile Turciei, s'a
avuneat intruna din zile ca un nor de locunu

mai

"ste peste munţii

Doinei,

Sub pretestul de a

face comerţ de cherestele, ii incepură a esploata munca locuitorilor în modul cel mai
ruinător, esercitănd tot soiul de apăsări. co-
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mițănd

chiar crime, profanănd sanctuariele re-

ligiunii și a familiei, astfel incăt măna lor lacomă și cruntă isbuti in scurtă Vreme a respăndi pretutindene miserie, sănge şi desperare.
In zader locuitorii Dornei implorară de mai
multe ori protecțiunea autorităților din ţară ;
autorităţile erau prea slabe pentru a isgoni

din poticele Cazpaţilor aceşti hoţi, care sub
masca ue comercianți pusticau munţii și răpeau

din gura locuitorilor
pănea de toate zilele.

şi a

copiilor lor.

- Unul dintre ei se deosebea mai cu sămă
prin influenţa ce avea asupra celorlalți.
El se numea Osman. Născut pe stradele
Constantinopolului, fără a-şi cunoaşte
pe tatăl și muma sa, crescut in mijlocul unui
proletariat corupt, Osman de tânăr se aruncă
cu

capul inainte in vărtejul viciului.

"Toate sim-

țimăntele

de bine fură

ma sa.

Condus de miserie, incuragiat de im-

cur&nd inădușite

in ini-

punitate, ajutat de natura sa robustă şi
inteligentă, Osman lăsă firul liber instinctelor
răului, infiltrate odată ca naşterea in săngele

lui și cănd, pentru prima oară se intrebă
pe
sine, la

ce

port

ÎL

va „onduce

calea

pe

care

a

atat,

el nu

mai

găsi

seu nici o voace care să-i strige:

in

sulictul.

, Opreşte-te LA

El avea, tpiritul ager, caracterul violent și intreprinzăt m. şi curagiul unui
mură

om ce nu tre-

ina ntea crimei, dar care

inaintea pericolului.
Fisicul

dă

indărăpt

|

seu armoniza in totul cu plecărele

sale interioare: Un cap de o mărime disproporționată, așezat intre doue umere anguloa„se, nişte .sprincene

lungi şi negre pintre care

“luceau in fundul capului doi ochi mici seănteioși ; o bărbie ascuţită, acoperită de un păr
aspru şi tufos; un corp de o musculatură pu-

_ternică dar disgracios, eată esteriorul Imi Osman, esterior hid care făcea dintr'ensulo fi| ință ce inspiră

frică şi desgust totodată.

In

“scurt timp el se inavuți, căci nu lăsâ nici un
mijloc. neintrebuințat, pentru a. ajunge la acest

scop. Ingenios in combinaţiunea, planurilor sale,
indrăsneţ în mijoacele de esecuţiune, el știea

pe o parte să dea -hoţiilor. sale

aparenţa le-

galității, şi pe altă, parte să le susţie cu iartaganul. in mănă

cănd trebuinţa cerea. El in-

trunea. în acelaș timp calitatea de comerciant

și de judecător totodătă, Singur judecă aface-

10
rile sale cu locuitorii, singur le aducea intru
implinire. Dar ce implinire !... Aici era partea tragică a intreprinderilor sale. Nimic nu
remănca

cruțat de măna

sa barbară!

»

Lacrimele și rugămintea nenorociților locuitori,

erau o monedă necunoscută lui Osmau,
cu care nu se putea dobăndi nici mila, nici
ertarea sa. Oameni, femei, copii, fură arun-

caţi afară din casele lor și averea lor inghițită.

Apoi după ce isbuti a-şi aduna o avere destul de insemnată printrun lung şir
de

inichităţi, el se dădă desfrănărilor, căci lăco-

mia de bani nu era singura pasiune ce
punea în mișcare activitatea sa. Fiu al unui
po„pot incălzit de soarele Asiatic,
Osman avea

-pe lăngă un fond de trăndăwe orientală,
toată ferberea unei seusualități nesățioase. EI
iubea lucsul, bEutura și mai cu osebire femeile
și cu toate aceste in pieptul seu nu
s'a des-

vălit nici odată simțimăntul vre unui amor
a-

devărat și pur. EL căuta, în amor nu
un ideal, ci un mijloc de desfatare a, simțuri
lor sale,
și acolo unde nu putea reuşi prin vicleni
e sau
corupțiune, intrebuința totdeauna forța
bruta-

li, 0!.Să nu 6 avut nenorocirea

vre o fiică
1

7
din Dorna

să atragă privirile

mau ţinea intro mănă
taganul

sale;

căci Os-

punga, in ccealaltă iar:

şi la ordinele sale avea

toată oarda

coreligionarilor sei, mijloace teribile dinaintea
cărora nevinovata, copilă trebuea să plece ca.
pul, sau să-și rescumpere

cu viaţa. preţul

o-

noarei sale.

N.
Dinaintea, casei lui Nistor erau adunaţi toţi
locuitorii Dornei,
muntelui şi de

Soarele

apusese din dosul

ceealaltă parte

se ivea

luna

insoțită de luceafărul de noapte. Un brad gigantic invălit in rășină ardea din rădăcină
pă” în creştet, nu departe de casa lui Nistor, şi colona de foc, urcăndu-se in înaltul cerului intrun

lung v&rtej

de scăntee,

se re-

flecta -in undele limpezi ale Bistriţei şi lumina în: departare

stăncele samanate pe plaiuri.

Acest spectacul, cel mai frumos care se poate vedă noaptea intre munţi, se dă de locuitorii Dornei, numai la ocasiuni

bări sau de veselie.

mari de ser-

Era in adevăr

veselie pentru intreaga Dornă, logodna

o zi de
Irinei,

fica lui Nistor cu Mihai Plăeşul. Locuitorii
şedeau jos pe earbă, despăzțiți ia diferite gru-

pe după

virstă şi sees.

"“formănd un orchestru

"Lei lăutari

compus din

țizani.

o seripeă,

o cobză şi un naiu, căntau căntece de dia.
goste care scoteau pe furiș din peptul candidelor fete, suspinuri de dor. Iei sedeau
betrănii satului

cu

figurele

lor serioase

Şi me-

ditative, incinşi cu curele lațe şi țiind
în mă_nă căte un lung baston semn al stato
rnieiei:

diucolo fiecăii veseli și tumultuoşi,

cu pletele

lasate pe umere, copii sburdalnici ai
muntelui, haymici Ja muncă, uşori la joc,
aşteptăud
inceperea horei cu nerăbdare ca să
mai poată schimba căte o strănsetură
de mănă cu
draga lor. Apoi fetele, blonde
ca spicele de
Srău, gitite in hainele lor de serbăt
oare, cu

Hori pe cap și cu altiţe pe săn, ţiind
fiecare

ochii plecaţi spre pământ ca și
cum w'ar zări
ochirile îndrăzneţe ce le veneau
ca niște săgeți de toc din grupa flecăilor,
Și toată lu-

mea, hbătrăni şi flecăi, femei şi
fete lăudau
int”'un glas frumuseţa Irinei și
voinicia lui

Mihai.

Numai

cănd

şi cănd

vre

o: babă,

de-

prinse a cărti de toate cele; caută
să găsas„Că căte un mic defect la vre
unui din logod=
nici,

— Bala) de Mihai! Zicea un“ flecău: Toader, cătră

vecinul său Ion,

știu că

mănâră |

mireasă mai ie. Parcă-i o Domniţă. Ban vezi
tu căt e de albă, ce păr lung şi frumos mai
are, ce dulce căutătură!

Cănd

se uită cu ochii

la tine, parcă te frigein inimă.
— Aşa este, ănsă nu ştiude cede o bu-.
cată

de vreme incoace e tot măhnită.

„are. Îţi -aduci tu aminte

căt

era e de veselă

mai inaințe; cum glumea de frumos?
. „nea! se tot glumesti.cu dănsa....
că-i tot plouă şi ninge.

—

Are ce

Tare eşti prost, loane!...

Îţi ve-

Acum

par3

Nu: inţelegi

tu c'aceste sunt, marafeturi de mireasă ? „Aşa
- trebue “să fie o fată care se. mărită. Unde ai

mai văzut 'tu mirese rizănd și sărind intrun
picior ? Ele învaţă inadinsa fi merite. N'am
prins eu doar pe Catrina inroşindu-şi ochii |
cu capătul

ştergarului,

pentru ca să

creadă

lumea că plănge ? Așa-i obiceiul pământului :
“fata invaţă, dela mamă şi mama de la bunică.
"—

Poate,

măi,

că ai dreptate;

imi pare că lina nu se preface.

ănsă mie
Am văzut?o

de multe ori aşa de supărată, că nici bagă
de samă, la cele cei spuneam. Eu &i vorbea
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una şi ea imi respundea alta. Ochii ei umblauin toate părţile, parcă aveu o grijă în
spate,
|

— Nu-ţi spun en că cu mintea ta nui să

pricepi nici odată nimic? Ți-ar fi plăcut
poate să se uite numai decăt la tine, să-ţi
zim-

bească in față, ea, care n'are ochi să vază
decăt pe Mihai? Fireşte că areo grijă in
spa„te, și mare ăncă: grija măritatului.
Toate fe-

„tele o poartă de la virsta de optsp
rezece ani

inainte; da ean să le vezi a doua
zi după
cununie cum le rid ochii in cap ca niște
ghi-

ocei.. He! He! Nu mi-e ânteia oară
cănd văd
mirese smerite cu. nasu'n păm&nt
; decăt smerenia asta ţine număi pănă. ...
— Tăceţi din gură i—strigă
un bătrăn de-

alăturea și faceți loc să treacă logod
nicii !

In acel minut treceau prin mijlocul grupe
lor

Mihai şi Irina, ţiinâu-se de mănă.
Ceremonia

logoănei era, sevărşită. Toată lume
se scula
inaintea lor, ca să-i teliciteze, Mihai
păşea

măndru

și drept

ca un brad ;

in ochii sei

strălucea bucuria, car Irina merţea

du-se ca şi cum n'ar fi avut
de a se ține pe picioare,

destulă

legăniu-

putere

Faţa ei era. palidă,

și la fiecare pas, ca se uita, indărăpt cu o ne-:.
spusă neliniște răzemăndu-se

din ce în ce mai

tare pe braţul lui Mihai. In ochii ei ar fi pu-

tut ceti cineva

doue simţiri diferite, Inptăn-

du-se cu putere: amorul și o grozavă frică. Cea
mai mare parte din lumea care era adunată.
acolo, nu luă sama la această schimbare pe

faţa Irinei

și acei puţini

care văzuse ceva,

atribuiră negreşit coloarea ei palidă,

emoțiu-

unii ce a trebuit. să aibă in momentul logodnei.
Un bun observator ănsă, ar fi zărit tot atunce o figură arămie cu doi ochi mici in cap, |

alunecăndu-se ca o şopirlă prin mulțime şi
inaintănd spre Irina cu pași nevăzuţi ca și
cel rău. Numai Ion observă acest iînspiritul
|
- cident.
—

Luatai tu sama

la ceva?

zise el

lui

Toader trăgăndu-l de măneca cămeşei.
_— La ce?
— N'ai văzut tu pe Osman Turcul, viină
ca o naprasnă intre noi?
— Ei şapoi ?
— Indată cum Pam zărit, am și văzut pe
ina,

ingălbinindu-se

Este ceva la mijloc!

ca ceara

pe obraz.—
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— Nu cumva crezi tu. că Irina
e inamovată de dânsul? Ţi-a trece poat
e și asta prin

cap ?

—

-

Nu!

Da cred că

Turcul

o urmăreşte

mereu, Ea il știe căt e de apri
g şi de aceea

se teme de dânsul, N'o
vezi cum
Parcă are un șerpe dinapo
ea ei.

'—

tremură?

Malte mai vezi tu, loane!

Mă tem că

de multe ce vezi să n'ajungi
a orbi. Cum s0-

cotești tu că Turcului
i-ar trece

una

ca asta

prin minte cănd are a face
cu Mihai ? Doar,
nu s'a săturat de zile. E] știe
că Mihai Plă-

eşul unde pune mâna dă
la pămănt, unde chitește greș nu face; șapui
unde Par pute yr'o
dată suferi Irina?
|
În acel moment Osman nu
era, decăt la doi paşi de Irina ; ea simți
suflarea sa otrăvită ŞI un

fior atăt de receîi treci prin
trup, incăt a„Pancâ
—

un ţipet şi căză în braţele
lui

Ce este, strigâ, acesta
spăriet,

nu mă mai iubeşti?

-

Mihai,

Irino tu

|

Irina, nu respunse nimie,
ănsă deschise ochii |
sei albastri, şi-i ținti atăt
de lung și de duios in ochii lui Mihai, incă
t acestuea nu-i mai

trebni nici un Tespuns.
EI ceti adănc in ini

ma ei şi fruntea. sa' se insenină, sezznă cât

„de mult este iubit.
„—

i

Atunci de ce tremuri?

De ce eşti aşa
a

de galbenă 2—adaose el cu o voace mai asi- :

gorată.— .

-

"Dar napucase

cuvănt şi

Irina a pronunță un singur

Osman care se afla acuma in față

cu logodnicii

zise cu glas mare

pentru a |

auzit de toţi:
—

Să-ţi

|

fie de bine, Mihai;

intrun cena

bun !. Cănd ne poftești la nuntă?
— Poimăne, jupăne Osmane şi dacă nu-ți
va fi cu suparare, vină şi D-ta la masa noa-

„stră,

|

Poarte mulțămim ! — respunşe el cu în |

—

zimbet ironic;

şi aruncând o căntătură cru-

cișă Irinei, despăru prin mulţime.
—

Ce dracu are

Osman?

găndi in

sine

Mihai-Zeloceşte eăr vr'o hoţie în cap. Cănd
oare a scapa Dorna de lighioaele aste de
Turci care ne-au măncat averile și ne-au săcat

munţii ?—Ănsă

umoarea

lui cea. rea, pro-

dusă prin apariţiunea, neașteptată a lui Osman .

se șterse indată,

sub privirile. amoroase ale |

logodnicei sale şi in fața. veseliei generale.

|
:

78
Hora incepă. Toată lumea se arunc
bunie la joc şi un lung lanț de fiecăi
ce samanau a fi atătea flori in o mare
landă insufieţită de focul tinereţei, se

cu neși fete
ghirformă

sub bolta cerului, iluminată de stele.
Nimic mai frumos de văzut decăt acest
juc
incingăndu-se pe cămpia verde, joc de voinici
..
in care lanțul ce se ntoarce, se restri
nge şi

| sentinde intrun vârtej fără repaos, samănă
a
6 purtat de vânt; nimic mai pătrunzător
de
auzit decăt aria străveche a horei, ale cărei

modulaţiuni, cănd line și trăgănate,
cănd sgo-:

motoase şi bărbătești, par -a ne revela
frumosul timp trecut!

