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“in Buceciul, care, vechii de beta d ce 
Ă este, a văzut aşa de multe, înciit nici 

“nu-i mai vine să se mire de nimic, se 

av&ntă clocotind un părâii' de munte 

atât de:sălbatic şi de'năvalnic, încât 

  

par "că n n răsfiţare a lui ar voi să cutriere umed toată... 

“E un voinic. minunat Peleș, cu părul creţ şi cu 

  

adânci ochi „albaștri, şi:e atăt de volos și de tare, - 
" fiind-că s'a născut în adâncimile unut munte uricș, 

"se zice; că vine dintwun lac năprasnic, care-i ascuns 
în fundul pământului şi ?n care, şed zinele apelor, 
Şi dacă star. mult lângă Peleș, aşa de mult, ca de 

„stătut ce stai să uiţi lumea, auzi | cu totul „deslușit 
" cântările” zînelor. - îi i 

Chiar se ivește, din când în cănă, câte o zină, care, 
„ plutind pe o frunză mare și lată.de a lungul Pele- 

! şului la vale, alunecă din treaptă ?m treaptă peste 
“; cascadele apel și privește cu ochi voloși la lume: 

“Dar” nu poate să o vadă decăt, acela, care Sa năis- 

cut pe la toacă şi n'a'avut: nici o dată vrun cuget 

r&ii in sufletul lui. - 

| “Ele netezesc cu degetele lor. gin gașe pletele crețe 

ale lui Peleş şi vorbesc pe. şoptite cu dînsul despre 

leagănul lor cel ascuns în tainiţele muntelui, apoi el 

le' pune în faţă oglinzi mititele, ca.să-şi vadă chipu- 

rile trandafirii. Iar şoaptele lor. sunt” țainice, ca și
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„cănd-s'ar furișa prin frunziș adierea unul vânt domol. 

„Apoi — Peleș! nici o dată nu oboseşte, atăt de mare 

îl -este puterea, şi de grăbită călătoria. Darnic din fire, 

își reînoleşte mereii valurile spumeg gate şi nu se în- 

„treabă; cât a dat şi câti mal rămăne. Ştie prea bine, 

că jos, în adâncime, e lacul mare; care nu seacă nici 

o dată, câtă vreme Buceciul nu se va. fi prăbușit şi 

marea nu va fi acoperit Carpaţii. EI, Peleş, nu ştie de 

„loe a,socoti şi nu zice nici o' dată: <Nu vreaii să 

mă iştovesc, ca nu cum-va să rămăiii sărac b» O! nu, 

harnic şi. dârnie își ar uncă, valurile prin lume la vale, 

ca oameni şi vietăţi şi erburi să se răcorească din ele. 

„Se necăjeşte cu toate aceste și el căte-o-dată, cănd : 
“primăvara nu vrea să sosească, or! toanina pleacă 
prea în pripă: “atunci se face de tot.galbăn și se um-: - 
fii în mănia lui aşa de tare, în cât rumpe și sfășie 
tot ce-i cade la îndemâniii Iar crivățul ride de den- 
sul, ori drept pedeapsă îl Diciuleşte și-i aruncă '?n 
drun copaci mari, ca să-l oboscască cu et pe nerib-: 

_dătorul copil, cu pletele ereţe şi cu inima îndărjită . 

Dar nici nu e cu putinţă si nu-l apuce necazul, 
când earna, vine aşa de 'ngrabă. I este un lucru ne: 
suferit, când: copacii ÎȘI aruncă frunzele în el și  tre- 
bue să, le poarte, acum neinsufleţite, pe " acelea, cu 
cari. nu glumise toată vara; apot îl supără, și &hiâţa, 
care e-l strîmtorează şi vrea să-l silească'a ticea, : Căcr 
un pâcat mare are Peleş: Volește să siea, mereti să 
stea de vorbă, cu florile, cu copacii, cu păsările, cu 
vânturile, chiar şi cu mușchii de pe petrele din. al- 

„bia lui, ba, în cele din urmă, şi.cu sine însu-și, când 
nu mal e cine să-l! asculte. Și “care e omul ce ar voi | 

.
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sii stea cu. sine însu-și de vorbă? Fie cel mal cu min-. 
“te, toti sar um.în curând, cum i se ureşte de multe 

ori. și celui mai bun al stă prieten, care sa putut. 

deprinde la răbdare-faţă cu dânsul. -- 
„Jară lut Peleş i “place! prea mult, ca alţii să se mi- 

nuneze de poveștile luf, şi nu ţine de loc să piistreze 
tainele ce i. s'aii încredințat, de şi munţii Lai mus- 

trat adesâ-ori pentru limbuţia lui, zicendu-i <Babă 

bătrână.» Dar.el şi-a scuturat părul creţ și a aruncat. 

o privire ştrengărească la codru, ca și cănd ar voi - 

si-l zică; Așa, că ţie-ţi place să mă așculți ! > 

Am. stat ceasuri multe și îndelungate lâigă el şi 

“am ascultat spusele “ui, şi căte o dată par'e că ve-. 

“deam virful degetului vre unei zine, ori piciorul tran- 

dafiriă, ork-o pleată din părul el; şi am auzit adese- 

ori cântări minunate: acum am să vi le povestesc toată. 

Cici nu e taină ceea ce. Peleș a spus: 0 ştie o 

- mulţime de lume; o ştiu ferega și mușchiul şi fl6rea 

- Nu-mă-uita și fagi şi brazii, tar acelora,” cari n'o 

“-ştiu, li-o spune vântul, ce. scutură mereu frunzele 

pănă ce nu le spun ioate, e ca pastările să 'ducă vorba 

“mal departe peste nouă mări şi nouă țări, pân” acolo 
unde nu maj sunt furtune, fiindcă nu mai este nici 

“aer. Fiind însă, că eti nu-am aripi, nu pot purt apo- 

veștile departe 'm lume, ci trebue să le spun pentru 

ca să mergeţi şi vo! să-l vedeţi pe Peleş. 

- Pote că el are să vă povestească mult mai multe 

ca mie, far. acelora, cari nai avut încă nici un cu-' 
get răi în sufletul lor, li se vor arătă şi zinele. - 
Acum — ascultați ce-a, fost, cum a fost o dată și 

daci mar “fi.fost, nici mar povesti-o Peleş. 
— - 

.



„VÎRFUL CU DOR 

ost-a odată la Sinata o horă precum 
n'a mal fost. Era o 'serbătoare mare 

şi călugării din Monastire împărţise 
- - pomană ciubere întregi, Și toţi mân 

| case de. se săturase. . 

Oamenii venise de departe : de la Izvor și de “la 

Poiana "Țapului, de la Comarnic și de la Predeal, și | 

de peste munte. Soarele strălucia, şi încălzia toată 

valea, de-și asvirliaii fetele basmalele d& pe cap. şi 

de-şi puneaii flăcăil păilăriile . acoperite cu flori pe 

ceafă. La joc tuturora le era foarie cald. Femeile mă- 
ritate şedeati jur imprejur: pe erbă. verde - și ţineaii 
copilașii la sin. Maramele lor luciau de departe albe 
“Şi gingaşe ca nişte flori. » 

Ce joc vesel! Ce tropăit ! Ce strigăte! Fetele sare 
că plutiaii în aer. Picioarele lor gingașe, cari se ză-' 

-Tiaii' sub vilnicile “cele inguste, par” că nici nu atin- 
geaii pămîntul. Iele lor eraii bogat cusute. Ele stră- 

- Imceati de colorile cele-mat vii şi de aur,:ca şi ba- 
nil. de la gît. Hora se 'mtoreea și se lestina, neconte- 
nit în cercuri mal mici şi maj mari la cântecul ne- 
obosit:al lăutarilor, cum bate sângele prin vine, cum 
urmează unele după altele valurile apel. 

Ceva ma! departe sta un- cioban frumos, . răzimat 
de toiagul seu cel lung. Ochii sei negri ca mureie,- 
se uitai spre horă. EL era subțire ca un brad. Ple- 
tele cele „creţe şi negre i cideati „pe umere de sub  
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căciula de oaie cea albă. Cămaşa. lui era cenușie. Un 

briti lat:de pele o ţinea împrejurul șoldului în creți 

mari. La picioare purta opinci. Ochii lui dădură în- - 

tr”o“ clipită o roată” peste toată, hora. Îndată ci gisiră 

ce ctutaii, și-și țintiră eiutitura lor strălucitoare pe 
o fată care se părea că nici nu-l bagă în seamă. 

Frumoasă, era fata : frumoasă, ca, cea mai frumoasă . 

floare. Ba mal frumoasă decăt trandafirul Buceciului 

şi ma! gingaşă decăt floarea Reginei. Ochil el aveai 

două lumini: una în negrul “din mijlocii ochilor, altă - - 

în n cercul “cel “căpriu, care - împrejura acest negru. 

Dinţii i străluciat, cind ea-și deschidea buzele de 
roze. Părul ei era.negvu ca prăpastia, din care ful- 

seră un șipot de apă, și cununa diu păr nu se ves- 

tejia, ca şi cum acesta-l ar da viaţă de frăgezia; Tru- 

“pul et era așa de subțire, par'că Va! fi putut rumpe - 

cu mâna, și cu'toate aceste se vorba de,puterea ef." 
Dar! Frumoasă era Ileana! Şi Ionel, ciobanul cel 

tânăr, necontenit se. uita la densa. În sfirşit și el se 

apropii 'de horă și luă pe Ileana de mânii..Fetele se 

uitară la ea şi suriseră, iar Ileana roși. De odată, 

căntecul liiutarilor stătu, sfirșind cu un sunet ascu- 
țit: flăcăii învârtiră pe fete sub braj jur imprejur și. 

Ionel trase cu putere în, jos măna Ilenei. Aceasta, 

zicea, mult. Însă Ileana dădu din umere și surise. 

- «Ileano !» zise el încet, — Vezi tu colo frunzele 

«cele galbene ale fagului? A sosit timpul: trebue să 

«mă duc la vale cu oile mele, în cimpul Baraganu * 
«lui, poate şi peste Dunăre -— în Dobrogea, şi DU. 

“«te voiii mat vedea până 'n primăvară. Zi-mi un cu- 
<Viînt bun, ca să nu-mi tremure inima, cănd voiii 

»găndi, că te uiţi și la ceilalți flăcăl.»
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— «Ce săţi spun ? Tu nu mă iubești de loc și cu- 
rind -a! să mă uiţi.» . | 
_—eMat bine-oiti muri, decit să te uit, Ilcano!» 
— «Aceste sunt numai. vorbe, ş și-eu nu li dau cre- 

«zare.» 
— Ce să fac, ca să mă crezi ?> 
Ileana se. uită cu coada ochiului spre flttcăti şi 

ochi! i scîntejeaii. «Ceea ce nu poţi!» i respunse ca. 
—«Eu pot tot», zise Ionel încet, ca şi cum nu ar 

“mai “şti ce vorbește. E | 
—<Nu! căci fiiră de oile: tale nu poți trăi. __ Dorul 

«lor mai greu îţi trece, decit dorul meu !>» 
— «Fără oile mele !» zise Ionel și suspină. - 
—<Vezi, că nu poţi fiiră de oile tale !» respunse 

Ileana, vizând. «Vezi, că nu poți. face singurul lucru 
„«Ce-ţi cer—si rămăt sus Ja munte fără de oY! » Vorbe 

Și numai vorbe! =. 
i —eŞi dacă, totuși ți-aș face după "plac 2. zise Io- 
nel, strinsăndu-și dinţii. . 