S'ar zice că Romănii

cănă

„Sai prins de mănă pentru prima oară
ca, să
joace hora, simțind aceeași trebuință a fi
uniţi

în zilele bune ca și in zilele rele, au
vroit
să lege frăția dintre, dănșii printiun
căntec
ȘI un joc.
După horă, veni mass cea, mare, in
capul
căreia să așeză preotul, un 0m bătrăn
cu bar-

ba argintie și fruntea increţită de: multele
erni "
te trecură peste dEnsi. In dreapta.
sa se. -pu-

se logodnicii şi în stinga, socrii cei
mari,
„Apoi

veneau toţi ceilalți. "oaspeți

ce luase

parte la serbarea, cămpinească. Vinul era bun
sănătăţile: se succedau cu iuţală, şi veselia
inanda toate inimele. Babele incepură a povesti din

vremile cele vechi, pe cănd eran şi

ele tinere și frumoase ; fetele ascultau cu luare aminte; car fleckii ascultau puţin, vorbeau
mult, şi cu ochiul furau şi mai mult. Nistor
era de un chef nespus;

el intinerea pentrua

doua. oară, căci de mulți ani nu avh o zi a
tăt de fericită ca zioa de logodnă a fiicei sale. Irina incepă asemine a-şi recapata colorile. Ea se simți mai liniştită de cănd se dusese Osman şi se dedă cu totul veseliei.ce
|
preşedea la acest ospăț.
La urmă, cănd vinul incepă a se “deşerta
de prin pahare, cănd o geană de lumină se
arată

pe marginea cerului

spre resărit,

ear

bradul care pănă atunce luminase munții ca
o lampă magică cu mii de focuri, se prefăcu in cenușă, aruncănd numai ici cole căte
o scănteie, se sculâ in picioare preotul cu un
pahar în mănă şi dupi ce-și netezi barba cu

toată

demnitatea

unui: octogenar

măndru de

- „Oaalbeaţa. ei, ţină cuvăntarea următoare:
pe Mihai
„meni buni“, zise el, „pe Irina și
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„eu i-am

botezăt

„en &i cuonun;

cănd erau in fașă;

astăzi

Când mă uit la dânşii imi a-

„due aminte de' zilele cele bune, pe
cănd n'a„vem

alte griji im Dorna,

decăt

să ne ere-

„Ştem copii şi să ne sporim averile,
Acele
„vremi au trecut, Ănsă dacă Domnul
ne-a tri„mete mulţi copii în Dorna ca Irina şi
Mihai.

„Să știți că de griji și nevoi vom scapa
cu-

rând.

„—Inchin

dar ăncă odată in sanatatea
„lor şi a voastră tuturora. Să
dea bunul Dum-

„hezeu

ca soarele

„flucă senin

care Tresare astăzi

şi veselie

in inimă,

să nea-

şi să stri-

„vească de pe dealurile: noastre
burneana cea.

„rea 14

|

- Aceste puţine cuvinte bine simți
te fară pri-

mite cu un lungşi sgomotos
departe. în munţi.

ura care vesunâ

III,
“A doua zi de logodnă, Osm
an se preumbla
cu paşi repezi în - camera;
sa, părtnd a. îi

toarte preocupat.“

Casa lui era situată la pi-

cioarele muntelui Pietrosul, nu
departe de pune“tul unde riul Neagra „se
aruncă în: Bistriţa,
Zidită, pe o stăncă de und
e domnea, toată va-

lea Dornei, ea samana unui cuib de uli. Aco-.,
1o se ţineau sfaturile intre Otomani, şi se ur-

zeau

ţoate

poi fiecare

planurile

de jefuire pe care a-

in parte le esecuta

țiunile ce avea de Ii Osman.
preumblăndu-se

după

instruc-

Osman astfel

frământa în capul seu mii de

proiecte de seducțiune in contra Irinei.

Tim-

pul era scurt, ea se logodise ieri și măne a:

vea să se cunune. Prin urmare 0 hotorire.
grabnică, trebuea luată, EI simţea pentru dăn„sa o atragere sensuală neinvinse și cu toate
aceste nu o iubea; căci nu sufletul ei “bun, nu
natura, ei blăndă şi generoasă ce se revărsau
atăt de viu în ochii ei, făcură impresiunea-

“supra lui Osman. El nu văză la dănsa decăt esteriorul ei, şi de-ar fi fost ea un ăbger

de bunatate sau o Lucreţie, ar f dorito cu
aceeaşi ardoare,

fără să

dorească

şi amorul

ei. Lina din contra avea un desgust nespus
de Osman. La inceput, cănd acesta fâcă cele:
ăntei incereări amoroase

pe lăngă

dănsa, ea

se il respinse cu mănârie, și după ce Osman
apoi să0
văză bătut pe acest tărăm, căută
atragă prin promisiuni şi bani.

Irina era neinvinsă,

Dar și. acolo

Intre ea şi dânsul, era
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nu numai diterința virstei, disproporțiunea fisicului. bariera religiunii, amorul pentru Mihai;
cra toată -repulsiunea
şi perversitate, intre

ce esistă intre virtute
bine Și rău.
Antipatia
ei pentru dănsul era instinctivă, Precum
iubea pe Mihai, fără a se intreba pentr
u ce,
tot astfel urea pe Osman. Acesta ănsă
nu era
“omul să renunțe aşa, de ușor la intre
prinderile sale; aceea ce nu pută dobăndi
prin Tu- găminți Și promisiuni, el spera să
capete prin

viclenie sau violinţă, și pentru a nu scapa
ori
ce ocasiune i sar fi putut presenta, el,
se pu-

se a o urmări pretutindene

şi in tot timpul,

aşa, incăt deveni umbra ce se ținea necon
tenit de pașii sei. De-ar fi mers Irina
la bise-

rică sau la joc, in pădure

sau la isvor, ea |

trebuea, să-l intălnească in cale urmăr
ind'o cu

ochiul; precum urmăreşte fatali
tatea pe om.
Deşi la inceput Irina se ingrijl
puţin de ptigo. nirile indărăptnice ale" Otomanului
, aruncăndu-i

de căte ori il intălnea căte o privire
rece şi

'despreţuitoare

care il pironea

pe loc,

totuşi

de la un timp incoace infățoșarea,
lui, &i deveni

nesuferită.

Era ceva care0 apasa pe
piept,

cănd vedea ochii sei galbeni aţintiți
asupra ei

Și O presimțire secreță &i spunea că acest: om
vroeşște

să o pearză

cu ori ce preţ. De aceea o

ca căuta căt se poate să-l inconjure, şi dacă
din intămplare, il intănea fără veste unde-va,
se simţea atăt de neliniştită, incăt de multe

ori această neliniște se traducea in mod viSibil pe fisionomia ci. Astfel sa intămplat în
Ea ar fi desco-

i zioa. logodnei sale cu Mihai.

perit negreşit

intenţiunile

Otomanului

Mihai sau cătră tatăl ei, ăns

cătră

pe o parte o

reținea un simț de ruşine pre natural unei
tinere fete, care pentru a destăinui asemene
zece
“lucruri ar fi trebuit să se inroșească de
i sau
ori, şi poate chiar să-și atragă bănuel

să nu es-

prepusuri, pe altă parte se temea

resbunarea

pue pe unul sau . altul la ura şi

lui Osman.
De aceea preferi a se apăra

de densul în

tăcere, crezănd mai ales că curtnda

ei inso-

de ori
țire cu Mihai o va pune în siguranță
ce pericol.

minOsman nu inceta ănsă de a căuta in
tea sa vre un mijloc pentru a ajunge la scop.
mare—să-Și
— Ce dracul,—zices el în glas
Asta e
bată joc de mine a fată de țaran|

d
pre mult.... Și pentru ce numar vroi ea pe
mine ?... Nu sunt eu cel mai mare aice?.

Nu mi siinchină mie toţi de la mic pină la|
mare?... Nam eu destulă avere să cumpăr

Dorna

intreagă? Și cu

toate aceste

să nu pot

face nimic!... Să tremur ca un copil
dinaintea ei şi ea, să vidă de mișelia mea!.
.. Dar

la ce mă mai numesc Osman? La. ce-mi
mai
slujeşte iartaganul de la briu?..

Și în această luptă intre amorul

seu pro-

priu și neputința de a isbuti, faţa sa
urită sa
sbărcea de turbare.
— Măne se cunună, strigă el,”
lovind cu
"piciorul în pământ, măne va, fi
in - brațele lui

Mihai!... Și eu ce fac? Să remăn
bătut, u„milit: de o femeo! Asta nu se poate!
... S'aştept mai tărziu ? Osman să, vie
după Mihai?
Ce glumă !... Nici asta, nu se
poate!... Să

o răpesc acum indată, so fur!
Dar atunei
trebue să părisese Dorna... Şi
unde să mă
duc?,.,
DE
|

Aici Osman se opri gănditor căt-va
timp ;

dar de odată, ca şi cănd
ar fi fost mișcat de
o coardă nevăzută, el tresări 1;
ochii sel luară
espresiunea

unei hotăriri

nestrămutate,

şi re
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preumblarea

incepăndu-și
unde;

Ce-mi

avere am!

răpezi și

pași

zise el, „moi

„flc!...“

neregulaţi

cu

duce ori și

Irino!

pasă!—Ah

tu vei fi a mea!

Irino ! restoarne-se pământul

„... Na fi zis că lui Osman &i va sta o femee in protivă!“

Apoi
Otoman
—

el şueră

eşind afară

puternic şi un

se presentâ inaintea lui.
Ali, zise Osman

cu o voace grămădită,

să-mi pregătești indată o plută bună și să-mi

ajuţi a stringe tot din casă. Mâne in zori de
|

zică plec.

_— Vrei să te muţi din Dorna?
.

—

Dar.

—

Şi unde vrei să te duci?

—

Nu

—

Ce insemnează

ştiu.

cam turburat.

asta, Osmane?

Te văd

|

Imsemnează că ieu pe Irina cu mine și
mă duc din Dorna,
—

— Iei pe Irina cu tine?... adaose Ali,
plin de mirare, dar ai uitat poate că ea se

cunună măne cu Mihai?
— Ba nu,

+

— Atunci nu te mai ințeleg.— Spune-mi,
Osmane, ce ai de gind să faci?
— Vrau so fur in astă noapte. Eată tot!
Na vroit să meargă cu mine de bună voie,
va merge

de nevoie.

— Ah! Ah!... Pricep acuma. Să
mititica te-a fermecat cu ochiul. Vrei
cum s'ar zice de la, nasul lui Mihai.
ce meșteșug ai de gănd să faci astă

vede că
s'0 ştergi

— Pluta-i gata, zise el frecăndu-și

măne-

Dar cu
isbăndă?
— Ți-oiu spune mai pe urmă, Ali, pregăteşte-mi ăntei pluta și vino iute inapoi !
Ali, deprins a asculta de ordinele lui Osman, plecâ indată şi peste o oară se intoarse indărăt cu un aer mulţemit.
le, o plută ferecată de Minune; parcă-i făcu-

tă inadins

pentru

Irina.

C se vă

duceți câ

văntul.
— Ali, să incepem a stringe buclucurile.
— Să incepem.
Și amăndoi se puse a culege tot de prin
casă şi a viri intr'o ladă mare ce sta desehisă in mijlocul camerei,
— Nu uită nimic, Ali!
— Naihi erijă|
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— Tea de colo chiniirul cu banii!.
—

Numai

mai ales cănd

decăt! Asta-i lucru de căpitenie,
e vorba

de a imblănzi

căpri-

oarele de munte.
—

Pistoalele sunt oare grijite?

—

Cum e oglinda?

—

lea şi covorul de pe părete.
Negreşit ! Doar trebue să vă fie moale

—

|

pe plută,

—
—

Dar de măncare este?
Eată colo in dulap un picior

pre de ajuns.

de vin.—Vi-i

și doue garafe

de miel

O se petreceţi ca, doi insureței in luna
miere. Dar ean spune-mi cum ai să....

de

le lada in spate și haide!
Ali ascultă fără a mai aștepta vre un res-

puns şi am&ndoi plecară, însărcinați de tot avutul lui

Osman

spre locul unde

legată

|

pluta de mal.

Pe drum,

era

ear Ali

Osman părea gănditor,

dinţi
mergea vesel și fără grijă, șuerănd intre
un aer de munte ca și cănd mar fi fost vor-

ba de comiterea unei crime, — Ascultă Ali, zise Osman

timp în toate zilele spre amurgul

d upă
Trina

cătva

are
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obiceiu să se urce pe munte ca să-și aducă capra acasă de la pășune. Nimene altul nu se poate
duce după dânsa, căţi capra nu ştie decăt de

glasul ei.

Noi

ne vom

aţine

in

crăpătura

stăncei ce vine lăngă potică, şi indată ce vom
zări-o trecănd, ne vom arunca amăndoi pe

dânsa ; unul o va ridica in brațe, celalalt îi
va astupa gura să nu strige, șapoi....
—

Em! Dar dacă n'a fi singură,

intimpi-

nâ, Ali, scuturănd din cap,

—

Pentru ce doar suntem doi
ce avem pistoale la briu? respunse
un ton amenințător.

şi pentru
Osman cu

—

Vra se zică la nevoie trebue să..
— Senţelege ! No să ne lăsăm doar prinşi
p
ca șoarecul in capcană !

Ali încetâ de a șuera.
Ceea ce-l puse pe
gănduri, eră nu remuşcarea cugetului, nu uricioasa, crimă ce trebuea să sevărşască,
era
pericolul ce-şi atrăgea şi el, luănd parte la
această nocturnă espedițiune.— Inimile inr&u-

tăţite, căt de deprinse ar fi ele cu crima,

au

totdeauna o porţiune de laşitate.

Pe drum -mergănd, ei intăluiră pe Joan He-

NE

“sa
căul care venea de la malul Bistriţei cu to-

porul pe umere.
unde te

— Buna vreme, jupăne Osmane,
duci ?

* — La Peatră, să vănd nişte plute,
—

So vede

de gind

că ai

să zăbăveşti

ce-ţi iei atătea

mult acolo, de vreme

buclu=

|

curi ?
—

Aşa ceva.
Și Ioan treci

inainte.

pări

Ear Osman

foarte ingrijit de această neașteptată intălnire,
—

scos inainte ! — murmurâ

„Cine mi la

„el în sinc.—'Potdeauna trebue să-l iutălnesc

să
„in cale. De cumva il va impinge păcatul

„meargă cu Irina după capră, alui e dracul!“
Toate pregătirele fură făcute „pentru răpi-

vea, Irinei. Osman

aștepta numai să insăreze.”.

Insfirşit soarele asfinți, invelit in nouri deşi
firşi o noapte. neagră incepi să imbrobode

mamentul.

Luna

nu

era

pe ct;

numai

ici

cole se zărea pintre crăpăturile nourilor căte
o stea.

Sar ti zis că

natura

insuşi

vrveşte

să-l ajute in criminala sa intreprindere.
apucănd pe
— Să mergem, zise Osman,
Ali de

mănă,
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Să mergem, dar n'ar fi bine să. RR
— Ce mai este? ij] intrerupse
. creţEnd din sprincene.
—

Nar fi bine...

acesta in-

să mai aşteptăm

puţin

parcă-i pre de vreme,
— Nu-i pre de vreme. Nu vezi
căt e de
intuneric ?—Ce'!..,. Vrei s'ajungem
acolo cănd
Irina va fi inapoi acasă?
— Ba nu;... dar vezi... mi s'a
părut că
„... socotesc

că m'ar strică

să mai

luăm

pe

cineva cu noi.
— Mişelule! Te temi de o fem
ee ? Haide
cănd iţi zic, că doar nu mergi la
spănzurătoare! Apucă pe muchea dealului
și nu tremura. Te-ai făcut fricos ca o muie
re, de cănd
ai schimbat hoţia de codru pe
negustoria de
cherestele,
— Nu mii fiică, Osmane, decă
t văntul imi

şueră în ureche

și mi-i cam rece. —Dar

tu una, adaose el, clănțănind
din dinți,

ştii
dacă

Ion a fi inţeles ceva, şa fi spus
lui Mihai?...

— Inainte şi nu lungi vorba!
Iată puntea ; fă mai răpede; acuş sunt
em în crăpătura stăncei.—Ce calci ca pe
cuie?
Astfel prin intunericul nopţii,
Osman și Ali,

*
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ca, doue umbre inaintau

răpede dar

cauţiune, spre locul unde trebuea

cu pre-

să fure pe

. Irina. Ali mergea inainte şi astă dată trebue
să mărturisim

că mergea mai puțin impins de

instinctul răului, decăt de frica lui Osman.
In acelaș timp

s'auzea

căntecă dulce și armonios

sus pe

munte un

ce trezeă

in de-

părtare văile adormite:
Dragă căprioară,
Măndră sorioară, !
Vino

te grăbeşte

Că noaptea sosește
Şi ventul e rece,
Şi stahia, trece
Ades prin părău
La “ceasul cel râu.
Vin la mine-acasă
Căn flori șin mătasă
Eu te-oiu legăna,
Şi lin ţi-oiu cănta
Căntece de dor

NA

Să te-adorm ușor.

Era Irina care striga căntănd, căprioara
Căprioara auzi voacea el, ȘI sădin munte.
rind de pe stăncă pe stăncă, se scobori la, plcioarele stăpănei sale.
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Irina ţi netezi părul, o sărută, pe frunte şi
continuă căntănd:
Dragă sorioară
Fii veselă, sbiară

Ca măni mă mărit

*

Cun mândru iubit;
Mini norocu-mi ride,
Cerul se deschide

Şin el doue raze
Văd cum luminează
Cald zilele mele—
Ştii tu ce sunt ele
Sunt raze din vaiu!...
Ochii lui Mihai!...

Căpriţa

deprinsă, cu asemine desmerdări
incapă a sbiera imprejurul ci, plină de bucu-

vie, dar spărietă ca de un şerpe ce ar fi zărit în earbă, ea se culcă, pe trus-patru-picioavele, și ridicănd ochii spre Irina, se uită tremurănd

la dănsa.
Dragă ce oftezi >
De ce lăcrămeyi ?
Ai vro suparare,
Nu ţi-a priit oare
" Apa, de isvor?
Sau ai vre un dor

Ce te arde greu
Ca, şi dorul meu ?,..

Pădurea, vuește
Vino te grăbeşte
Că, eu ţi-oiu cănta
Şi te-oiu discănta

De visul cel ru
Şi de dorul teu,

pe poti-

Astfel căntănd, Irina se scoboreă

Cănd

ca strimtă, măind căprioara

de funie.

deodată două fantome negre

ca fiorii morţii,

eşind din crăpătura unei stănci, se aruncară
asupra ei. Ea vioi să se apere, dar mănele
&i erau legate; vroi se strige, dar voacea &i
era inăduşită ; cuprinsă de groază ca leșină.
— Noaptea deveni şi mai intuncăoasă, vântul

şueră fioros prin desimea codrului.
IV.
Abie se ivise a doua zi soarele pe cer, Şi
toată Dorna eră in picioare. Vestea despre
dispariţiunea Irinei tocmai in ajunul eăsăto-

viei sale, ca ori ce veste rea, se respăndi iudin
te din om in om şi toți alergau uimiţi

toate părţile spre casa lui Nistor,

pentru a

ram
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se incredinţa despre această

nenorocită in-

tămplare. Mii de presupuneri se făcură intro
minută. Unii ziceau că Irina va fi căzut in-

to prapastie, alţii că se va fi inceat in riul
Neagra, alții că o vor fi măncat'o fiarăle salbatece,

ăusă nici unuia nu-i venea in gind
despre răpirea ci.
— Ce poate să fie? zicea Mihai frăngăndu-și mănele; să nu vie toată noaptea acasă
ass. Degreşit i sa intămplat ceva.... Să mer-

gem

oameni buni, se rescolim munţii, să scociorăm pădurile, să o găsim numai decăt!...
— Da să mergem! respunse cu toţii intun. glăs.

— Stai!

staţi!

strigă atunci de departe

un om ce venea spre dănșii, alergănd in fuga
„mare, și făcăndule semn din mănă să-l aştepte.

Era Ion Flecăul.
— Ascultaţi! Zise el,

abie

resuflăndu-se,

după ce ajunse in mijlocul grupei unde se afă Mihai, a sară am intălnit pe Osman cu
toate Duclucurile in spate, scoborăndu-se spre
Bistriţa... Mi-a zis că merge la Peatră....
Azi am trecut pe la casa lui şi am găsit'o
Ş
pustie... De cumva va fi el care.... atunci
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este ăncă vreme—El

n'a putut să plece de-

De-om apucă de-a
căt tot astăzi in zioă
dreptul, îl vom ajunge aproape de Toancele,

pe cănd a fi soarele de o suliță,
Osman in adevăr, după ce răpise pe Irina,
stătu toată noaptea ascuns in munte, şi abie
in zori de ziuă cu doue oare mai inainte,
plecă, spre Peatră, căci numai zioa poate umbla pluta pe Bistriţă.

De ar fi căzut trăsnetul pe capul lui Mi-o
hai, el mar fi remas mai ameţit.,

Fără

a a

şteptă mai multe amărunţini, el smunci toporul din măna lui on și se făci nevăzut. —

Inta?o clipă se desfăşură dinaintea ochilor sei
tot

adevărul

acestei
esplica

și-l putuse

ca tot omul

intămplări pe care nu
pănă atunce, şi desperat

ce se vede

cubmea, fericirii în culmea

de odată căzut din
pefericirii,

el ho-

tări sau să moară sau să-şi resbune.
de unde pintre strimtorile
Carpaţilor, face cotituri multe și merge incet,
ear acel ce iubeşte merge. de-a dreptul și
merge iute. In mai puţin de doue vase el
și
urcă, dealuri, coboră văi, trecă peste răpi
cepeste ponoare, și ajuuse in fine în virful
Pluta

mănată
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lui de pe urmă pisc a cărui puale

se scobu-

râu în Bistriţa. De acolo el zări la picioarele
sale o plută mergănd in josul apei.
„Însfirşit“.... zise Mihai resuflăndu-se
a-

dănc din piept, Ochiul seu recunoscă pe
Irina. Ea şedea culcată cu capul răzemat
de o

grindă ; la cărma, din frunte era Ali,
la căr„ma din urmă Osman, şi amăndoi
tăind valurile cu putere, inaintau spre Zoancele.
Toancele e cataractul cel mai peric
ulos pe

toată, intinderea, Bistriţei.
Strinsă intre doi
munţi nalţi și stăncoşi, pintre care
abie străbate lumina zilei, ea ferbe din fund
ȘI pănă
in față ca şi cănd ar curge pe o
albie de
foc. Valurile gem cu o turbare
nespusă şi
mii de stănci es ascuţite din sânul
Bistriţei
inspumate. Vai! de plutaşul care
war şti se

conducă pluta pe acolo! Cănd nevoea
îl sile-

ște se treacă prin Toancele, el
se pregăteşte

ca de resboi;

esaminează

mai

ăntei

cărma ;

cearcă toate legăturile grinzelor
pentru ca să
se incredințeze dacă unu e vre-o
sminteală ;
işi suflecă, mănicele, și-şi face
semnul crucei.
Toate aceste pregătiri făcute in
tăcere Și cu

gravitatea

aceea

ce inspiră

totdeauna momen-

E.
E,
N
YI.
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tul pericolului produc un efect ingrozitor mai
cu samă asupra călătorului care pentru prima
oară iși espune viața in acest loc. Cum a in=
trat in Toancele, torentul a și luat pluta înde spume, și purtată ca 0
tun valmașag
scoică pe crestele valurilor, ea Sacufundă, se

ridică se sfăşie și se frămăntă intr'o luptă nesfirşită, şi e destul de o singură greşală de
lopată, pentru că dintr'Ensa să nu mai rămăe

decăt țanduri.

In fiecare an Bistriţa inghite

numeroase plute care salunecă cu nesocotință în această strimtoare, și fiecare stăncă poartă numele

vre-unui

nenorocit

ce şi-a

perdut

Cimetier infiorător în
densa
viața lăngă
uncare stăncele atestează ca şi crucele Jocul
..
de aceşti nenorociţi şi-au aflat mormăntul!.
pe acolo.
Fatalminte (Osman trebuea se treacă
urmă,
Ali! strigă el de la cărma din

aindreaptă pluta spre malul stăng. FI dădă
de
cest ordin nu pentru a se feri de șuvoiul
că zări
care incepuse a se apropie, ci pentru
]
pe Mihai

scoborăndu-se

pe coasta dealului din

i toadreapta, și vroi să pue intre ei amândo
tă lărgimea riului,

să sară pe plută.

in Scop de a-l

impedeca

Ănsă la cea îutei lovitu-
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ră de lopată

ce făcă

Ali pentru

a esecuta

mișcarea ordonată de Osman, pluta intră in
curent și cu iuțala fulgerului,
se isbi de o

stăncă ce sta, nevăzută sub apă. Grinzile părăiră in legăturile lor şi capttul dinainte se
cufundă in apă impreună cu Ali care perzăn-

du-și echilibrul

se duse in fund luat

de un

val puternic. Pluta impinsă de șuvoiu
după
ce se invărti ătva timp imprejur, se opri
apoi in loc de a curmezișul astfel incăt
capătul din urmă atingea malul drept.
“Osman acuma nu mai putea nici inaint
a
nici da inapoi.
Vrănd, nevrănd, el trebuea
să dea piept cu Mihai.
„Cu atăt mai bine
„Săndi el in sine, cel puțin m'oiu măntu
i de
„d&nsul odată pentra totdeauna,“ și
inarmăndu-şi. pistoalele, se pregăti pentru
lupta ce avea să decidă intre ei amă&ndoi.
Irina, palidă ca un cadavru se
trezi din
letargia în care fusese pănă atunc
e Și ridi-

căndu-se în sus, întinse amăndoe
braţele in
| direcțiunea de unde venea salvatorul
ei. Ochii
ei stinși, incunjurați de doue
cercuri vinete
nu putură distinge nimic, şi
cu toate aceste
ea il simți, îl găci de departe,
căci sunt mo-

mente in: care “acel ce iubeşte vede mai bine 3
cu sufletul decăt cu ochii.
In acea vreme, Mihai ţiind intr'o mănă toporul,

in ceealtă

cuțitul, se coborea, de pe munte ca o vijelie. Cu capul gol şi cu pletele in vănt, el alerga nebun peste stănci şi
tuxbată,

văsipea.

cu piciorul petrele ce se restogoleau

in vale

peste

lui

unei lavine.

cu sgomotul

sfinte! striga el, dă-mi atăta pu-

„Doamne
„tere,

fuga

şin

părae,

să-mi

resbun

aşa cum

Și prin toți porii, el respira

doresc

eu!*—

resbunarea, șar

fi vroit să găsască un mijloc atăt de
atăt

de crud,

ca intro singară

stoarcă tot săngele „din vine
acelaş

timp să surefe

răpede

clipală să-i -

și să-l. facă în.

chinurile

morţii, un.

veac intreg. —Căţi-va pași ăncă şi Mihai era
pe plută ... Atunci o detonaţiune prelungită
și mult repetată de echoul munţilor se auzi,
Osman
bine,

îl luase
ănsă

pluta

la ochiu
șovăind

cu pistolul, il chitise
sub

picioarele

sale,

&i clătină măna, tocmai în momentul cănd el
descărcâ arma,

și plumbul trecă deasupra ca-

|
|
pului lui Mihai,
celalalt,“
de
scapa
nu-i
—„Ai scapat de unul ;
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urlă Osman furios,

ridicănd

al doilea

pistol |

asupra lui Mihai, ănst şi astă dată plumbul
trecă pe alăturea și se lăți pe o peatră.
In acel'moment Mihai făcă cea de pe w-

mă săritură și cu. turbarea accea ce poate
avea numai un om nenorocit ca dănsul, sc a-

runcâ pieptiş asupra lui Osman, Și inșfăcăndu-l

in braţele sale puternice, il resturnă
la păment, inainte de a avea macar timpul
să se
resufie,

—

Stăi căne fără

de lege !— strigă Mihai,

crășnind din dinți şi stringăndu-l
ca intrun

clește—a

venit

vremea

samă de nelegiuirea ce ai făcuț!
bună de la viaţă, că de acuma
Am

de grumaz
să--ți dai

Ie-ţi zioa
eşti mort!

să-ți sfărăm capul ca unui pui
de șerpe

Şi țărna, ta, spurcată,

am so

arunc la vănturi!