Flăcătix Și fetele se strinsese iraprejurul Ilenei șia 
lu! - Ionel şi ascultati, «Fă-ob» «<XNu'o fă. strigat 
unii după-alţii.: | 

Atunci eși din mulţinie un cioban bătrin, cu ple- 
tele de argint, cu sprincenele. tufoase, și puse măna 
pe umărul lui Ionel, = . 
«Lasă fetele», zise el cu asprime.  <Ele-ţi vor <rumpe inima și după aceea.vor ride dă tine. Nu „ştii tu, că ciobanul, care-și părăseşte oile, trebue să 

«moară ?» El se întoarse spre Ileana şi. o ameninţă - "cu pumnul. «Și tu crezi, că pentru că ești frumoa- 
«să, poţi face tot. și că măndria ta nu va mal fi pe-
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cdepsităi: dar, ţi-o zic eu, răul. ce-l Rd, he însă-ţi 
«ţi-l faci!» — 

Ileana. surise : «El mare decit să nu se „ducă: eii 
nam nevoie de dinsul. » Întoreîndu-se in- altă parte, 
ea aleargă in mănăstire la î izvor, ca si bea apă, - 

Ionel însă nu mai asculta pe nime, ci se inturnă 
spre munte cu faţa palidă şi cu buzele strinse. -EL 
trecu pe lângă Ileana şi-i făcu „numat un semn cu 
mâna, -. 

„—eNu o fi strigă ea Hizind dimpreună cu cele. 
lalte. fote. Peleșul par'că, răsună: «Nu o fă! Nu o 
fi! Nu o fi» Însă Ionel nu-l. -auzia, -ci se sui sus 
la munte, pe cănd soarele.era: la mează-zi,. se sui la 
stână trecînd prin poienile cele lucii, pășind prin fă- 
getul cel umbros şi pe sub brazii cel uriâșt, pe cari 
şese oameni nu-i pot încinge jur- imprejur. Oile €-'. 

- rai strinse la stână, iar câni! i eşiră înainte-cu “un 
lătrat amical. Le trecu cu mâna peste părul cel 'stu- 
fos și chiamă, la dinsul pe Mioriţa, «—Brr, Brr, oiță 
Brr 5 Ea veni îndatii cu mieluşelul e! și Ionel i bă-" 
să în lână garofa, 'ce o furase de. la Ileana. El rusă 

pe ceilalți ciobani, să în cu denşit şi oile luy, și le. 
zise, că va -veni. tirziu, Căci a făcut un jurămint şi 
trebue să-l ţie. Miratea cuprinse pe toți. «Şi dacă 
«nu voiii maf'veni»; încheiă el, «Spuneţi “că, dorul - 
va chiemat la nuntă. » EL luă în mâni buciumul Și 
-se sui tot mat sus, până ce ajunse în virful munte- 
lui, de unde putea privi pănă la. Dunăre, și. peste . 
Dunăre pănă 'n "Balcani. Acolo se opri, puse: buciu- 
mul la gură, și-l fiicu de resună depârte cu duioșie . 
Și cu durere. Atunci cânele seu cel. mai “eredintios . 
veni alergând cu iuţeală. EI lătra, sărea împrejurul
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lui, trăgându-l de cămaşă. spre vale, astfel încăt 1o- 
nel nu știa cum să scape de dinsul. În fine-l întiri 
cu ocări, cu petre şi cu Incrimile în ochi. Astfel de- 

părtă Ionel pe cel din: urmă, amic al seti. El sta 

acum singur în pustietatea cea mure a muntelui. 

“Doi vulturi plutiau la. picioarele lui. De altfel -dom- 
nia linişte. | 

Ionel se întinse pe earbă cea, scurtă Şi. suspină a- 
tât de tare, par'că f-ar fi sărit inima din. loc, până 
ce adormi de dor şi de durere. Cind se trezi, nourii 
i se învârteau împrejurul capului și se apropiară tot 
mal mult mai ântăiti cu mare 'iuţeală, -pe urmă se 
aşezară. pe: dânsul ca o negură deusi, şi - întunecată,” 
și steteră nemișcaţi de. nu se putea vedea la un pas. 
De o dată nouri! 'și luară forme diferite. Se păreau, 
că, sunt niște ființi femeeşti de o frumuseţe rară, cu. 
vesminte albe şi strălucitoare: ca omătul, că Se ţin de 
mână, “plutind. în aer și legăinându-s -se împrejurul lui 
Ionel.  El-și frecă ochit, ciot. credea, că tot visează. 
Atunci auzi. doina lor; Doina r&sună atât de dulce 
şi ca din depirtare mare. “law ele întindeaii spre ă 
dânsul brăţele lor, albe ca și crinul. -) 

«Flăcăii frumos! Fii al meu! Fit al. met! «Vino. 
cu mine !» Așa se auzia: din toate părţile. Ionel în-. 
să clătea numa! din cap «Nu ne-uri!» strigă una. 
«Nol vrem să-ţi facem ori ce plăcere, ca să-ți uiţi 
«valea pentru vecie.» La aceste cuvinte, ea împărți 
negura cu mâna, și fată o potană plină. de flori, ; pre- 
cum nu s'a mal văzut vre- -odată, şi în' poieană o stă-. nă de frunze de roze,. cu jun îsvor care curgea, peste. mușchiul cel. moale. «Vino! acolo vom locui !» ii zi- cea una din femeile cele frumoase cu o voce ca, de N
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argint «Nu, vino la mine! zicea alta şi clădia dina 

intea ochilor lui din neguri o casă, care, luminată, 

de soare; se părea a. fi un curcubeii. În liuntrul 

ek, toate eraii mol, ca de lâna cea mai supţire. Din 

pod şi de pe pitreţi, ca şi de pe acoperemiănt picu- 

“rau picăturile de cureubeti, cari. de abia atingea 

pâmentul, și se prefiiceati în erburi Şi flori.” cAci 

«vom: locui,» i zicea fata cea frumoasă, «te voiii 

«<împodobi, cum sunt și eu împodobită b —e<Numal 

«una singură are vota să mă împodobească,» respun- 

dea. el turburat, - «numai logodnica mea.»—«Vreii eii 

«să-ți fiti logodnicii W zise o-u trela:: «Uită-te aci să 
«Vezi zestrea mea !» și turtind negurele, ea .fâcea din 

«ele oi, și tot multe: şi ma! multe, în cât tot muntele, 
toți munții și cerul erati acoperiţi de ot. Ele eraii - 

albe şi strălucitoare, cu telinci de aur și de argint 

la gât, şi sub picoarele lor creșteau voioase toate 

"plăntele cămpului. Faţa bietului fiiciui piirăsit se 

lumină, dar. după o clipă el întiri de la sine arăta- 

rea cea, atrăgătoare zicend: — «Nu am decăt o sin- 

“<gură_turmă, turma, mea, și nu-mi trebuie alta.» A- 

tunci negurele începură. a se îndesi. mat tare și a se 

“întuneca mai mult, și Ionel fu incunjurat cu iuțeală 

de nouri negri, din cari fulgera și tuna.tot mal-a- 
proape şi tot mal înfricoșat. . Şi din tunet el auzia 
aceste cuvinte: <0O tu, fiii de om: îndrăsneț: de.te 
“incumeţi a ne uri, ești perdut!» Trăsnetul pica, de 
se părea că tot muntele ar: fi fost . detunat: și fur-, 
tuna se scobori în vale. Pe Ionel însă pică omătul.- 
în fulgi ușori, d 'ăniâiă subțirel de tot, pe urmă -tot 

- mal des, până ce toţi munţii jur împrejur fură aco” 

Doriţi și cu u dânșii Buga lui, păi ul i lui, spr incene ele
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semiina atât de mult cu llean 
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lui. Iar din viscol r&sunaii iarăşi vocile cele ma! 

dulci în sunete armonioase, fluere de cioban. şi pintre, 

- dânsele buciume şi doine ; şi de mânt nevăzute să 

rădică, de o dati dinaintea ochilor lui un palat de - 
omt&t, atât de splendid, încât Ionel trebui să-și în- 

chidă ochii, ca să nu orbească, o: 
Cindi redeschise iarăşi; luna şi stelele erati adunate 

în acel palat şi păreţii lui străluceau de strălucirea lor, 

Luna şedea peun tron înalt și frumos, și se uita la stele, 

cari. se_ţineaii de mână şi jucau o horă. Cu cât ce- 
rul” deveriia mai negru, cu'atât se înmulțiaii și ste- 

-lele, și de câte ori luna da un semri, o steluţă din 

cer alerga şi întra. în palat. Ast-fel se Qdunară și o 

mulțime de stele de .ţot: mici, cari, ca copiii, se ros-: 

tosoliaii „unele peste altele și rideaiă şi jucati la gpi- 

cidrele lunef. Altele păşiati pline de maiestate cu o 
coadă lungâ, pe care o trăgeaii peste toate vîrfurile 
munţilor, căt e -Buceciul de lung. Cozile eraii purtate . 

- de .multe stele mici, toate în: vestminte strălucitoare, 
„cu cununi și cu coroane de o. frumseţe rară. Porţile 
palatului” se lărgiră de la sine, cind apărură stelele. 

"cele maiestoase. Una” din ele ordonă lunei, să se 
coboare de pe tron şi si-i servească. Pe urmă fică 
semn lui Ionel, și-i zise. i—< Vino, fii de om, fil so- 
<țul meti ! Vino cu mine, s să cutrieri lumea întreagă 
«sii al de servi steluțele mele, şi să fii însuți pătruns 
«de lumină ca o stea- strălucitoare» “ 

Ionel se înaintase pănă la pragul porţet “Biră a-şi 
da vre o seamă de ce făcea, şi asculti, doinele cele 

" frumoase, însoţite de cântecul lin al celorlalte stele, 
Atunci una Şi rădică. capul și se uită la dânsul. Ea 

4,.încăt Ionel se ţinu



de mânit şi. strigă: — «Şi de-ar f toat lumea | la, | 
«picoarele mele, aș dărui-o Ilenei.» -- 

Atunci .se făcu de o dată un fream&t mare și un 

vuet tare, și pe urmă un trăsnet cumplit. Stelele se 

„răpeziră spre cer întrun şir nestirşit, și maiestos. 

Palatul ss, cutremură şi se surpă și acoperi pe Io-: 

„nel. Iar luna se uită. palidă şi tristă spre troianu- 

- rile de omăt, 
Piticit de munte însă, carit: “auzită trăsnetul cel . 