— Indurare!,,,. strigă Osman
spăimăntat de groaza morţii.

—

palid şi in-

Îndurare!....

Tu cei de la mine indurare ?... Fiinţă păngărită!... Atun
ci cănd se

va indura cuțitul ce am să- ți vir
în pept, să

“nu te spintece ; atunci cănd
s'a indura apa in
care am să te arune să nu te
inece; - atunci
.
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m'oiu indura şi eu —Mergi in fundul iadului,
să hrănești nopărcile din cărnurile tale!....

Și plăntăndu-i

cuțitul

inăduşi cea de pe urnă
care
stâncă

drept în inimă, &i
resuflare

in săngele

ca un isvor zbucni din rană și stropi o
ce sta

alăturea, martură

nelegiuitului Otoman
nezeu, - Apoi ridicănd

de moartea.

și de dreptatea lui Dumin sus cadavrul,

îl a-

runcâ, în Bistriţă unde fă inghiţit de intunericul valurilor.

”

Toată, această teribilă dramă, Irina o privi
cu un ochin rătăcit, fără a-şi pută da samă
de cele ce se petrecuse inaintea ei.

Abie a doua zi, ea incepi a-și reveni

in

sine, și recunoscă
tească.
La capul

că se află in casa păriaei ședea Nistor cu părul
alb ca om&tul, albit intro singură. noapte și.
la picioarele ei Mihai ingenunchiat, urmărea
şi cu ochiul și cu suflețul toată resuflarea ce
eșea din peptu-i.

— Irino, ăi zise acesta incălzindu-i mănele in mănele lui, nu ne vezi?,... suntem noi,
Nistor şi Mihai ; ești in brațele noastre; eată
e =
casa, tatălui teu; eată căpriţa.
Atunci ea deschise niște ochi mari, se vită
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imprejur

şi un şiroiu de lacrimi

îi inundă

fața.
—

Mihai!

zise ea

cu o voace

întreruptă

revenind ca dintr'un vis, a! te cunosc .... Fa-

tă şi tata.!.... Veniţi amEndoi, veniţi mai aproape!.... Ce sa intămplat?.. . Oare adevărat să fie ?.... Mi-i frică, nu mă lasaţi!

— Dino, nu te mai teme:
logodnicul

teu.

De acuma

Dumnezeu

te-a scapat!

eşti eu
vei

fi

mine.
fericită:

— Fericită !.... Ce zici?.... 0! asta nu
se mai poate!... Intoarce-ţi de la mine faţa.
Mihai !.... Steaoa mea a căzut!
— Irino, dar tu nu eşti vinovată! adu-ți
aminte că, ești logodnica mea, că mi-ai jurat
să-mi fii soție. Eu te iubesc și fără tine nu

pot trăi!
—

Ascultă Mihai! continuă ea sculăndu-se

in picioare

și uităndu-se

amor, şi eu te iubesc,

la el cun

nesfirşit:

te iubesc din

tot su-

fletul meu!.... ştie Dumnezeu căte lacrimi am
„vărsat pentru

tine; căte zile și nopți an pe-

trecut fără somn; cătă bucurie și cătă amărăciune au inecat rănd pe rănd inima mea, în
zilele în care te vedeam sau nu te vedeam!

Dar astăzi nu mai sunt vrednică să fu soţia

ta. Sufictul meu e veșted ca floarea bătută de“
brumă ; urgia iadului m'a. atins!,,

a

Pentru *

— Și ce vrei să faci. Irino?,...
Dumnezeu

spune!.,.

a

— Am ajuns pănă la pragul fericirii, şiacolo ușa mi s'a inchis... Șam remas în lame
fără bucurie, fără lumină șam văzut în Vis
pe maică-mea
mi-a

pus

pe

că sa
cap

sculat din

un hobot

negru

mormănt și
zicăndu-mi |

!

așa : Du-te, Irino, dute la monastire şi jăle- |

ște norocul teu perdut!.... Mihai, eu trebue

-

S'ascult poronca mamei mele . .. Tu uită-ihe!.... Ba

Ş

Nu mai cere de la mine iemășiţele unei da
goste adapată de otrava nelegiuirii .. . Lasă-mă
să port haina cernită â“pusniciei, că cernite |
sufletul meu!.... Şi de acolo eu m'oin vaga
ţi-a induli inima;

pentru tine, și Dumnezeu

că inima ta e bună și Dumnezeu și mai bun.
Astfel grăind, Irina părea transfigurată ; 0brajii sei

sencolorară,

de

o „noşață

vie şi 0

rază cerească ilumina ochii sei." Di

IER

_ Mihai şi Nistor ascultau voaceă ei inspire
tă ce se vespăndea ca parfumul în aer, și n a
credeau insuși auzului lor, Tnmărravriţi, fără
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simțire, ii nu putură rosti un singur
căci resuflarea li se oprise in pept.

—

cuvânt,

Mihai și tu tată l—adaose, ca cu accen-

“tul celei mai profunde

dureri—uitaţi-vă

in o-

chii mei și vedeţi aceste lacrime!.... Ele sunt
lacrimele inimei mele .... Ele vă vor spune
că ducăndu-mă la monastire, las cu voi inima și sufletul meu !.... Ah! veniţi pănă a nu
ne despărți să vă dau ăncă o sărutare!....

Șapoi.... Remăneţi sănătoși !
Mănele

ei obosite căzură

dealungul

trupu-

lui și capul i se plecă pe pept. Nistor o cuprinse

in braţe şi o sărută lung pe frunte
scăldăndu-i faţa intrun părău de lacrimi ; dar

cănd veni răndul lui Mihai, o! atunce ei nu
putură nici macar să plăngă;

amorul

şi du-

rerea, se resculară cu atăta violență in inimile lor, incăt în acest ultim sărutat era să
se ducă și ultimul suspin a vieței lor.

Cu căţi-va ani în urmă, se respăndi vorba
intre Dorneni, că la o monastire din fundul
munților, murind o | călugăriță frumoasă ăncă,
dar apasată de. mari nenorociri, o lumină de

sus se scoborea în toate nopțile pe mormăn-
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tul ei, Ear de atunci incoace
Bistriţă, de căte ori trece prin

plutașul de pe
Toancele,

a- |

rată străinului ce călătorește cu dănsul o stăn-

că fioroasă, acoperită de mușchiu, zicăndu-i a- -

ceasta-i Peatra lui Osman!

COMOARA DE PE RARĂ,
—.

Intovărăşit de un călăuz din Dorn
a, tânăvul Costin se urca pe muntele
.Rardu care
este unul din cele mai inalte pisc
uri ale Car-

paţilor.

Deasupra Rarăului stau clădite
doue

stânci gigantice numite Petyele
Doamnei inegrite de tip, Sfăşiate de fart
uni Şi care văzute pintre neguri cu turnuril
e Și murii lor
fantastici samănă a A un palat
zidit in văzduh.
Atras de curiositatea acelor
stănci, Costin
se urca incet şi greu in urma
călăuzului pe |

-o potică

strimtă unde

abia găsia

destul loc

spre a-și aşeza piciorul,
având in dreapta
muntele ce se inalța câ uu
zid deasupra ca-Pului seu, şi la, stănga v
prapastie fioroasă, iin
-“ fundul căreia, se zărea,
șerpuind Bistriţa mică

ca o cordea.

Cu căt inainta, cu atăt coasta,

devenia mai repede şi mai impracticabilă. Ca- .
ravea se strimta, din

ce in ce

mai

mult, și

pe une-locuri dispărea cu totul.
Eva in luna lui August,
Aerul recoros şi parfumat ce se esală
. din
sinul codrilor &i străbătea adănc in piept, și
ochii sei alergau rătăcind din loc în loc admirănd cănd figurele bizare ale stăncelor, cănd

cuvsul impleticit al Bistriţei, cănd șesurile în- |
tinse şi aurite ce se zăriau dincolo
la marginea orizonului,

Trei

oare

și jumătate Costin

veu la deal și căldura
acoperi

—

fruntea

Domnule!

soarelui

de munți -

urcase

me-

incepuse

a-i

de sudoare.

&i zise călăuzul desfăcăndu- şi

traista cu merinde,

te văd cam

ostenit; gustă

ceva din vinul ista să mai prinzi Ja putere, și să
ne grăbim pasul, canu cumva se fim siliţi se
dormim la Petrele Doamnei, cu liliecii şi stafiile.

"—

Ce, sunt stafii pe acolo ?

— He ba ce! Acolo nu-i loc curat, cică.
“în toată noaptea se preumblă pe virful Rarăului umbra Domniței care a butezat stăn-

cele cu numele ei.
—

Ai văzut-o vre odată?
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— Să mă ferească sfintul!
— Și ce Domniţă era aceea?
— Da mai ştiu eu, Domnule! Se povesteşte din părinți că gonităde Turci ea, s'a ur-

cat pe Rarău şi a ingropat sub stenci toate
odoarele țerei. De aceea se vede une-ori acolo in miez de noapte o pară de foc galbenă eșind din pământ. Cand ai plecat de
la cămp n'ai venit aice pe valea părăului Suha?
—

Ba da,

— Apoi w'ai trecut prin un sătuleţ

se chiamă Tabăra
? *)
—
—

care

Am trecut,
Ei bine, acolo se spune că s'a, oprit
ta-

băra, turcească care gonia pe Domnița
şi de
aceea satul a remas cu numele de Tabăra.

Apoi mai în sus tot pe Suba w'ai intălnitun
alt sat care se numește Teste?
—

Am

intălnit,

— Acolo cică era ieslele

călarimei Dom-

niţei care fugia de oastea, păgănilor—Dar
să
mergem Domnule că e .tăzziu Şi mam
gust să
tac la noapte cunoştinţă cu ştima
Comorei.
*)

"Tabăra, şi Ieselele sint doue sate
in drumul ce mer.

ge de la Mălini spre Dorna,.

Ştii una,

—

dacam

zise Costin surizănd,

-

- |
vemăne astă noapte acolo sus la pietrele Doam
nei să vedem şi noi para cea galbenă şi um|
|
|
bra. Domniței ?
se— Ba zeu, respunse călăuzul jumătate
rios jumătate in glumă, ţi-ar trece prin min-

i
te să facuna
.

.

.

.

rr:

ca asta? . e...
.

.

.

.

e

.

e

ajunseră
După alte doue oare de suiș, ei
iși ingrope culmea Rarăului, unde Domnița
În acest interval un fum alb
pase comorile.

văilor,
şi umed incep a se ridica din fundul
cu un
şi în scurt timp se incinse toţi munţii

culvăl argintiu, nelăsănd să se zăxească decăt
muntelui mele lor. Costin care de pe vărful
du-se această |
vedea, la picioarele sale, intinzăn
soarelui
mare de aburi deasupra căria razele
stăpăscănteeau cu mii de colori, nu-şi puti.

|
n emoţiunea.
mă el.
_— A! Cat e de frumos! escla
călăuzul, dar
— E frumos nu-i vorbă, zise
nu pre

indămănos.—Ce dracul!

„pă o pausă,

uitându-se

adaose

el du-

cam cu ingrijire la

aste de
cer, de căte ori mă urc la aturisitele

căte. ceva.
“pietre trebue să mi se intămple

— Ce ţi s'a mai iutămplat?
—

Într'un rănd

mi-a

luat dracul

din cap și a aruncat'o în ripă;
mi-am

sclintit un picior, Șacuma
dă furtuna.
_— Unde vezi furtuna?

pălăria

in alt rănd
o să ne prin-

— Ean uită-te colo hăt de parte spre
dea-

lul Măgurei.

—

Ei bine?

|

— Nu vezi nourul ce] negru cum vine
ca

un balaur peste noi? Vai de oasele
noastre
dacă n'om da dos undeva ; o să ne
ducem

după pălărie !

|

„Ei se găseau acuma lăngă stânc
ele

„numite

Pietrele Doamnei.

Sar zice

uriașe,

că Ra-

răul căt e de mare geme purtănd
pe spinare

povoara lor.

Măncate de șiroae, brazdate de

fulgere, ele se despică pe une
locuri in cavi-

„tăți- adănci şi intunecoase in sinul
cărora, s'a-

“ude din cănd în când strecurăndu-se
picătuile

rilor.

da

apă

ce

isvorese

din

umezala
|

nou-

|

„Costiu privia cu sfială la stănc
ele

ce-l a-

_Pâsau prin măreția lor, şi
eată că i.se opri- |

„28 ochii pe un, soiu de bizunie,
care se des.

chidea fioroase la: “piciorul stăncelor er

gea adănc în pământ.
—

O

i

:

Ce este aceasta? intrebă Costin pe a

lăuz,

|

— Astă

groapă

n'are fund; să zice că

merge pănă in măruntăile pămentului- Ea nu

de mult s'a ivit și intr'ănsa locuește stafia,
muntelui. Dar pentru Dumnezeu Domnule, să.
nu perdem

vremea!

Furtuna

din urmă,

şi dacă nu vrei

ne grămădeşte.

să te dai

corbilor, haide iute in vale;

hrană

cunosc. un loc

unde ne putem adăposti. :
In adevăr

munții luase

a
o infățoşare

poso-

morită. Vălul cel intins de neguri se desfăcă
în nenumărate păleuri care mănate. de vânt .
rătăceauşi se incrucișău in v&zduh, intocmai .
ca nişte legiuni ce se pregătesc de luptă. Tu
mele

imprăştiate

pe plaiuri

simțind.

apropie- .

vea furtunei, alergau se. caute adăpost, și tălăncele lor sunau

lugabru pintre

codrului.

Tunetul

incepi. se

văi,

|

——

0să

freamăntul

clocotească prin - -

|

i

mă jur să nu mai cale

“murmură, călăuzul,

ia samă,

-.

uude

pe aici

pui picio-

rul... Ține-te de mine și hu te pre uita in.

11
jos... Bine-mi spunea tata că nu-i
rat aice.
|

loc cu-

Costin simțind periculul, işi grăbea paşii căt
putea spre a ajunge

scăpare.

mai curănd

Fulgerile si

la locul de

sclipeau pe

dinaintea

ochilor, și nourii spărgăndu-se intrun șuvoiu
de ploae, umflară intr'o clipă toate păraele
care in cursul lor turbat luau cu sine pământ

și pietre și le rostogoleau in vale,
De la un loc Costin nu mai pută face uiti
un pas inainte.

Cararea

era ruptă în doue.

“O ripă infricoşată “sta, deschisă

dinaintea sa,

prin care era cu neputinţă să treacă „spre a.
ajunge la celalalt capăt de carare. Atunci el
se crezi perdut.—Avănd in faţă, Şi in stănga

ripă,

in dreapta zidiul,

udat pănă la oase,

obosit de ostineală,

el se incleşștă cu am&ndo-

ue mănele de o rădăcină de brad, și se cul- că la pământ.
— Fii mai verde, domnișorule nu-i vreme

să tremurăm de frică, Ducă-se pe pustii ne-a
tăiat drumul ; dar

bun

e Dumnezeu!

trece de aici suntem scapaţi,
Și fâră a perde un minut,

De-om

călăuzul scoase

“din traistă o funie lungă, legă pe Costin de-

ÎN
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acurmezișul trupului și luănd celalalt capătin
mănă, iși făcă semnul crucei
dreptul pe păretele muntelui.

sa cra

din cele mai

şi apucâ dsaIntreprinderea

periculoase.

Deasupra

sufla furtuna, așa de puternie incăt ducea păserile d-ea roata in aer, și amenința cănd de
cănd să-l restoarne in abis, de desubt pământul năsipos
cu

toate

și ud. &i luneca

aceste

cănd cu piciorul,

sub

picioare, și

cl se urca mereu

ajutăndu-se

cănd cu brațul: de fiecare

ruptură unde putea să se sprijine, de fiecare
bolovan,

de fiecare creangă, până ce

in

fine

ajunse pe coama stăncei, Apoi resuflăndu-se
adănc, el incepi a trage cu funia la sine pe

tovarășul seu din vale:
— Ia sama și nu te teme! strigă el.
Costin vezăndu-se atunce ridicat in sus in
mijlocul unei furtuni care urla a moarte in
urechile lui, şi sprijinit numai în funie deasupra unei prăpăstii de căteva mii de picioa_re pe marginea, căreia se legana intocmai ca
limba unui ornic, simți tot săngele amorţindu-i în vine șiun văl negru ise pusepe ochi. .

EI perdi conștiința de sine și nu se trezi
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din amețală decăt mult timp. după ce
călău„zul îl ridicase şi aşezase deasupra
stăncoi.

„1

—

„este

Pe căţ imi aduc aminte,
aice

o peșteră

unde

zise călăuzul.

ne putem

ocroti:

a-

poi uităndu-se in dreapta şi în
stănga, Ha!
strigă el cu bucurie, eat%p!.,
.
Atunci ei se coboriră cu incetul
in peşteră
unde abie era loc pentru
am&ndoi,
—
prin

_

De
mare

acum

şezi jos și vino-ţi in five. căci
şi grea cumpănă am. trecu
t,

— Suntem oare scapaţi ? mur
mură Costin.
Uimit de primejdiile prin
care trecuse,
— Scapaţi buni tefri! Mulţ
emeşte lui Dumhezeu. Alţii au păţit'o mai
rău decăt noi.—

—

War fi fost oare mai bine să
fi remas

„Sus la Petrele Doamnei
in vro crăpătură undeva, decăt să, ne coborim
aice ?
— Doamne sfinte ! Pesemne
D-ta tot nu.

„Crezi c'âcolo sălășluește
ducă-se pe pustii ?—
La Petrele Doamnei se incr
ucișese vănturile
„din toate părţile,șşi ai fi
sburat ca o frunză
--

în văzduh, sau ai fi vemas
turtit sub vre un
- bolovan căt casa, sau
te-ai fi prăbușit in fundul pământului după cum
s'a intămplat lui
-...

Simion Mecăul,

Duiutezen

să-l erte,

căci la

vremi grele ca de-al de aceste titva Rarkului
se clatină ca virful unvi copac.

|

—

Ce fel s'a prăbuşit Simion ?

—

Apoi nu mă mai intreba, că-mi plânge

și acum inima în mine şi doar
tuit să nu

Numai

se potrivească

Qă!..,.

|

căt lam sfâ-:

unui cap de muere.

|

Cănd se leagă păcatul de om

.

trebue să-l tragă.

Așa-i părdalnica

asta de.

dragoste !
„—

Vra

—

Ba bine că nu! Să știi de la mine că

ori unde

se zică cra

şi o femee

la mijloc?

s'a intămpla vi”o nenorocire, trebue

să fie amestecată o codiță de femee acolo.
Această reflecțiune făcă pe Costin să suridă.
El incepuse a uita emoţiunile sale de cănd se
afla ascuns sub stincă, cănd de odată o detonațiune teribilă se auzi deasupra capului seu.

-:

— Ce este? striga Costin Sărind dreptîn
picioare.
—

Nimică!...

Lu
o fărămătură

de stincă se E î

duce de-a roata in vale. Ucigă-l crucea le aruncă cu praştia de sus, dar ce risipește zi0a,
el pune noaptea la loc. Deaceea petrele Doam-

nei stau totdeauna întregi.

Fii ănsă liniştit:

“aicea n'avem grijă, afară dacă s'a risipi mun

:

“6

|

„tele intreg, lucru de care ne-a feri: Dumnezeu.
Vorbiam
de flecău
doilea pe
E! era
voinic, ca

adineoarea de Simion, Ce bunatate
mai era! Nici ca, mai fost un şi
meleagurile noastre. |
fecior de mijlocaş și cam sarac dar
un puiu de zineu şi măndru de fer-

meca toate fetele din sat.

El ănsă

iși căută

de sărăcia lui și nu se uita nici la una dintrănsele; şi mări că trăia bine şi liniștit...
Eată că intru una din zile sosi la biserica din
sat un popă de la un tărg din: vale, care a-

vea o fată naltă
cu
ma
nu
le,
se

_Pă!

şi subțirică ca o trestie și

niște ochi adormitori de șerpoaică. O chiCatrina. Fudulă ca toate tărgovețele, ea
visa decăt fuste și rochii, cordele şi capelucru ce nu erau de obrazul ei, şi nici că
punea alăturea-cu vi'o fată de a noastre.
Să, te ferească Dumnezeu de fetele de
poCeva, ceva de-or fi sprincenate nu le mai

ajungi cu prăjina la nas, De: soiu țărănesc
și cu gărgăuni de cucoană in cap, ele sunt.
cum e mai rău, nici ţarance nici cucoane.

Simion de cum

o văză,

&i'căză

curmezis

pe inimă, și mult amar incepă să ofteze, Ear
fațarnica

de fată nici il primia,

nici

îl res

[pp

IA
pingea, ci il ținea morcu in ingăimeală, și ca
să-l năucească mai tare, unc-ori ţi zimbca cu
„noimă,

privindu-l

făcea, că
„dea tot
ca .cum
Zioa el
mea,

pe sub geană,

alte

ori se

nici il vede, incăt bietul flăcău cămai tare in boala dragostei şi se ussă usucă frunza de vântul toamnei.
nu mai muncea, noaptea nu mai dor-

și lucru mare!

EI care

se lupta în pă-

dure brăţiş cu ursul, dinaintea

ei nu indrăz-

nia se: zică un

unde

cuvânt:

decăt,

o intăl-

nia, se uita lung in ochii ei vicleni, și ea şerpoaica

ridea in inimă.

Dacă vre un bătrăn din sat &i zicea prieteneşte : „Măi

băete ie-ți de samă, nu te lasa

calcat de un picior de muiere,“ elil privia
dușmăneşte şi-i vespundea restit crezănd că-l
sfătueşte de rău. Far celelalte fete suspinau
şi ziceau:

„Păcat de el!“

Din cășlegi

şi pănă in paşti el se munci

mereu cu patima fără să-şi mărturisească pe
față dorul ce-l “ardea, cănd atunci Catrina i
se arătă mai mult decăt totdeauna dulce ca
fagurul

de miere.

Ea se dete în scrănciob cu

dânsul, la joc se puse lăngă dânsul, tot stringăndu-l -do mână și spuihdu-i vorbe prefieute
€
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,

ce-l umpleau

cănd de frică, cănd de nădejde,

astfel incăt Simion, neințelegăndu-i mrejele și
socotind ca venit vremea să-şi verse focul
inimei, o ceri de soție intrun noroc. Inima
int&nsul

să bătea ca vai de el.

Hei Simioane!

—

Catrina, ai

&i respunse

tu destu-i bani să-mi pui pe cap ștergari de

matasă, și in găt salbă de aur?

|

i | |

— Ba nu!
—

Apoi, dragă, caută-ți femee de sama ta.

Nu m'a învăţat tata carte să mă invălesc in
catrință și să dorm pe așternut de mărăcini.
— Bravo! strigă Costin imi place astă
măndrie la o fată de popă.
— Diavolie femecască, Domnule! Pe urmă
Sa, ştiut ce-a, fost pricina. Adecă că era lo-

-

godită de mai inainte cun arendaș bogat din
vale şi nici găndia să iee pe Simion de barbat.
—

pentru

A! înţeleg.

Ea voia să

arenda moşiei,

trecere de vreme, cum

—

0 fi şi asta,

aibă

şi pe“celalalt

pe unul

pentru

ş'ar zice.

că mari şirete

femeile, Unde pui D-ta măndria

mai sunt

Catrinei cănd

vedea ea că Simion numai la dănsa „se uita.

“19
Ea

voia să fie cea d'ăntei

asta puţin

&i păsa

in sat, și pentru

ei că, el nemernitul, iși

Un om ca dânsul nu înva sparge capul.
semna nimic, cănd era, vorba să umilească pe
celelalte fete. Simion ănsă nu se pricepea a

EL ţinea a lui. una

și bună. O

și voia să o aibă de soție.

Auzind r6-

aşa lucruri.
iubia

spunsul ei, el remase amețit ca și cum Par fi - lovit cineva cu o săcure in cap. De unde era .

cl să adune atăța bani?.... Să muncească, ăi

trebuia viața intreagă ; să “noţească, nu-l lasa cugetul, că era fecior de tată cinstit. Un in: .
tuneric i se făcă dinaintea ochilor,
Se vobia din bătrăni că la petrele Doam-nei sunt

comori

ingropate. de

Domnița

care”

, ÎȘI.
se resboise cu Turcii, şi el ştiind aceasta
unde
puse in gănd. să le sape. Vezi Domnule

.
te duce pustia asta de dragoste! Fereşte-te
în îni'căt vei pută de densa, căci ea mușcă
multe.
ma omului cu dinți de căne turbat. He
: căam
am văzut eu in viața mea pănă cănd
|
runțit |
care nu 5
Aşa intro bună dimineață Simion
în spate și
mai ştia ce face, își lus hărlețul
din ur
se urcă pe Rarău. Păcatul il păştea
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mă. Nu știa sermanul c'o să-i remăe casa văduvă şi neamurile cernite,

că boii

lui au se

uite a tragem plug, că ogorul are sei sepărăginească, şi că pe

urma lui va

satul, afară de Catrina.
in acea

zi cănele

plănge tot

Imi aduc aminte

lui urlă mult

că

a pustiu.

Aice călăuzul se opri, șio lacrimă i se furișă, pe sub geană.

—

Să nu rizi Domnule, că cu om

bătrăn

nu-mi pot stăpăni plânsul ; dar vezi D-ta, cănd
se prăpădeşte pentru nişte minciuni

femeești

o floare de fiecău ca dănsul, mă doare zeu în

suflet. El-a sapat tocmai în locul unde ai
văzut groapa cea fără fund, și pre căt se ințelege i s'a prăbuşit de odată. pămăntal sub
picioare şi Pa inghițit. Trei zile după aceea
un cioban a găsit cojocul lui şi a dat-peste

afurisita de groapă care numai fusese pănă: atunci. Ce s'a, mai fi petrecut acolo sus ?—Dumnezeu știe ; decăt părinţii nostri povestesc că

ori cine s'a, suit la petrele Doamnei
să sape

comorile,

inapoi nu

cu gănd

Sa mai

Trei limbide foc, se zice, că se

intors,

ivesc din

pământ îndată, ce incepi a sapa, ş'apoi s'ara“tă stima comorei, Atunci urlăte şi vaete s'a-

m
ud in văzduh, şi de-i ziuă, soarele se intune-

că; şi de-i noapte stelele ascund,

și furtu-

nule pornesc din căte-și patru colțuri ale cevului, Şapoi în praf şi in pulbere se prefac
oasele nenorocitului ce a cutezat să atingă 0- -

doarele Domnești.
Astfel Domnule

—
stin.
—

s'a prăpădit Simion.

Catrina ce s'a făcut? intrebă, Co-

Dar
-

Catrina a murit

fată mare,

căci aren-

dașul a părăsit'o, auzind de moartea lui

Si-

mion, ear alt nebun nu s'a mai găsit care să
alerge după comori pentru densa.
Furtuna incetase. Nu se mai auzia decăt.
foarte slab voacea tunetului care gemea in
Joc departat. Soarele reapări vesel dintre nori,

și. aburi calzi se ridicau in pământ pe urma
torentelor ; ambii călători părăsiră peştera şi.
după doue oare de scoboriş ajunseră în vale
unde “se odihniră de ostenelele. zilei. Costin
ănsă avi in acea noapte un somn neliniștit,
căci revăzil prin
ve trecuse zioa,
“zi povestise

vis “toate prăpăstiile prin caşi ţoate stafiile despre care

călăuzul,

Ceea

ce-i

remase

mai
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puţin in minte, fur& sfaturile ce-i dădu-se bttrănul seu tovaroş de ase feri de amor. Astfel de

sfaturi

au

măne neascultate,

totdeauna

soarta

de

a re-

PRIVIGHETOAREA SOCOLEI.

moasă cu Ochi neEleonora era 0 fată fru
furişau pe nesimţite
gri fărmăcători care se

deauna veselă” şi suin inimă. Faţa ci era tot
:
ene nu ştie istoria ei
flctul ei fără grije. Nim
de la inceput.