„ imfricoşat peste Gapetele lor, eșiră încet din sinul mun- 

-telui spre- a vedea, dacă: locuinta lor nu e: amenin- 

țată de vre un pericol: Er: descoperiră niște ruine - E 
colosale tot de petre scumpe, din cari fusese clădit 

palatul. Plini de bucurie; e! începură a culege a- 

ceste comori minunate și a le căra înlăuntrul mun- 
telul, unde le aduna în bolte: “puternice; Astfel de- 

teră, ei. și. peste Ionel. Fiind că el nu se părea . af 

" fără. viață și era atât de frumos precum nu era nici. 
“unul dintr'inși!, li se făcu milă de “dânsul, şi-l adu- 
seră, şi pe el cu multă, muncă: și “ osteneală, în jos, în 

fund, unde-l așezară, pe muschiul cel. mai moale, ce . 
se putu afla. Ei 'scoaseră apă din făintiinile lor cele - . 
calde și din cele reci, îl spălară, i făcură o baie şi-l. 
aduseră pe urmă la lacul cel măreț de sub pămînt, 
care satură, toate celelalte. ape. Ei îl afundari: o dată. 
în apă, şi îndată el se fier sănitos- Și se uiti cu imi- 
rare împrejurul lui, - s, 

«Unde sunt ei ? zise el: în sfirşit. 
__ “În adevărel nu putea să nu se. mire, căiet pestă 
densul se inălța o boltă neimăsurată de” stâncă luci- 

"toare, . care se perdeă în noaptea cea întunecoasă. |
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La picioare se întindea un lac, atât de mare, încăt 

se părea că umple tot lăuntrul pimintului. Și acest 
lac se perdea în întunerec, și de jur imprejur în a- 

propiere stau, alerg>se cățărau mii depitici, cu bar- 

be lungi şi cu lumini în brăii sai pe cap. Ei adu- 

ceaii în: şiruri nesfirșite petrele cele scumpe, le: spă- 
laii în lac, ceea ce'măria strălucirea lor, :şi le pu-: 

neaii în rănduială în camere și în vrafuri.. Mulţi ve-. 

niaii pe pluta cu.petre cu totul necunoscute. : Alţii 

încărcată plutele spre o lungă călătorie îi se > depiir 
taii cu ele de mal. SI 

În bolta cea mire aţă eră 0- amestecăturii de vocl - 

şi de lumini care ameți pre Ionel- cu - desăvârșire.; 
Dar se părea, că fie-care știa esact ce -avaa de fiicut, 
afară de acei, carii erati imprejurul lui Ionel și carii! 

nu ştiati ce să facă cu dânsul. De odată-l apucă și 
pe Ionel dorul să călătorească cu el- în depărtarea 

-cea necunoscuti și intunecată. El seiripezi toema! 

spre o plută, care era. să pornească, : Atunei eși din 

„apă o femee frumoasă, care semina cu Ileana, pre: 

cum. 0 soră seamănă cu altă, sorti. Ionel îȘI întinse 
hraţele spre ea. Se auzi” strigătul «Ileano» şi se 

văză Ionel” asvânlindu-se în apă. Dar două-zeci de 

braţe puternice puseră mănile pe -e], şi altele 'tot a- 

„tât de zdravene începură să-i dea o. bătae ţeapiinii. 

EL se apără, find că . femeea, cea frumoasă toti 

ficea semne: insă pitici! îl ţinură în loc şi începură 
plini” de miinie să-l sdrobească cu petre. 

: Atunci apăru dinaintea lut un. pitic de munte in- 
coronat, ordonă la toți să stea locului și zise :. 

«Te înşeli, Ionel! Mireasa ţa nu' e 'aict. Ea este 

*



— 10 — 

«în valeiși te așteaptă. Aceasta este mireasa mea 
»şi cu o aştept de ui. şir lung de ani.» | 

„ Femeea cea frumoasă se uiti mânioasă, ceea ce-i 
şedea foarte bine, ameninţă, Şi dispăru în 'valurile 
lacului. Regele cel mic suspină. Ionel suspină şi el. 
Și suspinară "şi toți piticii, ca supusi buni și - 
credincioşi. Dar e! tot țineati petrele în mână, „căci 

„nt ştiau dacă moartea lui -Ionel nu era hotărită, 
-„ Regele. însă se uită cu duioșie la ciobanul-cel frumos, 

ordonă îndată ca să fie spălat cu ape, cari lecuiesc, 
căci el singera din“imulte răni, și după ce-l reînoi Și! 
infrumuseță îl scoase in Vîrtal muntelui unde-l aflase, | 

: Acolo regele cel mic își luă ziua bună şi-i zise: 
—<lonele ! Greii ai păcuit. Ţi-at uitat datoria penlru: 
«o femee frumoasă: Credinţa ta cătră ea. e mare şi 
«de lăudat: dar necredinţa, ta cătrăi datoria 'ce al, 
«este: încă mai mate, și cu toate că inţeleg cele ce 

- «se petrec in inima ta, totuşi nu pot să depiărtez de: 
«la tine pedeapsa care te aşteaptă. 

“Cu inima grea punea Ionel piciorul pe virful cel 
singuratee de munte, impregiurul căruia vuia vijelia. 
Furtuna creştea cu” fie-care minut, ca şi cum ar fi 
vrut să asvârle de pe înălțimea lui pe omul ce şe- 

- dea acolo singur, singurel, ca și cum ar fi vrut să-l 
zdrobească în mil de firimături. Ionel se acăţă de 
o stâncă şi se uita cu ochi selbateci imprejuru- ȘI, 

„așteptând not inimici, nouă pericale şi nout încercări. 
De o-dati i se făcu, ca Și, cum Par apăsa vijelia 

„spre pămînt, ca şi cumi s'ar,rumpe şi-i sar smul- 

ge inima, ca și cum ar muri de durere. Încă “mal 

tare se acăţă el de stinca, care se părea că se cu- 

tremura... ȘI in vugtui Și trăsnetul care-l încongiura, 

«
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Ionel. auzia voci, cari-l chiemani, . cari-l desmerdaii, 

cari-l amenințaii. Era ca și: cum ar fi mal multa 

„Voci, ca şi cum ar îi o singură voace. Pe urmă se 

părea că eraii sunete de trimbiţe, cari cutremuruiă | 

adâncul Grierilor lut. Atunci se schimbă dragostea 
sa cătră Ileana în urs amară şi neîmpăcată, căer ea 

"îl trimesese”la moarte cu surisul pe buze.. EL se ho- 
tări să rămâe acolo unde era pănă in sfirşit cu cre-. 
dinţă : iar de se va mai scobori vre odată în vale, să-"i 
zică, în *bătae de joc o zioa bună, Și nici o femeesă 

“nu-l” ma! răpească inima, ci aceasta să fie numai a 
oilor sale, pe care le părăsise fără conştiinţă. 

Atunci: răsună din adăncul stăncilor o voace.pu- 
ternică : 

«Fiule !. Eşti al meu! nvu- mi mal scapi, din mănt:, 
«Eşti al meu pentru veci. - >» 

“Și în același moment stânca, 'se prefici într'o. fe- 
"mese uriaşă, care îmbrăţiși pe Ionel cu braţe de 
„peatră și-l sărută cu buze de peatră.. Plin de grozii, 

_ el se -silia să scape, dar nu putea. 
„ «Cine eşti tu ?» strigă, el. Oare tot iadul «este con- 

„"<jurat în contra mea ? Cine ești, dacă nu eşti Vifora. 2» 
„- Femeea devenise din noti stâncă și prin vijelie r&- 
sunati aceste cuvinte :" : 

«Sunt! dorul. Şi tu ești al' met. Cele din urm ă. bu- 
«ze, pe cari:le ai sărutat sunt ale „mele. > “ 

. Înti”o clipeală se făcu linişte şi. pace. şi "soar 
reeşi, Razele lui picaii pe un om palid, care, răze- : 
mat de bucimul stu, se uita in. vale şi pănă 
în Dunăre. El nu may suspina. EL nu se mal mișca, 
Inimanu-t nui bătea. Braţele i i stau încrucișate pe pept. 
De abia o mişcare greoaie a genelor îl 1 trădă, că mai trăieşte. ” Ă N 

ele -
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Atunci începură, toate a se mişca jur împrejur 

Omătul şi ghiaţa se topiaii şi curgeati spre vale, şi 
sub om&t şi sub 'ghiață se ivi: a iarbă verde. Ionel nu -: 

se mișcă - Pidurea se desbrăcă, de fiunzele cele uş- 
cate şi mugurii se întreceaii unii. cu alții. Lui Ionel 

se părea că nici nu-i pasi. Ciripit de paseri serăs- 

piindi din vale spre munte în sus și vuetul păre- 

lor după o ploaie. caldă, Ionel nu aia. Era ca şi” 

cum Sar aduna împrejurul lui tot ce e viii pentru 
a-l trezi : dar în zadar. EL se.uita ţintă în vale, spre 

Dunăre, e ca și cum ar fi de peatră. De odată se ivi | 

“a le -cănta de bună-venire ; dar numai de: căt scăpă, A 
TEN 

e e 
4. 

“însă viaţă în trăsurile feţei sale.. Ochii începură a 

străluci, fața i se roși puţin. Cu braţele și cu căpul 

cum veniaii, Atunci puse buciumul la buze pentru. 

buciumul, şi apucă inima cu mâinile, Şi strigănd «Mor,» 

Ionel pică la pămînt fără suflare. 

Cănii lui ajunsese. Br”i lingeati minile şi faţa 

Veni şi Mioriţa lingă el. și strigă. Veniră şi ciobani -. 
Şi-l chiemară pe nume. Ionel.-însă zăcea jos intins, 

cu un Suriş.ceresc, pe ” faţa-te slabă, și nu-da nici un 

singur răspâns. Buciumul, care mai dineoară cra încă 

nsufleţit de suflarea lui, sta rupt in dou&. Jur im- 

prejur nimic” nu purta semnele” luptelor | tinărului 
voinic, Ciobanii îl înmormântară, unde-l aflară. Iar 

vîrful muntelui îl numiri—Virful cu dor: 
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ra o dati o fat frumoasă. Numele ci cra 
Viorica. P&rul ei era ca aurul, ochi! ca 
cerul, obrajit ca garoafele, buzele: ca ci- 

"- veşile; iar trupul era aşa de mlidios 'ca papura. Nu 
„ora suflare omenească, care să nu se bucure la pri- 

virea frumoasci fete, și nu atât pentru frumsoța, cât 
pentru. hărnicia el cea mare, Cănd se ducea la isvor, 

"cu. -cofa pe cap, furca-i era tot-d'a-una la brăă șiea 
torcea. De ţesut şi de cusut, că țesea şi cusea chiar 
ca o zină, Iele e! eraii cele. ma! frumoase din "tot 
satul, cusute cu negru şi-cu roş, cu altiţe late pe 

“ umere, Vălnicul, ba chiar şi călțunii ek de Duminecă 
„erai impodobiți cu. flori. Mănile ei cele mici nu stau „33 mici odată liniștite. La cimp, și prin livede ele lucrau 

» tot atât de mult ca in casă, Şi toți flăcăi! aveati ochii * - țintiţi spre Viorica cea, frumoasă. I mergea - vestea; ” că o să fieo dată“o gospodină, straşnică. Ea însă, nici că “Se uita la flicii, şi de măritat nici nu vroia si audă vorbind. Eu-zicea că nu are timp să se giin- dească, la dânşii, căci are să poarte de grijă. pentru mamă, Na Pa 
„Atunci mama, cu fruntea încrețită; i zice 
sprijin ar fi un. ginere sdravăn.» 
pe asemenea cuvinte; şi intreba, 
mai poate mune a m: 

. . 