Unii zic că ea.a fost,

mări- -

răn şi gelos, intrun
tată cu un negustor păt
, unde ne mai pufund de provincie oare care

ei Cerber, i lăsă în- sa
tând trăi cu nesuferitul
gelosia sa, și
bună dimineaţă singur cu
Iaşului—căâ ghiovesări de odată in mijlocul
in că de mică cocelul în cămpie.— Alții susț
monăstire unde crepilă ea fu aruncată inta”o

to

eră de rugăciuni
_scă evlavioasă into atmosf
eatul când era să
“şi de tămăe, dar că în mom
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primească darul

călugăriei,

un spirit reu &i

şopti doue vorbe la ureche, şi ea despări din
monăstire

ca prin minune,

lăsănd să creadă

pe cuvioasele sale surori, că Dumnezeu

„dicato -in ceruri cu trup
vorbe circulau

a ri-

cu tot.—Astfel de

pe sama ei-—l

rău

cănd nu

se: ştie originea cuiva, mai. cu samă a, fetelor
“frumoase. In lume sunt multe limbi rele dispuse a cărti și puţine urechi
dispuse a nu

crede.

"Lot ce știm noi este că, Eleonora era

cea mai drăgălaşă ființă ce a putut se vadă
Iașul in zidurile sale. Zioa ea lucra la 0

modistă pe strada Mare şi noaptea se retrăgea la densa acasă, o căsuță mică pe strada
“Socolei, unde făcea deliciile mahalalei.
Ea
iși petrecea, viața ca păsările ; se culca cân-

tând,

să scula căntănd,

ginție

resunănd

trezea adese
„incăt babele

și voacea

prin !giamurile

ei ar-

ferestrelor,

ori vecinătatea din sonui, aȘa
răutăcioase o numiau

tricoliciul

de noapte, ear băeţii privighitoarea Socolei.
Eleonora era o ființă curioasă, şi plină de
„ contraziceri. In ochiul. ei deşi ar fi putut
ceti cineva:0 inimă

vestricată

şi un

fond

de

multă, bunătate, totuşi aceste preţioase tesau-

125.
re se ascundeau

uşurătate,

Sub un

esterior de

Astfel ea: nu departa

neretată

de la sine

nici pe unul din junei eleganți ce-și făceauo
“glorie

de

a o compromite; „unuia

arunca

9

ochire, altuea un zimbet, celuialalt o strinsătură de mănă, și. risipitoare ca copilul cel darmic, ea impărțea la toţi căte ceva din graţiile sale, numai inima ei nu lua parte ia. acest

joc nebunatic a tinereților sale.

|

Hleonora, această păsăruică, căntănd şi cochetănd ajunse in scurt timp a fi copila de:
modă a lașului. Ea părăsi lucrul dela mo!
distă şi se mută in centrul tărgului. Modesta .
ei cameră unde o dincoară cea mai precioasă

mobilă era o mică oglingioară dinaintea căreia
“işi peptăna părul seu lung şi negru, se prefăcă acum intrun buduar elegant plin de obiecte de artă, ce erau, atătea daruri primite

de la atătea

inimi suspinănde, = Și cu toate

aceste Eleonora nu părea a fi mai „fericită. de
căt mai inaite.
Ar fi luato cineva drept o femee sătulă de
toate rafineriile vieţei sau drept un copil neştiutor de osebirea ce este intre lipsăşi avere.

Ea; singură

nu-și pută da

samă:

de ce

126

se petrecea in sine. Cu căt inainta mai mult
pe această cale de plăceri cu atăt inima ei
Adese ori cănd, amese inchidea mai tare.
ţită de vuetul vieţei, ea se uita in jurul ei
la turma de curtisani ce stăteau gata să depue la picioarele ei şi punga şi amorul lut,
ea se simțea. singură şi parcă. ar fi regretat
atunci vesela ei sărăcic, pe cănd nu avea alt
linguşitor decăt oglingioara cea mică care o

ingăna dimineaţa, așa, de gracios.
Eleonora

asista

une-ori -la prânzuri

și su-

pele, şi amesteca căntecul ei cu clinchetele
paharelor.
Fumul şampaniei o ridica la entusiasm.

Atunci ea scotea din pept note ne-

cunoscute

ce imbatau

prindeau ca niște

auzul

şi ochii

diamanţi.

era tristă, ea sămăna

ei se a-

Cănd Eleonora

ca o floare ce se plea-

că sub povoara picăturelor de rouă, ănsă astfe] de momente erau rari şi treceau răpede
cum trec nourii sburători pe un cer vecnie
senin,

Între inima şi simţurile ei

gătură

unu esista;

ea cheltuea

nici 0 le-

pe cele din ur-

mă, fără să ştie că posedă pe cea dăntei,

şi

numai căntecul &i revela une-ori că este ceva

pr
n'a
in pieptul ei mai presus de simţuri care
vorbit ăncă şi atunci Eleonora devenea tristă.
Eleonora, era generoasă. Când vre unul dincertre amicii sei care compuneau obicinuit

cul ei de petrecere, era în lipsă, său bolnav,
nu era mănt mai darnică decăt a

ei, nici păzi-

i
toare mai neobosită lingă căpătăiul jui—Ce

Fa videa de lumea care
pasă ei de lume!
Xatura o făcuse să cănte Și
videa de dănsa.

să ridă şi ca işi îndeplinea destinul ei.
.
Cănd Eleonora se preumbla pe jos în COs-

piciotum scurt care lasa să se vadă niște
pă- rașe mici şi sprintene ce abie atingeau
nu-şi întoarmentul, nu exa trecător care să,

că capul după ea;

ear

cănd era în trăsură

era Iegătită cum ştia ca-să se gătească, nu

alăturea.
gină care ar îi putut să i se pue
e, şi totCochetă și jiaivă, uşoarăși nepăsătoar
un flutur
deauna, veselă, eată Eleonora. Era
leganat de
atras de ori ce miros, un capriciu
toţi zefirii.
Ă
pra, nu perdu 10Eleon
şi
Doi ani trecură
din ochi. Sar f
'şaţa din faţă, uici veselia
zis că

în fiecare

dimineaţă ea

reintinereşte,

plutea în
Peptul ei nu cunoștea suspinul. Ea

viață cum
cărei

pluteşte scoica

valuri

o mănă

fragedă pe mare a

ori şi unde dar nu ocu:

fundă. Ea intrase pe poarta

cea mare

a lu-

mei pe unde atăța intră şi atăța se perd; pe
densa, ănsă o intimpinase la prag

plăcerea și

o luase drept fiică, frumuseţa, şi-o luase drept
"soră, norocul şi-o luase drept stăpănă. Negreşit că un moralist
ar “fi avut

ce bănul

cu fiunțea
contra

posoimorită

nebuniilor

Eleo-

norei; cu toate aceste ea nu avea conştiinţă
că face vre un râu. Ea trăia şi credea .că
“astfel

să

trăeşte.

Ea

nu

știa că virtutea

incepe acolo unde se sfirșesc plăcerile şi că
morala e un cămp pustii unde nu creşte ear-

bă verde.

Ea se văză incunjuiată

de toate

plăcerile ce imbată vrista de doue-zeci de ani, şi
le sorbea pe toate

„ochii sei frumoşi.
ce parfumul

plătindu-le .cu

tinereţa şi

Eleonora făcea. răul ce fa-

rosei. care se perde.

fiindcă toţi

îl aspiră.
II.
Eleonora era

gantă a laşului.

incunjurată

de tinerimea,

ele-

Era in cerințele timpului de

129 gațiune de
a fi primit în salonul ci, și O obli
a-i face curte.

Dar

dintre

toți cel. mai în-

c era Tancu,
dărătnie curtisan şi mai fără noro

l lins, cu 0un t&năr nalt şi uscăcios cu păru
in vorbe și
chelari pe nas, foarte sentimental
foarte

afectat in

imbrăcăminte.

Dacă

fiecare

a căpăta ceva
dintre amicii Eleonorei isbutiră
isbuti la nimic
din favorile sale, el ănsă nu
inimă. EI W- 3
și invidia il frămănta adăne in
, ear pe densa 0
rea pe toți amicii Eleonorei
rău și pasiuurca şi mai mult, căci era on
îșvor curat. Nimic
nea lui nu pornea dintiun
eau în interiorul
insă din cele ce se petrec

lui mu se reflecta pe față-i.

El avea una din

imprejurăzile ştiu
acele figure de ceară cărora
ea ce trebue.
totdeauna să le dee espresiun
pănă 1a culme,
Lăugă Eleonora era amorez
la moarte. -.
lingă tovarăşei sei amic pănă
una din zile,
_— Fleonoro! zise el,. intru
măna să 0 seruigăsind'o singură, și luăndu-i
se intinde șa de
te, pentru ce această mănă

a mine?
uşor la alții, și așa de greu:l
ea,
— "Ți se pare, respunse
cu văd pre bine __ 01 Eu nu mă inşel;
și
ă ales al inimei tale

că sunt cel din

urm
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cănd a-i ști căt mă face să sufăr această ne: *
dreptate.—Eleonoro |! De ce nu mă iubeşti?

„„.. €u te-aș face așa de fericită cum....
— Ba! hal ha! il intrerupse Eleonora cu
un lung hohot de ris. Far-ai venit la mine
cea rea.

posomorit ca vremea
inima mea

este inchisă

Nu

știi tu că

la iubire?....

Eu din

„amor culeg numai plăcerea, acolo unde cred că
o găsesc, ear suferința, dorul,
las pentru niște „nebuni ca tine.

chinul . ete. le
Socotești tu

că paserea intră de bună voie in cușcă?
„— Dar ce să fac să pot atrage şicu macar una din privirile tale?

—- Să-mi vorbeşti mai puțin de amor și să
nu fii aşa gelos.
Ea ănsă nu ştia căt venin ingrămădeau vorbele ei nepăsătoare în inima celui ce-i vorbea
de amor,
In acel moment

|
sauzi. sunănd clopoţelul și

camariera Marița, anunța pe junele Iorgu întovărăşit de un alt june necunoscut.

— "Buna zica, Eleonoro ! strigă Iorgu care
intrănd în odae depuse o sărutare cu sgomot
pe fruntea, ei, dă-mi voe să-ți: presint pe ve-

rul meu Petru, un june provincial şi rușinos
ca o fată mare, EI a eșit din cărți ca să in-

tre in lune; te rog să-l

numeri între amicii

tăi. Poate vei isbuti să faci ceva dintr'&nsul.—
Această presentare

originală puse

Petru în o mare confusiune.

pe juneie

Anst Eleonora

tristul
veselă că se vedea acum scapată de
care nu-i vorbea decăt de
ei adorator
toţi ceibanii şi de inima lui, ponegrind pe
și falalţi, intinse măna noului venit cu aceea
de o
miliaritate ca şi cănd Var fi cunoscut
os suris:
sută de ani, şi-i.zise cu cel mai graci

—

Imi pare bine de

Domnul

cunoștința

meu, şi. pentru ca să

Dumitale

o intărim mai

preumbine îmi vei da braţul să mergem la
blare ; mă inăduş in casă.—lorgule

aşa-i că

le, ce
o să mă intovărăşești.... Dar tu Iancu

_te faci?
ămesc ;
Eu, zise €l.... Eu foarte mulț
ru o afacere
am o intălnire tocmai acum pent
trei inchinăoare-care, şi după ce făcă doue,
urmat de ceiciuni foarte adănci eși din casă
—

lalți.
eau inainte, ear
__ Eleonora şi Petru merg
ea mai incet oprinJorgu distras cum era merg
prin care zărea YIe
du-se la fiecare fereastă
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o fată frumuşică, şi astfel mu putea să audă
convorbirea tovareșilor sci.
Braţul. Eleonorei

trandafiriu prin

rotund

care se vedea

horbota transparentă

și

a hai-

nei sale se răzema cu voluptate pe Draţul lui
Petru,

ear acesta

cu sângele

ferbinte

cum

e

omulla vrista de 22 ani nu ştia ce se gănbertate în

vorbă și atăta

atita Ii-

lumină în

ochi.—

de toate.—Incepură

cu lu-

DI

ei

doască de această ființă care avea
Ti vorbiră multe
cvuri

indiferente

cum

se incepe

totdeauna,

E

trecură apoi la frumuseţele de ţară în mijlo-

ai

cul cărora Petru iși petrecuse anii copilăriei,
şi sfărşră cu amorul. Cine nu ştie căt de
nesăcat este, și unde te duce acest

sfirşit 'de

convorbire.
— Amorul zice

isvor ne-

lumea e

o costişă inflorită pe care luneci răpede, căci

la fiecare pas intălneşti căte o minune.—Eleonora deprinsă a casculta limbagiul
fanfaron

al tinerilor

Iașeni fă

afectat și

surprinsă să

găsească “in acest june nou venit simţiri
frumoase și 0 inimă curată. Ear Petru fer-

„_mecat de ochii Eleonorei vorbea “vorbe inspi„„Xate.ce resunan ca o musică în urechea ci.
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diavol? — Este ca oare un ănger sân un
gândea Petru.
—

Este

cel oare visul

ce an

visat? - găn-

trădee sedea Eleonora ; și de frică să nu-și
să, se
evetul găndurilor lor, ei nu indrăzneau
impinşi :de o
uite unul la altul. Când ănsă
putere

ei se priveau un -moment atunci inimile lor se strin-

neinvinse.

ochi în ochi...

geau de o dulce şi nespuse uimire.
Fi se preumblară

mult ăncă

preumblat

pănă în noapte și sar fi

ironică a

dacă 'voacea

lui Lorgu nu i-ar fi chemat la realitate.
an obosit aler_— He! tinerilor, striga el,
E vreme

sănd după voi.

să ne ducem pe a-

așa bun de gură.
casă. Nu te credeam Petrule
me si părură . de
Fleonora. tăcă: aceste glu
momentul: despărțirei
vău gust, ear cănd veni
fără voie .şi ochii lor
mănele lor se strinsert:
şi unul . și
indelung. Noaptea
se. priviră
Petru se: sculăla
altul avură somnul agitat.

miezul

nopții

deschise „fereasta

de. la odae,.

şi privi mult
unde îi se părt că se inădușă
Înu—stele: așa.
la stelele ce sclipeau pe cer
onora

moase

el

numai

privise..