  

  

    

a— «mare 
Fetiţa se _intrista 

dacă, în adevăr nu 
i, pentru ca mamă. Să'şi dorească nu



Da 

mat de cât un bărbat în casă.” «Bărbaţii ne dau în- . 
că mai mult de lucru» zise Viorica. «Tot noi trebue 

«să, toarcem - pentru dânșii, să țesem pentru dânșii, . 

«să coasem pentru dânşii, şi nu mai putem dovedi cu. 

munea câmpului.» Atunci mama ofta și se gândea la 

fini ci, care murise, pentru cari făcuse atâte Şi multe” 
cămăși frumoase, şi pe cari le spăla atât de albe, - 

“în cât toate îşi pusese ochit pe flăcău.: Nici. că, vre o_ 

dată se ostenia, ori şi cât lucra pentru dânsul: dar 
ce nu face o. mamă, fără a osteni vre o dată! 

„Veni-însă ora, Gâna Viorica însăși era să vadă, că, 
mama avea, dreptate să'și dorească, un ginere, ca; și 
cum ar fi presimţit, că nu-i "va mai fi tra! mult în 
lume. Ea începu să slăbească şi toată dragostea fiicei 
nu-fu în stare să o -ție'pe pământ. Frumoasa fată 
ajunse de închise - -ochil cei iubiţi şi Viorica, şedea 

acum cu totul singurică în căsuţa cea mică, “Pentru 

întâia'şi dată, ea şedea cu mânile în sin, căci pentru 

cine eru să mat lucreze? Ea nu mai” avea pe nime 

în lume, , - . 

| Într'o zi şedea ea pe „pragul ușei și se uita cu în-. 

tristare în, lume. De odată văzu „mișcându-se spre 

dânsa pe pămînt ceşă, lung şi negru, şi iată că acest: 

Şir. lung și nesfărşit erau furnici. Nu. putea nime da 

de unde ele veniau, căci nu se mai putea descoperi . 

capătul cetei, care. necontenit se. mișca. Acum însă 

ele se opriră și formară împrejurul Vioricăi un cere 

mare. Unele dintre farnict eşiră înainte şi ziseră:— - 
«Noi te cunoascem bine, Viorico, şi. adese am admii' 
«rat hărnicia, ta, care se potrivește cu a noastră, şi 

«care rare ori se află pe la. oameni, Noi mai. ştim
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âcă tu eşti singură singurică po lume. De 'aceca ta 
«rugăm: vino şi fă-te regina noastră. "Pr-om clădi un 

«palat, mai frumos şi-mai mare, de căt ceă mai mare 

«casă ce ai văzut vre. dată. Numai un Incru trebue 

«să no promiţi, că nu te vai. mai întoarce înapoi: 

«pintre oameni, ci' că vei remănta li noi cât vei 
trăi.» 

— Nică că 4 dor ese mat Bine, decât £ să voinăn cu voi 
rospunse' Viorica, “căci nimic nu mt mai ţine pe 

«mine aici, decât numai mormîntul mamei. “Trebue 
«să pot merge, să depun pe el flort IL vin, ACcolivă, 
«Și să mă rog pentru sufletul ci.» 

«Poţi să morgi la mormîntul mâmci tale, numai 
«să nu vorbeşti cu nici o ființă omenea scă, caroțţi 
va eşi în cale, căci atunci te faci necrodincioast și 
«cumplită va fi resbunarea noastră E Di 

Ast-fel se duse Viorica, cu furnicele, Ele merseră 
o cale lungă, pănă ce ajunseră la un loc, care 
se părea bun pentru a clădi acolo. un palat. Atunci 
„văzu Viorica, cu căt furnicele erau mai dibace de 
cât dânsa. Cum ar fi putut ea fi vre-o dată în stare a 
ridica cu atâta iuţeală o asemenea clădire? Er MU e, 

: colo galerii, unele -peste.: altele, conducând. în Tăuntru 
“în locuri îndepărtate şi tot mai îndepirt ate, destina- 
te pentru ouele furnicilor, cari: se scoteau afară la soare c, pentru a, se aduce cu aceeaşi iuţeală iabiişi în năun tru, cănd trebuia so fie puse 1 la „adăpostul unei ploi amenințătoare e. . 

Ă Camerele erau cu mare: măiestrie impodobite cu fot de flori, pironite de păreţi du frunzele ascuţite ale brazilor; iar, Viorica se. învăţa a ţese cu aţe de pu- injini, din cart apoi se lucrau Cofivturi. ȘI pături, -CIă- 
. e , 

$
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“direa_se ridica sus şi tot mai sus „camera însă, că-: 

To clo destinată pontru "Viorica era atât de minunat - 

de frumoasă, precum nime nu-și” mai închipuise vre 

o. dată, nici chiar în vis. „Multe săli conduceau în 

lăuntrul palatului, ast-fel- încât Viorica putea avea 

cu con mai mare uţeală ştiri despre toți supușit oi. 

Scândurile sălilor erau de:foi de mac, ca picioare= 

le. reginei si nu umble de, cât pe pături de purpură: 

Uşile erau de foi de roze, legate între dânsele cu. fi-. 

re de păinjiui, şi ast-fel se “inchidoau Și se des schi- 

deaâu firă, vuct. Pe jos era astoriut Un COVOr gros 
şi moale, tot de floarea, reginei, de se. cufunda în el - 

| piciorul gingașei Vioricăi, Nici că i trobuiau aci în- 

călțăminte. Ele ar fi fost prea. aspre şi ar fi stricat - 
covorul de -flosi. Păreţii camerei erau ca țesuţi cu 
mare măiestrie cu garoafe, cu liicrămioare și ochiul 

pasărei, Și florile continuu. se reîngiau. “Fiind tot: Wa 

una proaspete, mirosul lor in adevăr to îmbiăta. Ta. . 

Vadul camerei era ficut de foi de crin, întinse ca 

cort. Harnicele furnici munsise cdte-va stptimăni la. 

patul Vioricăi. El era do țot ce este mai gingaș în 
lume, de bruma. florilor, şi po dânsul era, întinsă. u- 

na din țesăturile Vioriciăi. Când dormie pe patul ci. 
ca era atât de frumoasă, că, stelele ar fi picat din 
cor dacă ar fi văzut-o; însă furnicele, așezase cume- 
ra ct în iocurile. cele mâi din ltuntru alo. pala- N 
tului, și păziau cu hărnicic și gelosie pre iubita lor 
vezină. Nici“ele chiar nu îndrăsniau să.se uite la ca 
când dormia.: Nu putea fi trai mai frtimos şi ma 
bine așezat în ceata de furnici, de cum cra. Fic-care 
și toate- Și puneau silinţa, a munci mai mult sia 
plăcea harnicei regine, Nu era ordin al ci, care să.
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nu fie ecsutat cu iuțeala vântului;—ciăci Viorica nu - 
ordona, nici odată prea mult, nici odată neînţelepţeşte. 

Voacea ei cea blândă se auzia tot-dea-una numai ca 

un Sfat sau ca o părere. O căutătură plină de lumi- 

nă şi de. călduri a ochilor ei, era mulțămirea ce dă- 
-Tuia celor ce o: ascultau. Purnicelo ziceau adese, că 

au razele soarelui în casi și-și laudii norocul.. 
Ele ficură pentru Viorica o prispă deosebită, pe 

care se putea, preumbla, ca să se bucure de. aerul 
curat al munților Și. de razele încălzitoare ale soare- 
lui, când camera. i se “părea. prea îngustă. De pe 
acea prispă. ea putea, privi şi înălțimea clădirii, 
care ajunsese a-fi acum un munticel. 

“Într'o zi şedea ea în cameri și cosea la o ie cu 
firele de mătasă ale unui verme, pe care'l adusese 
furaicele în liuntrul palatului, Ea prindea pe ie 
aripi. „de fluturi. De o dată, se auzi un freamăt ma- 
ze împrejurul muntelui: şi ca un resunet de voci. 
Intr'o clipă . întreg regatul cel mic. „era, în larmă 
Şi toţi -veniră la. regină . şi îsbucnirii “Biză, suflet în 
cainera et. «Ni se dărimi, casa. Oamenii ră scor- 
«molese în ea. Dout, trei galeri! au şi ciizut și 0 
«a patra este în. pericol. Ce să facem 2» —eNuY al- 
«tă, nimica?» zise Viorica plină de” liniște. «Voi pu- 
«ne îndată capăt la aceasta, Şi înti'o zi sau două 
«galeriile vor fi iarăși la: 100» . 
Viorica ulergă prin labirintul sălelor Şi de”o dati 

apiru pe prispa ei. Insă acolo dădu cu ochii de un 
tînăr de o mare frumusețe, EL descălicase și era o- 

"cupat cu căți-va cari-l însoțiau, a scormoli cu săbit 
și cu lănci în muntele furnicilor. Cind ea apăru, 
joţi se opriri; Flăciul cel frumos -puse mâna în 

,
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preajma ochilor, ca și cum ar fi orbitde o lumină 

mare, şi se unita plin de mirare la fiinţa cea lumi-. 
moasă, care sta dinaintea; lui în vestminte lucitoare. 

„Părul de aur al Vioricăi pica. în valuri pină la căl- 

căi. O roşeaţă gingașă se respăndise pe fața ci şi 

ochi! i 'strălucinu ca stelele. La, vederea flicăului, 

_ochil i se tulburară un moment, dar pe urmă i ridică 
şi deschizându-şi gura de roze, Vioricaa zise cu voa- 
cea răsunătoare: «Cine sunteți voi cari vă atingoți cu ” 
«mâna semeaţă de împăriiția mea ?» | 

—cEartă, frumoasă fată !» răspuiise tânârul, Pe o- 

«noarea mea de fecior. de împarat ce sunt, de astăzi 
«înainte sunt apărătorul vostru cel mai dev otat. Cum 

«putea si-mi treacă prin minte, c că o zină sti, în ca- 
«pui acestel împărățil =. 7 Ă 

—aVă mulțămese,» zise. Viorica, «Nu- mt trebue 

'calte servicii de cât - acele ale credincioşilor mei su- 
«puşi, şi cer numai, ca în «regatul meu să nu piişeas: ii 

că picior de om:» _ 
La aceste cuvinte es, disptru, ca și cum-ar fi în-. 

ghiţit-o, muntele, şi cei cari remiăsese afară nu pu- 

teau vede, cum cete de turnici-l sărutau "picioarele 

și o- insoţaii în. triumf înapoi în, camelia” ci, unde 
Viorica '-se apucă în liniște dă lucru, ca şi cum nu: 

sar fi întâmplat nimica. . - ă 
Fiul de împarat însă sta înaintea muntelui, ca 

afundat într un vis, şi camarazii sti nu-l puteau în-. 

dupleca să încalece nici după ore întregi. El tot 
spera, că frumoasa regină va reapăre. El tot spera - 

că va mai vedea-o. încă odată, chiar dacă ochit i-ar 
fi fost plini de dojană și vorbele. aspre: Insă el 
nu vedea decât furnici şi iarăși furnici, căui acest