Bar. Ele

avi

visuri curioase; i se pără că se află intro
grădină, incăntată plină de pomi roditori şi de
păseri căntătoare, ănsă ficare pom ce se legăna, fiecare pasere ce sbura, lua incetinel

felurite forme' fantastice, pănă cănd pe nesimțite se prefăcea in nişte ochi mari și lucitori ce s&mănau a fi ochii lui Petru,

earba părea

că-i ride şi cerul

Apoi

că o chiamă;

ear ea plutea inti”o lumină azuric fără se atingă pământul şi auzea glasuri dulci ce-i stră-

băteau la inimă.
A doua zi cănd lumina zilei o deşteptă, ea
se sculă mai tristă, şi-i părti rău

de noapte—Ce se petrecea
nora 2...

oare cu

Eleo-

|

Pentru prima oară ea se uită

în jurul ei.

după visul

cu infiorare

Statue de bronz, șaluri de Per-

sia, porcelane de China, toate aceste producte ale momentelor ei de uitare &i făcură groa-

ză. IL se pări că ele se uită cu dispreţ în

ea sfărmă un vas scump
teecutul ci, şi de furie
ce sta pe masă martur de greșelele sale.—Ce„mi sunteţi voi bune, strigă ea, dacă nu mă
!... Ea simţea in inima ei
puteţi: face fericită
că se 'veseula 0 lume nouă plină de parfum

și de visuri ce o imbătau,

dinaintea. căror

trecutul displirea
neg u, 'ca 0 noapte fără: soi.
A

doua

zi cănd

Petru

veni Ja dănsa '0'găi-

si palidă, ear 6l nuaai avea focul de eri, gla-

sul seu tremura, privirea sa era sfiicioasă. - -

UL
Frumoasă a fost o: dimeoară grădina Soco-.

„dar iai frumoase sunt astăzi ruinele fa- museței sale. -Părăsită . cum este, ea ne în
fățoșază indoitul mister al decăderti „omenești
e

și al naturei eterne.

Chioscurile sale căzute, sfinxii: sei știrbaţi de .
vânturi ne deşteaptă. splendoarea; miei “domnii. trecute, pe cănd 'aleele sale iintunecoâse

și pă-

“răginite ne. vorbesc 'de pustiul codrului. :Era
3-0

„

sară

frumoasă.— Luna: plină “zimbea. de' sus

pintre nouri

și argintii și respăndea, pe
ereţi:

“earbă brazde de lumină.
-

Dar ce sgomot

- frumos ?..... E

pie

an

s6 aude: colo sub... cel teiu
o masă intinsă împodobită cu, . -

argint. şi cu cristaluri, În jurul căreia se. vede =
în N
'sezănd toată junimea aleasă ! a Laşului şi

tapul ci “Eleonora.

Eleonora astă dată nu a- -
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vea pe dânsa nici catefea, nici mătăsuri.

ci v

simplă rochie de cit care lăsa să se vadă fru-

moasele

forme a braţelor

și a umerelor ci.

“ear pe brațe și la găt nici
un diamant.
o numea

0 podoabă, nici

Ea redevenise

cum era, pe cănd

lumea privighitoarea

amorul nu iubeşte podoabele
Lumea

„zicea

căci

lumești,

ănsă care nu crede in bine, tălmă-

cea in rău această schimbare
—

Socolei:

A inceput
un june

se-i

a Eleonorei.

placă florile

la urechia

vecinului

de cămp,
seu,

vro-

ind să facă, spirit.

—

Farmecul

Astăzi

Petru,

—

noutăţii,

respundea

celalalt.

măne altul.

Dar răndul meu cănd va fi oare? găn-

dea cu o invidie concentrată Iancu

care vor-

bea puţin dar observa mult.
— Un cântec ne trebue, Eleonoro. ca să
inveselim această masă, zise Iorgu. cântecul
inimei tale, şi acest pahar il voiu deşarta intreg in sanatatea

—

Bravo!...

ta.

strigară toţi, căntecul inimei.

tale vrem să-l auzim !
Eleonora nu aşteptă să fie mult
Acrul recoros, luna plină, misterul

rugată.
nopții,

toate aceste inălțase simţirile ei şi voacea ei.
incepu

să sune pintre frunze. Dar cine poate

spune ce căntec a căntat Eleonora?

Era un

cintec neauzit spus cu cuvinte de foc şi căntat cu voace
acele

de ănger.

note arzătoare

Ea

se

ce numai

urcă pănă la
amorul

și du-

verea, le cunoaşte, şi răpită cum era in torentul melodiei, ea iși aţinti ochii in ochii lui
Petru care văzi în această privire tot sutietul
ci...

Eleonora

iubea.....

Luna privi

de

sus

acest amor născut sub aripa ci de lumină, și
păr că-l binecuvintează. E un vănt care va
trece, ziceau unii necrezători,

dar ci se inșa-

lau, căci vântul era furtună.

Din acea zi ea
mei, lăsănd pe prag
şi

inchise ușa

nebuniilor lu-

un trecut plin

de plăceri, care dispăru

răpede,

de vuet
căci cl nu

luă cu sine nici o parte din inima ei. Ea se
avuncă

in această, pasiune

cu toată

speranța

şi increderea unui suflet ficiorese, și neștiutoare cum: era, de fericirile ce cuprinde in sine ăntăiul amor, ea le sorbea pe toate, și se
inira cum
Un

mai incăpeau în inima ei.

an intreg ei dusere

impreună

de uitare . şi zilele lor treceau

|
o viață,

răpede cum

38:
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trec “zilele

fericiţilor..

“veni la Eleonora
— Ce

Într'o zi ănsă

Petru

cam. trist...

ai, iubite? zise ea cu cel mai dul-

„ce glas,
î—-Eu, vespunsă el după o pausă, eu...»
ani nimic. Am atăta numai că mă tem să
nu te pot face destul: „de fericită,
„—

Ba!

zise ea imprejurăndu-i

grumazul -

cu brațele sale, :pot. eu să fiu mai fericită decăt asa?
—

Visul

e fi W0s,

deșteptavea

e amată!

_— Ce vrei să zici Petru? Vorbele tale mă
inghiaţă, nici odată nu te-am văzut așa.
— Voiu să zic că amorul e un copil dulce dar schimbăcios; măne poate tu nu vei
mai găs) in

mine acel om

pe

care

astăzi il

iubeşti. Lumea cu plăcerile ei te rechiamă
neincetat; pute-voiu eu să-i țin totdeauna, lo-

cul in inima ta?
— Alungă aceste gănduri iubite, șinseninează-ţi privirea. Nu vezi tu in ochii mei că
cu

nu

te pot

uita.

Pentru

ce

dinţă în fericirea noastră

2

Petru vedea in adevr

această

necre-

o

strălucind iu ochii

ei amorul cel mai âdănc, dar aceasta nu-l in=
senină, căci sufletul seu nu era senin.
_— Soanta: soarta: esclam e], multe poate
să destrugă. Nu vezi tu afară aer, spatiu,
libertate, lumea, care se mișcă cu imiitele ei
comori

de plăceri

şi fericiri ; toate aceste pe

pentru mine,

care tu le-ai

părăsit

acuma contra

noastră, căci multe

conspiră
legături te

leagă ăncă de lume, Eleonoro !
— Voiu rupe acele legături, respunse Elepentru

oiora, am

dă
tu,
de
am

fericirea
conspiră
dănsa?
fost in

săracă ;

mine

amorul

şi el care imi

imi va da şi puterea. Lumea,
contra noastră. Ce-mi pasă
Am cu oare să-i cer ceva ?
lume, ea mi-a dat totul, şi am

astăzi cănd

m'am

retras

zici
mie
Cat
fost

de densa,

sunt bogată, căci te am pe tine, și an totul.
mine.
O! Dar tu ai dreptate să te indocşti de
a
'Pecutul meu este un martur greu in contr
r, dar
virtuţii mele. Am greşit mult în adeve

tine, am priîn zioa în care te-am iubit pe
spalat de tuate.
mit un nuu butez căc m “a
mai curând va
Petru! crede-mt, crede-mă:
în pept, decăt să ininceta, să-mi bată inima
.
cetez cu de a le iubi

7
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Aceste cuvinte rostite cu accentul durerei,
induioşară pe Petru, el o cuprinse in braţe şi
pacea fă incheetă prin un sărutat.
Cu toate aceste vorbele lui Petru deşi puteau fi zise fără scop in niște momente de
„tristeţă care ades nasc “fără cause in mijlocul

celei nai mari tericiri, totuşi făcură impresiune asupra Eleonorei.

O. nelinişte &i remase in

suflet. De atunci i se părea necontenit că Petru e trist

și gănditor.

Era această

părere,

sau realitate? Nu știm. Ea ănsă se puse a-l
esamina pe furiș ; fiecare mişcare, fiecare vor-

bă a lui Petru căuta să o

esplice,

ce observa mai mult de ce mai
„tăcea

in

cugetări.

cunde e] ceva?....

Nu

cumva

ănsă de

mult să ră'oare

imi

as-

găndea ea in sine ; și i-

deea

că legăturele lumei pot să-l despartă odată de dânsa si stringea inima grozav.
|

Ah! ba! zicea ca,

invingăndu-și

temerea

Petru nu mă va lăsa! el e bun,. şapoi găsiva el alta care să-l iubească ca mine?
„Dar vai: In zadar Eleonora căuta să alunge gândurile ce o
impresurau.
Indoial
intrase ca: şerpele în inima ei, şi-i alungase
somnul de la ochi și surisul de pe buze. Ea

i
4

incepea acum se cunoască
a iubirei, durerea!

partea

cea

amară

Intunul din acele momente de tristeţă cameriera Marița &i anunţă pe Jancu—Să innu fusese la dânsa de
tre zise ca—dlancu

multă vreme şi de şi visita acestui um di era
foarte desplăcută, totuși ea simțea acum ticbuinţa să comunice cu cineta; singurătatea v
apăsa.
scuzați, domnişoară că ve super cu
zise Iancu cu un aer foarte
„presenţa mea,
—

MB

ceremonios.. Dorinţa de a vă revedea după un
timp aşa de indelungat, a fost mai puternică
in mine decăt teama de
odată -am a vă comunica
Petwu care se roagă să-l
ocupat, n'a putut .să vie

a vă importuna. Tot
ceva din partea lui
ertaţi că, fiind prea
in persoană

se ve

|

vază.

Aceste zise el băgă măna în buzunar,

scoa-

pături, o
indoită in mai multe
destăci incetişor şi apoi o dădii Eleonorei cu
o. mulțemire ce nu o putea ascunde.
se îngălbini ca ceara; eu recuEleonora
se o hărtie

noscu scrisoarea

acea epistolă:

lui

Petru.

lată

ce conţinea

|

R:
-

„Scumpa mea!
„Dumnezeu

vroeşte

„căteva zile eu mă

să ue despurtă.— Peste

insor.—Adă-ţi aminte de

„fericirile noastre din trecut şi te rog nu mă
- „blestăma !“
Su
Petru.
Iancu

observă, toate mișcările

se ce slabă, oglindă e

figurei

ei, ău-

figura, cănd: e vorba să

reproducă o durere așa de mare!..., Numai
cel ce sufere știe căt de nesfirșită e suterinţa sa, dar nu o poate spune, nici arata.
—

Lase-mă

singură

Domnule, zise "ea,

trebuință de liniște.
—

am

|

Eartă-mă Eleonoro că ţi-am

causat fă-

ră se vreu această durere. Măni va trece supararea ta cum trec toate in lume.... şi...
La revedere !
IV.
Eleonora remase

impietuită.

Multă

ea nu pută să-şi revină in simțiri,
ti”o stare complectă de amorţire,

vreme

stănd înca și: cănd

ar fi părăsito chiar puterea de a suteri. lia
ceti şi receti de o sută de uri scrisoarea teribilă care &i destiişura adevărul, pănă cănd

cuvintelor i

și noima

“vederea i se intuuecă

se
se perdă în minte. Deodată ea tresări;
seric.
pi
duse cu paşi răpezi la biurou şi incea

tremura.
De mult ănsă ce era grăbită măna-i
Intro jumătate de oară ca scrise vo zece
ța
mici epistole. Apoi sună, și cameriera Mari
st presentă inaintea ei.
indată

"Trimite

—

pe un

aceste scri-

umeu

suri să le ducă la adresa lor, și tu vino ine
dărăpt căci am trebuință de tine. . i,
Into clipă Marița indeplini ordinele stăpănei sale.
— Acuma, vinu să-mi pepteni părul cun
ştii tu mai bine... Vreu să fiu frumoasă, in-

țelegi tu, frumoasă.
trebuință să-mi dau multă os-

0! vam

—

_teneală pentru aceasta.
a

—

pregăteşti

Să-mi

„cu flori de aur, și pe cap să-mi
de gaz prius în o ghirlandă

„Marița
mirare.
—

deschise

niște

pui uni văl

de lăcrămioare.

plini de

ochi mari

Ce mă priveşti aşa!.. Nu înţelegi. d. ..?

— Drept
—

cea albă

apoi rochia

să vă

Ei bine!

spun

nu

allă că astăzi

inţeleg.
mă

măiit!

4

—

Domnișoara se mărită...

rița ai cărei
Domnișoara

obraji se aprinseră
se mărită...

strigă Made bucurie.

O! ce bine-mi pa-

„re!... Degrabă, degrabă, la oglindă, am să
vă tac frumoasă cum ma mai tost mireasă in
lași. Bine-mi spunea mie gindul, că via venit ursita.... Dar... am să vă fac şi cuv

rugăminte,
—

Spune,

— Dacă vă veţi mărita, vă rog să nu mă
părăsiți. Eu nu vreu să mă despart de buna
me stăpănă. Vrause vă văd in casa voastră

deplin

fericită

şi cu să vă s'ujesc căt

voiu

trăi,

—

N'aibi nici o grijă, Mariţă. Eu am găndit la tine. Tu vei ave partea cea mai mare
a fericirei. Eată, aceste diamante, zise ea a-

rătăndu-i o casetă plină de odoare, ţi le dau”
ție. le

iţi vor asigura traiul pentru

totdea-

una, şi dacă vei voi să te măriţi, cle iţi vor
fi zestrea,

Noi iiusă vom trebui să ne despărțiu, căci aşa cere soarta, lu trec deacum
“în altă viață, unde tu nu m& poţi urma.
— Marița, se uita la casetacu odoare Şi
“se luau ochii; ea nu putea, să creadă că a-

:

tăta bogăţie

estoa

ci.

Ameţită, ca se arun-

calând curânte
E - ch la picioarele Eleonorei. arti
noințelese de mulțămire.
: cu
— Destul. Mariţo. ti zise Eleonora
trebue

să mă

imbrac

mai

curind:

vremea

.
trece şi oaspeţii mt aşteaptă la nuntă. Grăbeşte
Marița îucepă să-i impletească ptrul cel
de abanos, Ce schimbare în biata Flconora !
Ea se uita

in oglindă

&ra imbetrinită.
Faţa”
Amorul

cunoştea

Ea plăti seump greşecăci le plăti

cu prețul

care &i puse în

inimă co-

ele “tinereţelor sale,

fericirei.

și nu se mai

pe cap cu:

morile virtuţii, &i puse tot odată
nuna de martir.
|

— Domnişoară ! şi unde faceţi nunta 0 întrebă Marița cu sfială.
—

Intro biserică maro

împodobită

şi veselă ca raiul,

cu flori ce imbată,

şi luminată

cu

făclii ce nu se string. Vreu ca nunta mea

să

fie aşa de frumoasă,

că lumea

să se mire,

şi

„Vestea să-i meargă in nemurire.
"— Aveţi dreptate, domnişoară; şi eu inţe-

leg ca D-voastre.

Nunta trebue să fie nuntă.

Dar mirele vostiu, asa-i că e domnul Petru?

Cine altul ar pată să! “ice o mireasă
bună

şi frumoast?

|

„ — Mirele meu e Petru, zici tu?
săngele

așa de

i se ingrămădi în inimă.

|

„Şi tot

Dar e Petiu,

„lui vreu să-i inchin sufletul meu pentru vecie.

ME însoțesccu dănsul pe viață şi dincolo de
viață, pentru ca totdeatna să pot fi lăngă el,

și mici

o putere

omenească

poată depărta.'
alin necazurile
de noapte,

să nu mă: mai

Vrau să-l apăr de rele; să-i
de zi, să-i

îndulcese

și el: să mu ştie

visurile

de: unde-i

vine

binele, și să știe numai căt" Pam iubit: “Vreu
ca sufletul meu revărsat
'în sufletul lui să plu-

tească
in: fericire
lumea

ca doi lucefeii in zori; și

pe care vo blestem

să se uite

cu invi-

die la noi.

—

Și cu să uu fiu să vă văd. „zise Ma-

riţa a cărei, ochi nu se intorceau de la casetă.
Eleonora cra acum gata... Ba avea toate
podoabele de mireasă, ITaine albe, lăer ămioa=
re pe cap

şi lacrimi in ochi)...

Dar

unde se

ducea Eleonora? Ce ginduri avea ca?
Ea

porni

cu: grăbire

spre

pe prag, ca să opri şi chemă

—

ușă, ănsă ajunsi
pe )Marița.

Vino să te sărut Mariţo, zise ea depu-

aa
Cănd vei

înd o sărutare pe funte-i.

ÎI fe-

stăpănă-ta.. care |
picită. să-ţi aduci aminte de
si-a adus. aminte de tine.
sura ce stă
Apoi ea eşi, se aruncă în tră
Acolo o aștepta.0
afară și plecă la Socola.
aș teiu unmasă mare bogată întinsă sub acel
tase cănde cu un an mai inainte, ea iși căn
fusese
tecul inimei sale. Aceeaşi tineri care
de Petru
atunci erau şi acum invitaţi, afară
care lipsea.
La. sosirea

ei un ura

sgomotos

făcă

să clo-

. cotească văile de prin prejur.
— Pvivighitoarea Socolei! Tu nu erai memită să tănjeşti la umbră, strigară cu toții.
Bine ai venit earăși intre noi!!..
Am

—

că-mi

venit intre voi,

vă văd. Intrun

an

multe

era

dor

să

V'am

sau petrecut.

chemat pe voi care mă ştiţi cam eram, să mă
vedeți cum sunt. Un căntec m'a dus dintre.
voi acum

un

an, un căntec

mă

readuce,

dar

acesta e cel mai frumos şi cel din urmă.
— Eleonoro ! Ce vorbe vorbeşti tu? zise|

vă unii,

|

—

Elconoro! Ce haine porţi tu? ziseră alţii.

—

Sunt-mireasă,

nu mă vedeţi?

O să-mi

jucaţi astăzi la nuită;: sub acest toiu care a
umbrit ăntăiul

meu

besc pe un altul.

amor....

Dar

acum

Acesta e mirele meu.

cănd aţi şti căt'e de frumos!... Ochii
sunt adânci ca albastrul cerului şi sărutul
dulce ca sărutul lui Dumnezeu. Așa-i că
iubeşte e fericit 7...
|
Şi un grozav suris increţi buzele vi.
vărsă apoi șampanie

in paharul

O!

lui
lui
cine
Ea

fiecăruia, dar

in paharul ei aruncâ un praf pe

—

iu-

furiș.

Voi care aţi incunjurat tinercțile mele,

nu vă puteam
n voi.

lăsa fără să-mi cu zioa bună

de

— Ce fel zioa bună? strigară cu toţii.
— Dar! zioa bună, căci acest pahar il beu
„în sanatatea mirelui meu.
Eleonora era palidă ca ceara.
Ea ciocni
paharul cu amicii ei, apoi îl sorhi fără să se
resufle.
,

—

In sfirșit! zise ea, nu e greu de atre-

ce pragul

vieţei; cănd

nefericirea

te duce

de

mănă. Acum lăsați-mă să-mi cănt ăncă odată
“ căntecul inimei mele.

|

Toţi: tătură, şi ea incepu
să cânte ; dar a-

stă dată, cintecul

ei era infricoșat, strident,
*»

era cântecul despertirei, Piocare notă era un
plăstăm ce munca tumei pe care o părăsea.
Căntănd,

ea intrevăză prin minte toate fasele

tinereţei sale plină de rătăciri şi: de căințe
de amor şi de durere, şi toate aceste se riasipeau acum ca un vis al dimineţei, Vis.
mar, deşteptare mai amară:

0Cănd lEleonora sfirşi de căntat, ea căzi

bosită pe scaun.

Ochii ei stecleau de un foc

“Toţi vemaseră în uimire.
sinistru.
— TPam iubit, zise ea cu 0 voace

vuptă şi am

intre-

fost fericită .... Ce-mi trebue nai

stăpănă
mult ?.... Nu mi-a fost seris să fiu
in lume,
pe soarta lui. El nu-i ca mine orfan

care-i. Suel are tată şi mamă și-o logodnică

vide: ear eu waveam

dreptul să-l răpesc. din

lui ce-i
braţele Ice și să mă pun umbră soare

că mă arde
străluceşt> în Yiitor.... Ah! simt
pept. şi capul
“aice, zise ea puind mâna pe
|
mi se in”&rteşte.
_—

“amicii ei
Eluonoro ! ce este? .... ziseră

incunjură adu-o.

Tu suferi; mănele tale sunt

veci, buzele tale vinete ?
— Nu-i nimic, respunse ea.

bine.

fa vedeți

colo,

Sunt

foarte

Mâtâ ea spre resărit,
1i
|

căt e de frumos!

Acolo mi se

mea unde totdeauna

deschide

lu-

Acolo

au

e primavară.

să. fin mireasa lui.

“Ochii Eleonorei

|

se acoperiră

de o ceaţă:

voacea incepi Să i se stingă.

— Remăneți sănătoși, voi care m'aţi invățat să rid!....
ei. Acuma

zise ea, nităndu-se

la amicii

ştiu să și plâng. Remăi

sănătoasă,

tu viață in care am gustat mult dulce şi mult
“amar!....

și voi ape limpezi

paci, verdeață,

a Socolei, co-

remăneţi sănătoşi!

De acum

inainte, veţi desfata ochi mai fericiți decăt ai .
mei .... Ear tu Petrule, tu care in curând vei
merge inaintea. altarului ....... te et.

La aceste de pe urmă

cuvinte

Eleonora

muri,

Lacrimi curgeau din toţi ochii la vederea
acestei: nenorocite fiinţe ce trecuse prin lume
răpede cum trec stelele ce cad din cer:
mai singur

lancu sta rece, cu fața

mură, și cu suflet de ghiață.

nu-

de mar-

MARȚIȘOR.
Astăzi cănd societatea
ce “era, sa

noastră, din romănă

streinizat in toate

obiceiurile

ei,

am ajuns a nu mai scrie, nici vorbi,
fapici găndi romănește, cănd insuşi copii din
ci pașe nu mai învaţă a zice tată şi mamă
incăt

pa,

maman,

cănd

și chiar slugile de prin case

vechii
se monsuesc şi se mădămesc în despreţul
onie de
frății romănești, in această grozavă babil

țiunile
limbi şi. moravuri, am uitat toate tradi

u, —Așa
"vechi care impodobese trecutul nostr
cine, ce este
dacă am intreba, astăzi pe ori

e zicânun marțisor, de sigur ar da din umer

i obiceiul, dar
du-ne nu ştiu I— Căci nu numa
esul cuv&ntuinsuşi amintirea lui, însuşi inţel
tră...
lui, s'a şters din memoria noas
știau săRomăncele din vremea trecută nu
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şi facă părul din negru alb şi din alb negru
spre deriderea vărstelor, nu cunoşteau Orinolinele şi turnurele, puful și cocul, spre deri- |

derea, formelor omenești; ele se
altițe, iși spălau faţa, cu apă

imbracau cu

de isvor şi ur-

mau datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti; ele
ciocneau ouă roșie la Paşti, ascultau cântecele de stea la crăciun,

colindele

la anul nou

— Astăzi
şi trimeteau mărțişori la ăntei Martie
gingaşele degetea damelor noastre, nu mai
indrăznese se atingă ouăle roșie, uşele noastre
se inchid cu ingrijire inaintea colindătorilor ce
eutează să ne calce pragul, ear marţişorul
nici se mai ştie ce este. Să, scuturără dar noi

pulberea uitărei de pe acest vechiu și frumos
obiceiu stremoșesc. Marţişorul era un dar
ce-și trimeteau Romănii unul altuia in zioa de
ăntei Martie. EI consta intrun Dănuţ de aur
spânzurat de un găitan de mătasă impletit cu
fire albe şi roşie, pe care persoana ce-l pri-

mea. în dar, îl purta la găt pănă cănd întălnea cea ăntei roză inflorită, pe crengile căria

depunea apoi darul primit.
imbelşugarea,

Bănuţul insemna

firele albe şi roşii ale gaitanu-

“lui insemnau fafa albă ca crinul

și rumenă
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>
E

ca rosa,

ear ofranda făcută "reginei florilor,

.
era o salutare poetică adresată primăverei
.
Aşa, aveau vechii romiăni, obiceiul de-a se'ura
în
in zioa de ăntei' Martie——Ei erau naivi
imprusufletul lor; trăeau in simplicitate şi

mumutau vorbele și obiceiurile lor de la
cara: impodobea fruntea fiicema natură,

lor cu fiori din cămp și vorbele bătră
ănsă sia
neşti cu alegorii poetice— Toate
uni moşters de buretele așa numitei. civilisați

lor

ni
derne, care in locul comorilor de inţelepeiu

altă ceva mai
şi tr adiţiuni strămoșești, va găsit

de la
bun de pus in loc, decăt mânciunile
"causa neăntei Aprilie, care și acestea din
noastre, au
conteritei indulciri a moravurilor
anului.
ajuns a se practica in - toate zilele

inert aaa 3

DOI

OCHI.
—

În doi ochi odată
Fericirea, toată
Cu drag mi-a zimbit,

Şi n a lor privire
Plină de iubire,
Un

raiu am

zerit.

Ănse de la mine
A lor dulci lumive
Azi S'a departat,
Şacum plâng de jale
Vai a vieţe-mi cale
S'a intunecat.

—SIRE

D'ANMOR.

STEAOA

Sus pe ceri
Lucea

eri

O stea d'amor,
La ea cu dor

Sufletul meu
Privea mereu.

"Si fericit
De

stea iubit

Uşor pluteam
M& legănam
Pe-un dulce vis

Ceresc. suris.
Ănsă eată
Că deodată
Steaoa s'a stins!

Setem s'a stins
Cu ea impreună
Uri ce zi bună

De pe-al mou ceri
Ș'adănci dureri

Sfășie greu
Sufletul meu
O stea de sus
ce te-ai dus!

De

“PE

UN

ALBUM.

De vrei in lume su): cer senin
Zilele 'n pace să-ți curgă lin,

In cămpul vieței pe nici o floare

- Ovi'eăt de. măndră mirositoare
Să nu te opreşti.—lar dacă vrei,
De pe-o floare rouă să bei,
Atuuzi parfumu-i căt e de dulce
Să şiii. căm suflet otravă duce;
Căci nu-i iubire fără de chin, :

Şi fericire fără suspin.

Ă

PRIMAVARA,

.

Primavara vine eară
Peste. plaiuri se coboare,
Şi la suflu-i mult iubit
Far

natur”

a inverzit,

Mii de flori resar la soare
Pe-a

câmpiilor

covoare,

Mii de glasuri ciripese
- Cuiburile inveselesc.
Yrunza m codru se. frămăntă
Duios ciocărlia căntă,
Şi trezit ca dintwun vis,
Ear

amorul

a suris,

Saltă inimă remnvie,

Uital 'ernei

vijelie,

- +

|

Lasă-ţi manta 'de dureri,
Uită, uită ce-a, fost eri,

Căci natura bună mamă
Ear la viaţă ne rechiamă,

Şal ei zimbet iubitori ,
Ca şi raza de la zori

Cu cămpia ce'nverzeşte
Sufletul re'ntinerește.”
- Fugiţi griji, fugiţi nevoi

Vă topiţi cu-al iernei sloi!
Și tu crudă, amintire
Ce-ai muncit a mea gândire
Sboară

iute

pe-acest vent

Dincolo pe alt. pămănt..

-

A] naturei voace jună
Viu în mine azi resună
Şi-mi dă dor, dor de trăit
Căci am

încă

de bit.
+

LA

LUNĂ.

Palidă lună-cu raze line
"Din BOU pe ceruri ce-ai răsărit *
Pentru ce eară deştepţi în mine
Simţiri ascunse ce-au adormit ?

Imi erai dragă odineoară
Când

l'a ta'raze

Cum al meu
Luat

Acuma

simţeam

in ceruri de-un

ănsb,

uimit,

sufiet spre tine sboară
vis iubit,

hesuferită,

Te-ai făcut mie vicleană stea.

De cănd complice cu-a mea iubitii

În zis luata-i dragostea mea.

Ascunde-ţi fața, amăgitoare

Sub vălul umed şi argintat,—
Şi nu te face neştiutoare,
De fericirea ce mi-ai luat,
Căci nu-i ănteia.. nelegiuire

Ce n nopţi de vară tu sevărșeşti,
Intinzănd curse Cu=a ta zimbire,

- Și castă ăncă te maj numești ?
semanatit CAII

ratarea