- în cote nesfirşite, cu  iuţealii "nespusă, se sileai *a 

-drege paguba, ce cl pricinuise în sburdăciunea j ju- 

peţei [il le ar fi culeat în picioare "de mânie şi de 

" impacienţă; căci ele păreau, că nu înțeleg şi nu aud 
“întrebările lui, Ele alergau bucuroase. și vâioase pin- 
tre picioare, pline de sirhțimîntul siguranței lor. In 
fine: cl. încăileci, plin: do tristeţi, cugotând nocontenit | 
"cum ar putea câştiga pe cea mai frumoasă, ti, co 
Văzuse vre-odată, El cutrieră pădurea pănă” înoptă. 
spre marea supărare a camarazilor sii, cari. dau la 

„naiba mumele de furnici cu fata cea fr umoa să, stin- 
dindu-se la cina și- la paharele cn vin, ce-i aştepta 
de mult. ” 

„ Viorica" se culea mai tărziu de cit toți supușii ci. 
Ea avea obiceiul, de a. inspecta ca singură ouăle fur- 
nicilor. de a pune mâna pe: pătureţelo- lor de. sunt 
destul de moi, şi de a acra perdelele de: fiori :una. 
dupa alta, purtiind pe vîrful degeţului un licuriciti. și 

„uităndu-se cu duioșie la ţinesi! vermişori. Acum ca 
se întoarse în camera el și dădu: drumul tuturor li 
_curicilor, care i: luminase la lucru. oare întregi. Nu- 
mai anul singur rămase la ea, pănă s6 puse în pat. 

| De 'datină, Viorica era - îndată cufunda ată, în. som- 
i nul cel mai adânc; astâzi însă ca se "asvârle neli- 
niștită cănd înt'o. parte, când în alta, își învîrtea, p& 
rul împrejurul degetelor, şedea, se' scula, și carăși se 

"culca și i cra atăt do cald şi do cald, căt nu mai putea, 
et odată nui sc” păruse, ci în împărăția cl nu. a acr îndestul: Acum ar. fi vrut să casă afară Ja 
act, dar se temea, nu cum- -va ai ci să o-audi și e- seimplul celreu si, molipscasei și pe alţii. Ea dăduse, împinsă de furnici, multe. și aspre otărîri. în contra
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eşirilor oprito,. notitrini cari scoteau -afară din comu- 

-nitate pe. “furnicele vinovate. Ea condemnase chiar 

pe unele la maqarte și fu nevoiti, să privească cu i. 

nima singerândă, cum ele fură impunse. firă milă, 

„până co periră, ÎN 
Viorica se trezi, înaintea tuturora şi | făcu furnici- 

lop o mare surprindere, rcelădind ca îns săși ună din 

“galerii. Fireşte, că chiar ca nu-și da scama, că luerind 

“își svărlea ochii în :pidure ati nu va vedea, şi ascul- 

ta cu urechile au nu va auzi “ceva. ' De abia se în- 
„torsese în camera ci, că mai multe furnici veniră: 
» iute, alergând pline do: spaimă; <Omul cel reu de: 
„ieri coste iarăşi aci călare şi trage roți împrejurul : 

muntelui nostru.» 

“«Iăisaţi-l în pace-l». zise Viorica, regina, cu linişte. 

«EL nu ne va mâl face nimic.» Însă inima Vioricii, 

a fetiţei celei gingașe, bătea atât de tare, că fu ne- 

voită, să se resufle dia adânc. O neliniște străiordi- 

-nată venise pesto ca. Ea se preumbla cu mult mai 

des pesto tot locul decât înainte, găsia necontenit, că 
- ouăle nu stau destiil la soare, le scotea singură 'afa-. 

1ă pentru a lo retâtra tot; atât de iute în liuntru și - 
i se întămplă chiar să dea ordine, contraziciitoarc, | 
Furnicile nu știau,.co i s'a întimplat și-și da toată 
osteneala de a face toate mai bine și mai frumos. Ba 
într”o zi i ficură chiar- o surprindere cu o boltă nouă 

și grandidasă; Ea, se uită la, ea cu o privire distrasă 
şi o lăudă numai în treacăt. - - 

tropote de cal se auziaii: împrejurul muntelui de 

mai multe ori po zi : însă multe zile irecură și Viorica 

nici că se mai arâtă:matar o singură dati afară din 

palatul ei. O apucase un- dor de oameni, pe care nu-l 
. 

. a A
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simţise: încă pănă. atunet, Ea se gândea la satul ci 
la horă, la căsuţa, ei din sat, la mama ei și la mor: 

"- mântul aGesteia, pe căre nu-l mai văzuse. După căteva 
„zile, ea anunță, supușilor” 6Y, că are de sănd să mear- 

gă la, mormîntul mamei ej. Atunci furnicile o între- 
bară cu spaimă, dacă, nu-i mai place la dânsele, de 
vreme ce-și aduce aminte de satul el; «0. nu», zise 
Viorica. «Vreau să mă duc numai pentru puţine ore. 
«Inainte de amurgit sunt; iarăși la voi.» - 

Ea se rugă, ca nime să nu vie: cu dinsa: dar de 
departe se ţinură de 'ca câte- -va furnică, pe cari nu 

„le putea vedea. - 
   

mult timp trecuse, de când: ca-si părăsise căisuţa, 
Viorica începu să facă, socoteala, căt timp furnicile . 

„ati întrebuințat, pentru: a înălța muntele cel mâre, în 
care locuia, „Şi-ȘI. zicea, -că mulți ant întregi au fost: 
aceştia, Ea nu mai putu da de mormîntul mamei, a- 
tât de tare îl 'acoperise ierburile şi plântele de tot 
felul; şi Viorica umbla -prin țintirim plângend, că Şi 
acolo ca era acum streiiă, 

- Incepuse a amurgi şi Viorica! tot cituta mormîntul, 
pe care nu-l putea afla. De:o dată răsună lângă ea 
vocea, fiului de împarat. Ea vroi să, fugă. Insă el o 

“Teținu cu putere şi vorbi despre dragostea, lui cea mare 
- Cu cuvinte atât de dulci şi de pătrunzătoare, încât ea “stitu, de-l ascultă cu ochit: pironiţi în jos. Era atât ă de dulce, a auzi iarăşi vorbind o fiinţti omenească, şi a auzi iarăși vorbină astfel, de dragoste: Şi de amicie! 
Numai când se intunecă de: tot, Viorica își readuse a minte, că-caera o regină, care- ȘI uitase de datori! Și -nu o orfană, părăsită, şi că furnicile i. interzisese 

“Toată lumea i se piire ea schimbată, Şi în adevăr!



21 = 

„de a se întălni cu “ființi: omeneşti. Cu picior iute ca 
” fugi ge la feciorul de împarat. EL însă se luă după să 

dînsa cu cuvinte măgulitoare pini în apropierea 

muntelui. Acolo Viorica rugă, și-l conjuri. EL i. ficu 
după dorinţă, dâr numai după ce. Viorica. i promise, 

de a reveni a doua zi. - os 
= 

- Viorica se. furişt încet, incet prin = sale, uitându-se 
„tot înapoi, căci i se părea, că aude. tropăt iute şi de 

“jur împrejur şoapte. Poate că aceste erau închipuiri 

şi că numa! inima biitea mai tare: de: frică: căci 

de cite ori sta pe loc, toate se păreau liniștite. In: 

- ne ea ajunse în camera ci şi pică pe pat sfărșită, 
de osteneală. Dar somnul nu venia să, se reverse. 
peste dinsa și să-l închidă, ochit. Ea simţia, că a în- 
frânt promisiunea ce dăduse și cine mai putea să o. : 

- respecte, ' când. cuvîntul ei. nu mai“ era sfint. Neli- 

niștită, Viorica sc asvărli când într'o parte, când în 

“alta. Mândria i 'se revolta în contra, tainei, de care 

era încunjurată :şi totuşi ea cunoștea furnicile, ura, 

lor neîmpacată şi pedepsele lor ne-mai pomenite. A 

dese ori 6a 'se scula, își răzima, capul de, braţe. Ne- - 
contenit i se părea că aude tropiitul iute al multor 

mii de picioruşe, ca și cum muntele ar fi însufle- .. 
țit. Când simți, că dimineaţa se apropie, ca dădu în 

lături perdeaga de roze, . pentru. a alerga afară în li- 

bertate. Insă ce mirare o cuprinsă, când văzu, că 

una, din ieşiri cra astupată cu frunze ascuţite de brad. 
„Ea încercă la a doua, şi la a treia eșire, şi luă, pe 
urmă pe rând-pe toate una după alta, însă în zadar 
căci toate! erau împlute și îndesate de. jos până, sus. 

Atunci ea începu a striga tare, şi iată, căi toate - ce»
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„tele de fiirnică se adunari, venind prin multe şi no- 
: "însemnate doschizături, | | 

«Vreau să ies la aer curat», zise Viorica ca cu tie, 
— «Nu», respunseră furnicele. dNu te lăsăm să 

ieşi afară, căci atunci te. perdem». 
> — Numit mal daţi ascultare ?». 

— «Dar ! În toate, numai în tr” acest un și singur 
«punt nu. Sdrobește-nc cu piciorul spre pedeapsă. 
«No! stutoem gata a muri pentru binele comunităţi! 

-«şi pontru a scăpa onoarea regiioi. noastre.» , 
Viorica plecă capul și Jacrimi isbucniră din ochit 

ci. Ea rugă pre furnici sibi redea libert tatea. Micile 
[iinți severe nu răspunseră nimic: deodată şi pe tă- 
cuto ea rtmăse de tot singură în locul cel întunecat. 

.O! cum pliingea și cum so-văeta Viorica! Cum - „își 
smulgea ptrul cel frumos ! Pe urmă încopu aşi des- 

“chide o 'cale'cu degetele că gingaşe;: însă, ceoa, co 
lucra şi da in lături, se împlea mai tot atât de iute 
la loc, în cât în fine picâ,. desperati la pământ. 

Furnicilo-i aduseră îndată, cele mat frumoase flori 
- şi nectar şi picături de rouă, pentru a-l "alina setea. 
însă, vaetele ci rămaseriă, ncascultate. De teamă că 

„ele să nu: pătrundă în afară, furnicile se otăriră a. 
rădiea clădirea lor tot: mai sus, și măi sus, atit. de 
sus și ni2i sus decât V înful- -cu-dor, şi numiră,, acest 
munte — «Furnica». N pp 

Feciorul de împărat de mult nu “mat dă roate prin 
“ prejurul muntelui, dar noaptea, când toate sînt Ii 
niştito, se aud încă Suspincle Vioricăt, — 

   



PEATRĂ-ARSA 

  

i ăndră, mult cra mindri frumoasa Păuni, 
Nu în zadar avea ochi aşa mari şi ne- 

gri, sprincânile- îmbinate Şi -nas de vul- 

tar, Gura nui era tocmal mică, dar bine lăcută, şi 
de vorbia, Gui videa, două șiruri de dinţi zireat nu 
cind, Ca o coroană îşi aducea pe frunte coadele (Să 
negre, și văzind'o trecând 'sprintenă, voinică Și cu 
capul sus, lumea-i zicea în șasă: puii d împărat. Dar 
nu cra așa măndră, Păunica, să întoarcă capul cind 
trecea- "Tănase, şi 6a-l asculta cind vorbia cu dinsa 
la horă. Cind însă cine-va încerea so supere pome- 

 nind de dinsul, obrajii ei se făceaii roșii, dar şi res- 

punsul avez tăiș şi curma pofta do gluniă, a îndrăz- . 
- neţului, Tare pizmuiati flăcăii pre Tiănase, mâi ales 
cănd aflară că logodna se. făcu.. Dar iată: că veni 
resboiu peste fară. Tinase trebui să. plece la 6ste și 
să ponore la Duniiie. Păuna își înghiţi laczimile îna- 
întea lume! ; ca plănse în: ascuns, nimeni nu cuteza - 
s'0 întrebe, *, Sa i 

  

    
  

Cum ficea și cum dvegea, în sat ca.avea mal în-.. 
tăiti ştiri de la oaste, și când” începu, să ' se poves- 
tească, de primele vita ili!, așt-fel de amețeli o apu- 
caii, înciit de multe-ort „trebuia să, se sprijine de pea- : 
tra din capul satului, voinica Piuni. No Captea nu mai 
avea somn, și des trebuia să lase lumînarea si ardă 

?
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spre a împrăștia îngrozitoarele vedenit cari-i arăta 
„pre Tănase al ci acoperit de ninj, diindu-și sufletul, 
sau mort. Ast fel, pe o neagră. noapte, şedea ea îm- 
“brăicatii pe marginea patului, fără să ştie - că. afară. 
“se pitula cine-va” pd lîngă casă, şi se uita pe foreastrii, 
Nici nu ştia cât era ae frumoasă, cu ochii: mari, a 

“țintiți înaintea et, cu minile încrucișate pe genunchi. 
„D'o-dată; aude bitănd în fereastră, Cun țipăt năbu- 
şit fata tresare şi-întoaree capul, secrutând din ochi. 

„întunerecul. I pare că vede pre-Tiinase, şi apoi a- 
”- uds chemând încet: «Păună, dragă Păună, vino te 

rog penă. afară, nu te teme; eti sunt, Tinase 11 1» 
“Mâna Păunet și apucase ivorul ai acum e afară 

și de o dati se simte luată în braţ Ea respinge 
brâţul care O împresoară şi zice: 

<Cum, tu? Nu. doară, Cine= -va voiește să-și rîzi,' do 
mine 22 

«Iată, inelul tăti, Piiuno, şi aiet. la gît, iconiţa care 
«ini-al dat; nam mai putut suferi, a am vrut săi! văd 
«dacii numai aitath 
— «Dar cine ț-a dat dr umul de la daste 2 

„n — «Mie? Nimenl.» = - 
a «Nimeni? şi esti aici? Ce fel nu mat e răs- 
boii ?» 

— «O da, tot 6 răsboiti; dar. cii am Plecat în as cuns; de 'focul: tăi, Piuno î» 
___— «De focul mii 2» Păuna avu un hohot scurt și „năbuşit, — «Crezi tu că-mi e drag să am de. logod- nic un fugar. de oaste ? Pie! “din ochit met !» -— <Păuno! Asta-i iubirea ta? La moarte, . la; upeire me trimeţi 2» 

— 
„— «Pasă unde-i Nea, dar atata- it Spun, ici o dată 

tai N - 

ze
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«nu voiii-f nevasta ta ;.căici a fi silită a-mt daspre- 
„«țui bărbatul, asta no pot suferi | 

— <ubeşti pre altul! Aa . 
«Nu, Tiinase, pre tine, numai pre tine te iubesc; 

«am petrecut nopţi cu gindul la .tine, dar nași fi. 
«visăt nick-o-dată că, am prins . dragoste ge un ne-..: 
«trebnie fricos e 
Păuna își ascunse faţa cu mânile, plângând. |, 
— Eu, gândiam că, o si, mă primeşti“ cu bucurie,. 

o să mă ascunzi la tinc 2 a 
— «0! ruşine, strigă fata, ruşine că mam logo- - 

„it ție; dar ascultă ce-ţi spuiii cil. acum, că mai cu-.: 
rond or arde Bucegi), decât. et să-ţi fiii ţie nevastii,» 
„— «Şi eii, strigă Tinașe, și eti îţi spuiti ţie că nu 
«mt vel Vedea de acum decât schilod or% .mort!» 

În acel moment stai față-în-faţă' amândoi tinorit 
cu ochi așa de aprinși de mânie, încât luceati în în 
tuneric. De o-dată se_respăndi d'asupra lor o lumină - 

„roșie, şi când priviră în sus, le păru că Sa aprins - 
unul din virturile stâncoase ale Bucegilor. Tot mai 
mare se făcea jeratecul, până ce. se ridică o flacără 
roşie din care părea că sar stele. Logodnici! stati în- 
miirmuriţi. Ferestrele caselor vecine începuri a se 
deschide,: oameni! strigaii unii cătră alții: arde păi 

„durea! ba: arde muntele ! Cânil lătrai, cocoșii cântaii, 
Atunci Păuna apucă pe flăcău de umeri, și: respin- * 
gendu-l departe de “dînsa, î strigă, : «departe, fugi de „aici şi te ascunde căci alt fel mor-de ruşine» În-- chise apoi ușa şi stinse luminarea. Cu-inima sărini- . 
du-! în pept se uită după, Tinase”plecănd şi'_pitin- 
du-se în umbră după case; ea văzu încă. muntele - cum licăria, şi se întuneca, încet, şi ea nu dete nici
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un tespuns când venirii. so. chieme să vadă minunea. 

Din acea zi :toţi v&zură .po : Păuna „afară, din .- cale 

sarbădă,; numai. vidoaii buzele .de-pe..: cazi: sburaii 

așa de lesne glumele şi erati tot: dauna! gata la.res- 
puns șuguitor şi-cu: tăiș. În-ticere „iși vedea acum: 
de 'lucru' se simţia însă adesea.-așa, de: obosită, încât 
cra, silită să; se așeze: pe marginea fântânci'- și cu apă 
să-și: răcorească -fruutoa, Câte: o- -daţii-și privea visând 
faţa, în fântână,: ori, speriatăș. se “uita în: sus » „Ia Bu- : 
cegi. Neaștepiat îndepu.-a: se: zice -că Tănase ar fi: 

- fost în .sat;: cutare şi cutare. susținea că-l a văzut da 
lumina: muntelui: îv flacări, că î-ă auzit chiar. gla :sul 
"împreună, cu acel-al. Piunei; Când D- intreba „Dre 
dinsa despre” „acesta, picătusi do sudoare "i. se. pu: 
neaii pe. fnunte Şi în: jurul” buzelor,. cari: tremura u- 
şor când: zicea : “Dar nu "cra tilcere.. şi. întuneree 
la mine când ardea muntele? i. i, 
* Mama Păunei da mere din cap şi zicea că se. „vea 

"fa de fel de minuni. în luimea asta ticăloasă. Sosi'a- 
tuner. ştirea, că, se dedese :o:mare și ckântenă biutiulie, 
știre -pe care Păuna tu cea' din: urmă ao afla de astă 
dată. Ea se duse curând. acasă, își legii: o bocceluții; 
puse măm Mii: şi o bucată, de: dovleac: întrun  şer- 

„Yet, și când mama: sa o “între bă. îngrijită” unde se. 
„duce; i zise numai: «mă întorc curând; „Mamă nu 
ta îngriji despre. mine. po : 

. „o . _ a >: 
ES , e E 

, a. a 

se: întindea în murgul serci. câmpul de Diitao ; mii 
de morţi: se. vedeaii risipiţi, caise xostogoleaii din: 
du-şi sufletul, alţii, cu capul la” piimănt, schiopaii de 

: colo până colo. Oastea cra tăbărită în jurul * unor 
, a



mari focuri de bivoac, și nimeni nu may asculta la 
_vaetele “cari veniaii de pe epulăm de bătaie. O for- 
mă, înaltă de femee se strecura singură, pîntre: riîn- 
durile celor cari ziceati, după ce strebătuse tot la- 

> gărul, întrebănd de Tiinase, Fără” sfială, se apropia, 
de prieten și de ve ășmaș, dănd să, bea, la unul ori la 
altul, și .privia bine pre cel morți. Venise. de tot 
noaptea şi luna iu mina, acum groaznica câmpie. Me- 
reti îmbla fata de-colo pînă colo, însenuchiind. când_ 
aici, cind dincolo, sprijinind de peptul et. capul vre 
unuia care 'şi da suflătul şi cătănd, pe trupuri eroaz-- 
nic schilodite, de nu se găseşte un inel şi o iconiță, 

„la git. Numai o dati se dete cu desgust înapo! cănd 
vEzu niște femei, cari despoiati un mort,, și auzi 
troSnind oasele 'degetelor din cari smulgeaii, inelele. 

„ O luă la fugă, însă se întoarse eariși înapoi şi cu 
teamă se uită la mort. - 

Întregul lagăr căzuse: în adormire, şi Păuna tot 
rătăcia încă în lumina lunei pe cămpul de bitaie,. 
„Din când în când ea chiema încet; Tănase ! Adesea 

i răspundea un gemăt; dar întristat ea scutura din 
cap după ce dase si bea suterindului, „ Începuse să 
crape de zioă și lumina “lunet se ticuse maj sarbădă, 
MVodată vede ceva. lucind, și când se apropie, dă de 

„un mort, aproape desBriicat, dar care cu mina la 
Care se ziria un înel strinsese aşa de tare un lucru 
ce-l atîrna de pept, încât se vedea că fusese peste 
putință a-l descleşta: degetale. “Piuna, își recunoscu 

- inelul, «Tănase! Și cu! acest. țipăt ea căzu lîngă mort 
i cărui față, înecată î in sânge, abea se putea deosebi. . 
Dupi puține momente Piiuna-şi veni în simțiri, a. Să 
tunci se puse a spiila, faţa iubită, . Si 0 podidi, laeri-



. 

A 

mile cihâd văzu că aininăot. ochit * și: nasul primii 

0. giioaznică tăictură;: “dar. văzu însă. că. sângele - 

cepe iarăşi: sii curgă, "Acum eră sigu: ră că iubitul a 

încă nu muris se,. şi se grăbi a-i r&cori buzele dânduii 

să bea, și a-i legă rănile cu ștergarul ci. Un lung 

„Suspin eşi din. beptul lui, și cănd âuzi că-l strisă ps 

nume, vidică mână şi păipăi faţa Păunei. <Păunica mea 
- zise el cu'un glas ce 2 abia se auzea, «lasă-mă să mor 
«aici, sunt. orb, de 'ce mai sunt eu bun pe lume t2 
— Nu, „nu, strigi Piiuna, ești logodnicul meu iubit 

«Și vriind Dumnezeu, băirbarul meu, în curtnd ! Da 
„ «taci acum! tactb : îi d 

“Multe: şi lungi! săptiimint tre cuseră din acea dim: 
neaţii, săptămâni în 'cari: *Păuna nu se mișcase 7i și! 
“noapte de lîngă :patul lui - Tiinase, și. - neobosităl în- 

- grijise. Intr'o.zi: oamenii: din. Sat xăzură venind dru 
mul doi călători: un: orb în: mantă soldiițeasâă, cu 
” crucea de” onoare pe pept, : ȘI o ati, care-l ducea de 
mănă și cu suriîs vesel! zicea cătiă trecători: «Intă-mi 
«logodnicul: Un: viteaz, vedeţi: semnul po pepth» 
= «Și pe obraz Î» adiioga Tănase suspinănd: „Nici 

„odată nu "fusese nuntă aşa de. mare, de aproape și 
de doparte:se adunase lumea, şi cin pe ! Piuna cea 
frumoasă care: lua, po: „Orb. Ea însă era. veselă: și ri 
dea tutulor zicând :: «Sunţ măndră ! am un siteaz de 

— «bărbat | Şi slavă : Domnului că sunt Yoinică și pot 
«să muncese pentru amâîndoi 1»: 
Muntele! însă 2. eare lumea-L! văzuse arzend, se 

numi Peatra- arsi “căci Ciobanit: Și. v 
caseră după, capre negre urari. e i au siisit acob 

„stănci prefă icute în cărbuni. - . 
. PE St - 

, e. 3 Sa 

&nătorii cari ur:



  

    

| în erupa Buceciniuă răsar ca. doi coiţi U- 
A riași puși -alăturea” cei doi: digi și -privere 
“i îndărâtnie ul la altul. “Pintre dânșii se 

aruncă în cascade fioroase” <Urlătoarea» . la vale ȘI-ȘI 
crorște turbind” deumul. până la Prahova: ai 
„Se zice că în timpurile “străvechi: cei doi di ip a 
seseră doi fraţi. gemeni, cari de--mult ce se iubiaii 

nu -puteaii „trăi decât impreună, și unul. pu primia 0: 
bucată de piine fără ca so „împarță ca «cel -alt,- ba - 
Tăcen unuia dintre den Și vre-o “întrebare, primia 

răspunsul "de la cefa-l-ait.. Dacă. se întâmpla ca unul - 
să se lovească, plăngea cela--alt. Și „era remăngiiiai. omă 
trait amândoi frumoși ca zi: de dimineaţi și de seară, 
subţirei ca niște incă, iuți. ca săgeaia şi tarie a puii 
de urs. ama ce născuse privia- mândră și cu 
hucurie la ci și zicea netezindu-le pletele:creţe î cân- ” 
dreiii și dirceo —fpumoşii îmci: copii, fire-aţi fi să 
vă mearaă vestea, încât să vosbească potrele tevoi,» 
jEraii de neam bun și aveati -o “cetățue întrun pi: o 
pal, cară din acest scan al lor “săpâneaii parcă 
umea loală, și adese-cri ziceaii,, așa în glumă,
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că mar putea să-și, ec. „amândoi decât o singură: ne- 
vastă, fiind- că “de, Sigur. nu vor fi: găsind. dou, „cari 
să! fie 'd6'0: poteivă. i fe] și la făptură. Era, mai 
bine, Să nu se însoare, de: loc: “Dar. “despre unele ca 
aceste” “midica, lor nici „hu: voia să-i, se faci. vorbă, căci. 
ca “doria' să-şi! joace. pi copiilor De.. genunche, şi 

„să le, cânte Nani, ani, puişor În i 
“Toreând' 'ser ile; ea le Căinta adese- -oră cânlecile! sei 

în Vreme. ce „Îlăcăii "că, „pelreceaii cu dragoste. d- 
propiare,. Andreiă uigenunchial pe. 9. perină! pusi la 
picoarele | ci, cară. Mirea. ăzimaţ., cu braţul de scau- 
„nul mamii. sale. și Tespitind. parfumul per ului ci, ce străbăfea în “plete. hog gate, Și ego Prin. brobodiul ab 
și “Străveziii, a po 
Mana 6: incă Iemeg' de 1 tineră 1» - zicea “Andrei. 
«Da,  râsputidea țirca, ea. nu are, încă nică un. fir de. păr, unbo . 
«Şi: nică un „Ereț în faţă Ii: SI „eu “că sim. noi ferh6c. Yrednică de tine |——zise car Mirea” $ “sărută Ii ohodul: din capul maicii sale, -" “Le! pui pe toale! în! unibră 1» Ziirhăi Andrei, ri- zând și-i Tărută, „legetul.. cel mic, „de. a, „ăna, ce” iorcea. firul inu na de, subţire” | „“Taica cra Om, fericit (FAțăă strigă, Airca, și, “Andrei adăugă cară no suinţăn. copii, fericiţi, Ii îi Ascultă” vorbele lor, „Dama, zimbia.. cu „înţeles și și e „povestia despre” “Dunjca. și “despre”, dimpuirile erele, in cari ca „irise;, „despre: sprul „i „b: ărinle și încă, nai asprul” e ci. soţ. a 

"Masa, lor, „câtă Xrenie crai umar! singuri că “iei, cra veselă! ca- și. când “casa: li-âr, fi plină de: "oaspeţi ; | cară cănd aveati În adere oaraeni la câsă, s6 fiecau 
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„mai așezați, cum cerea cinstea casei. Erait oameni 
foarte” primitor și, nu 0 dată ai petrecut: noaptea 
culcați în pol, € ca: si Şi poată "Iisa cetileișutițe penru 
oaspeţii lor, care. era “locașul iubirii, e 

« antr”una di: zile: fraţii eşiră amândoi la:veniloare 
Şi leceaii de-a. lungul uncă stânci. „prăpăstioase, cău- 
tind. ursul "co de! cirbnd icuse „ară stricăciuni, 
Int” un târzii deteră de urma ui ŞI-0 mornăire sgo- 
motdasă,' “piecum. și rostogoliiea, peirelor i vesti des. 
pre apropierta ti? Dar, „în “clipa; când Mirea Voia 
să-şi arunce ! arda în cl, shură. dinte ui “desiş o altă 
dară drept în coastele” fiarei: car. în urmă se „auzi un riset limpede | ca sunetul “clopotului. Ursul se ră- dică în două labe și * înaintă “mormăind cu lurbar „drept spre desiș. Andreiă, cuprinse . primejdia, în care se al îndrăznețul vânător. și „pe „când Mirea « grăi necăjii «Să-și scoată el sitigur la capăt vân năloarea 
ce-a început, ei, „Slrivă, «Vai âuzit lu, că era un copil ? 1» —se aruncă, în drumul. ursului, mai înalt decât denzul și-i “înfipse caţitul până la “minunchiii în umăr, Ursul irasc vilatăi cu, laba în, „Vânt, oi, căzu mort inăintea lu, i «Ce păcat !--zise! glașul cel. limpene; și “din de | si eşi la iveală. o fala” miutnal de frimoasă, în vest- mint scurt, cu opinci. și cu, “căciulă ! de miel alb, de — su care cșiati “îndătătmico” bogatele plete de” păr negrii. Ea avea ochi verzi cu lumina ca. de aus, cară sprâncenele i erati neericigase și îrimos, arcuite. e pe umeti i atârna 0 şubă de pie de. capră, moale ca mătasa și alb ca zăpada, car în mână 'avea un cuțit lat, întocmai « ca al lui Andrei, cu care-l AŞ leplaze „Be urs, stând țapănă. 

E , + 
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«Ce păcat! zise ca'_din' noii,-2adecă nu cit L-am 
răput I»—-și, ochii i se împlură de: lacrimi. 
-  Andreitt stețea” vuşihat * “înaintea : ci și 'privia: la urs 
ca-şi când, “de dragul! eleă „frumoasă, „ar fi voi” să - 
faci car vit.” ai iile 
“Ea dete: tirsulu, odată cui!  iziorut: “Price -ca "să-și 
dea “scamă de” câ6a! ice! fiicea,: "numai" ca” să-și asetinză 

„ hecazul. „Ursul se, mai' opinţi odată “şi vor” O apuce. 
In, clipă aeecă fu! “trasă înapoi! de! cătră! Mitea; care, 
zicondu-i «Copilă nesocolilă |» 2-0" “puse - în: picioare. 

 Ea-și ridică ochii : cu” uiniire; căci. glasul” cra: în- 
tocmai ca al ftăcăului! ce 'sieteă înainteă:'ei:: cară faţa 
i semăna, încât greii ar fi fost să-i “deosebeşti:: unul 

dei altul:  Remase dar privind cu gura: ciscală, ca un 
| copil mic, când la unul; "când la: altul „din; fraţi, pă 
-năzce “începură “taţi trei: să riză cu hohot Și “așa: de 
că poftă, încât par-că* Crai: să nu mat” înceteze, 
«Dar voi sunteți cu, “perechea; =-Strigă'” fata,-- În 

--toemai! cai doi simburi într'0 alună [oi id 
«Și suntem” în “adevăi 'simburi” di aceca:și altină! 

——grăi. Andreiii. —-Dar cine eşti tu, “mica mea fată “din “codru! ȘI =: „Te “Dozienăşte CO să fie Yre- 0 : fer= 
meciitoare' ce ni se „arati în „Chip: dă zină, câ 'să- ne 
pearză!»i iii i - si AI 

«Mai: știi una că ista 1 rospinsă falati-s?0 ap Ind să fu fermecătoare ;: “buiiicu-moii "mică zis-o si el, căci, de |--abia, de: o <tpliimână sunt la “Uânsul : și - 
- de atunci: m a avut! „Chiar, nici” durere. de: înimă. » 
„„aNout;--grăi "Mirea! nicar veni“ să :te' luăni fără 
multă. vorbă” “Arepr: 6 Yrăjitoate' şi “să “te ducem. prin- 
să” în „cetatea noastră, mai ales Cai făcut, :firă-ca să 
aibi voie, "vânătoare pe moșia noasiră. i a 
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«Să. ŞT Cave, Și 0 mană. straşaică sus, în cel" 

juie “eră Andrei. | e aa 
«Auzi. lucru --strigă, fala =, aceea, trebue, si. o 

CRESC. Mb dat prinsă. în ah ănile, voasire n. a 

“Ea chiamă un șoimar, i "trimise bunului-stil, vorbă 

prin el; i porunci, Să, io, în; ur mă, Cu. caii ca. să o! 
ji i ba. 

e     

iloi. prăipăslipazo. inspre, cetățuie. N 
Mama “celor „doi, flăcăi, „Jupimița “Roy sară, “Sodă Ta 

fereastră, și „se “întreba în + gindul . ci,.: cine "poate. să. 
fie. „păstorul cel „liner, pe.;care-l.. aduc, feciorii că. „cu 
dinşii:. n urma; dor, oamenii. „aducea ursul. pe creigi, 
"de copaci. i m RI 

“Când, ei „ajunse in i apropierța, cetăţuii,. Ju 
Roxana. strigă speriată :.. «Sfinte; Doamne, dir. asiă e 
fată! Unde .aii,: putut, oare să. dee” de, densa.» „Peste. 
puţin glasul: .și- pașii. lor, tinerești. xăsunără, în sure, 
apoi în pridvor. ȘI în. cele: din urmă, în. tindă 
aMaică.—-zise “Mirea „=—eaţii:: il. „aducem; prins, pe: v6- 
nătorul ce .ni-a stricat. Vânătoarea. „Care, sti, „fie. „pe 
deapsa Da | , 

Jupiiniţa Rosană, se it. ingrijali în: aia ni, ră 
mai bine. i-ar fi părut :s '6 „poală; trimite câ “mai cu. 

"rînd de unde-a venit: “ora însă așa de. înctintătoare, - 
la chip. şi.la. făptură, încâț i întinse mâna, e. "care. 
copila 9. Sărutii cu, sfială,. apoi, ii zâmbind. cu “Du- 
nătato:. /. as 

«Cea mai aspră. Tedeays dar. fi. și “stai „căteva 
ceaşuri la. lors -cu..0. babă, bătrână, ca. mine, po | 
a orbă. să fie ţ; râspunșe, - fata, -eii tore: iiitocinai, , 

_ca.0 “zinti; darda: nu mi-a făcut; mâna „câtu-și de. pu. 
„ţin area. Eară cât. pentru păiirâncţe, s siigăurul om, cu 
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| care-mi petrec vieaţa, a bunicu- -meii, care ședa pal 
ziua pe un scaun și adloarme de câle- -ori --Voiese a-i 
povesti Cea i 

„iPe-"când le'giăiă- aceste, i i oa-Şi 3 “dosbrăeit “Suba şi 
voia 'săilo” pună” la: orjârtei; dar Andreiii i Sări cur- 

tenitor: întp „ajutor: : Maica“ Roxana?! luă “însăși 
căciula din: cap îişi= netezi: nădușitele “gutijo” “de “păr 
creţ de po: fruntea: înferbentală: ip ra! „acuni chiar mai. 
frumoasă,:învălită--dare” cum: "că: cul : în 0” coamă ho- 
gală, și. alâlra mama; cât işi “feciorii privită, cui „mulţi 

„Mire: la air it în în 
“d Dar: cum te: chiamăpe ini copilu: ia  Arănăe 

laşi Po-Ahtrebă upătnița Roxană. i a ati 
 Amiziei Urlanda; An! mine urâţ, “nu- - așa I-- fo- 
„ lanida-nii 'Cra” iiiiiiele:” dai fiindca eram aşa de! sălba- 

lică şi făceam atâta gălăgie, mi. Păi Schimbat, în Ur- 
landa [5 "Ea le zicea” aceste, cu un „glas, „întunecat 
și aşa'de hazlii,” încât Începură topi să “râdă, «Bu 
nicial * mei! “ şeade” în cea alta parte a, „unio. an 
alergat mall aslă- Zi, pi 
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sii HE ERINI pi îi EA 

Îi alupei. are săli „PLinză., bine) masa; ce. ne. aș 
tcaptă bo | a : Cris fe Ea „ Intrară. cu, „loţiă: în sufragerie, a ciirei păreţi. erai acoperiţi. cu - minunate ; ;covoară:; turcești :.şi:în care strălucia,, tacâmil. derargint:. „Col dk: tineri, gustaii cu cumpăt din. vinul; pe care-l amesteeaii cu: apă; iară femeile, se mulţimiră . cu. „apa. curată: "Vorba. Curigea voioasă înlre dinșiă , ÎŞI: spuneai! poveşti de vânătoare de UrȘĂ,, „una, mai, minunată, decât - ceea lată, dar pe Rolanda no întrecca nici unul; și că ştia; “Ssă- spuie 
mereii „din ciudate: în; mai. ciudate; și la Spunea cu 

z
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alâta seriozilate, „încât „pare că era ala să jure pe 
ceea ce. spunea. 

La multă veselie. a. dat îc încurcătura "pe care-o - 
"făcea; cu cei. doi; frați, și când, ;Andreiti i se: prezentă 
ca, cel: „ce. i-a, scăpat, Xiaţa, iară, Airea. se:cam. aprinse 
şi-i „Spuse, că, :el. a, fostu,cel -ceza scăpal:o” de: cea ; din 
urmă, „îmbrăţișare; a; ursului: e ea. grăi veselă: mit 
ek. bine, că, amândoi, mi-aţi: scăpat; vieaţa:; altfeliii 

| nași, „putea, bici odată să-l. „deosebeşe: pe: acela; căru- 
a-i, sunt, „recunoscătoare ; ipeniru; vicațar mea. i: 

Dupii masă ed ceru furcă și fus ; voia să le arate, 
Că, ceea „ce. zisese, despre, torsul;,ci;-nu: era; 0 -poveste - 

„de urși. lar aceasta 0. zite: (CU căutătură: ;vicleană spre 
cei doi, fraţi. Și în” „adevăr, „firul „ce „lorcea. era. sub- 
fire, și de o potrivă cu. firele: „de ainjen, spre, marea 
mirare” a Juipăniţei.. Roxanei, | ea în 
"Şi la! sherghef şti să. lucrez; “prea numa Caii 

fata ;——aşta am. înv ăat-o, de. Ia. iama; care, „lucra la 
gheighât. ca 0 zină și credeă. C'Q.- Să-mi. domolâască 

 Selbătăcia pri “asemenea lucrări frumoasă ; Însă. „e. 
„Tâm- totdeauna: gata mai nainte de a se f gândit ca, 

și pe'când! prindea de veste,“ ît alani atără la. Nor: 
ghelie ori la. venătoare.» Ia 

„e Acum;=-urniă ca suspinând pe nevruite,- herghe- 
lia: e vândut, și: nicisnu poţi călări prin nemernici 
ăstia „de: munţi, fiindcă. mai: câtușă de puţin "106,2 - 
Ah! Ăată caii = strigă că''și “sări“U6'pe'scaun.=— 
Trehue să! plec ;: alte nu! sosesc: "cu iziut * a căsă și 
fără . doar - și poate bunicul, dacă: vrea, poate : să" "mă 
cerie.: are: niște :sprincene: „dese Şi i așa de ihultă: Cre- 
Şăluri. împregiutul: lor 15: iu si i mit soi | 
“Ea-sbură la Roxana; i sărută! mina; la îiua: buni 
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de la. cei doi fraţi, Nuturându-și căciula în vânt, a- 
pol” și-o-.puserîn: cap; şi. din: easă, se aruncă. băie-- 
jește în șea, iute Şi sprintenă ca. 0 'volbură. 

| Plăci poriinciră | işici. să „lise aducă. caii, ca; si și 
"petreacă: oaspele:: tînăr. până-rla.. hotarul, :MOşiCi, lor, și 
"luară toți itrei :ziua: bună de; la; maica Roxana, care: | 
privia- zimbind: cu 'seriositate; la dinșii,:: Era îngrijati: 
nică :singură nu: ştia, de ce: și-ar - di: „dorit să-și chiene: 
feciorii. înăpoi:; 4 

" Rolanda:voia:isă | “goneascii, aa deal. şi da, xale; ş ȘI 
-cra: areit eso oprească de a-și, face: Botta; abia: "după. 
ce o'-adluseră, să :i .se, facă;: milă; de., cat. lăsă, mai do-: 

“mol. și::grăi suspinândi:: Aceste, „scaune, „mobile YO). 
le: numiţi: căi? cui 

    

    
De oare-ce se înnopii, ca nori po. fraţi is sie 

să-l vadă “pre: bunicul: Şi-i. poli: așa de stăruitor, „În 
cât ci primirăis: pa ma? Dei a 

  

“Moșneagul:; sedea; Mangă sobă şi- și metezia. iara e cea 
“albă ca ziipada, care-i “Căidea până la brâli.: 3 
„„—=Pe “unde, a' mai:cutrecrat: copila: mea ; „cea. “sălba- 
lică:?--: zise-el :cu bunătaţe;.: co ar 

«:n0 groaznică robie; “pentru vina; de: a. fi venat 
- pe 'pămint străin şi: ată „urmăritoriă mici, cară „ati Și. 
„venit cu mine,. ca să vadă,: : dacă, «le-am spus aderi. 
TU, o tii eri ta ia Da ue - 

„ Bătrânul':privi cu: "mulțămire la cei. doi ea, cari 
remăseseră: stând::cu sfială- inaintea. lui. 

"Peste - puţin: “se întinse;- masa,- :pentru. cină | Şi 'se 
petreci: tot: alit de: veselă : ca: "prânzul. la. Jupâniţa 
Roxana. ei în aa Tie | 
În trevărsatul “zorilor Amârei i Mirea încăileeară, 

și „mare le. fu mirarea, » când li - se : vtrsă „dintr'o, fe 
, . . , . 4  



reasti 9 ploaie de nori: în: cap: Dar. când. priviră 
în sus, „Îereastra se. închise de. „grab, ş și: mu Xtzură pe: 
nimeni, : «ii: atu ie, zu DR 

Incepând! cu' ziua. aecistă, urmă “um île șir, do" 
zile, în” care venia'isă''s0” vadă: : să:s6: “retadăi, să casă - 
la vă enătoare, să călărească” împreună; :GOrY' Să :80 În-:: 

tălneașcă! în “tăinicieji cai st stea“:de :xorbă:i olanda. 
putea să aibă. șia: ceasurile: ci! -posomorite;:în:! cară 

se făcea și mai plină de farmec: vorbiaiatuncă . 
de veposaţii. că. părinți, cât:::era * de: singură:sini- 
gurică” în” lume; despre: bunicul, care--nu . mai:avea -. 
nică c] să: trăcască:mult, și atunci ea nu Ştia în coniro. _ 

= 22aCotocari'!strigă- Andrei, “Nu:-suntem:: nci-. 
oare fraţii iti? Nu este. aică un: „loc! do. îdiipost 
pentru lin6:r? Da i a piei 
2 aNuii eşti oare dragă maici L Aia dditugi: Mir ca. 

„Inima Jupiinesei Roxanci se umplu cârle îngrijire, 
„totuși '“ca * 0" iuhia cu: ol: :dinadinsul: „pe "copila 

Sp urdalica. i e Eres ah 

Cât:va: timp “după: coi'se- > schimbaseră aceste vorbe, E 
resună. un „Vii tropăt de-copite;: din '"vale: în spre : 

    

"curte: era: " Rolanda; fără: căciulă, căi: părul” | fluturat ..: 
“în vânt: “Ea se. răpezi “spre * casă. şi niniră cu: față 

albă ca vărul la*Maica Roxana: îi it ui 
«VE rog, în: numele. lui Dumnezie 5 să mă;  jineţi la | 
"voi |-—zise. —= Bunicul a: mutit ş: i-am: încliis- ochii, 
Pam pus în cosciue:și:Pam' mmormintat, şi nu mi-a - 

“fost mică | Dar: in“; urnă ai "venit rudele,::0 - ceată 

întreagă, "âu “începul: să ;se: certe: asupra moştenirii” 

și să sc fa și m'aii înjurat. şi pe “mine, fiind... că 
mită “lăsat ceva''cu "limbă::de' moarte; Xară-+unul +: Cu 

capul pleşuv. Ia” Şi : peţit fără multă-vorbă Br
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De- aici inainte mam. temut Un nemernic ca din 
sul !:: Dar iam și: 'Sspiis-0,: că "mă chiamă” "Urlanda „și 
că sunt: aşa - de” rca: la: fire; încât nimeni! nu mă! “poale 
lua :de nevastă: Nici? numi dorese pe. nimeni de 
bărbat ; 'voiese” a remârica. la” voi! câlă Vreme. nu „mă 

“v6ţii: daafarăelee îmbine 
Jupâniţa Rovana avu să-și dea mult, osteaeăli & Ca 

„să-i: înțeleagă! furtână dă” vorlie: 'și 1 încă: zei” multă 
peniru casă“ liniștească! “câpilă turburatii. Ea 0 Striuse 

„la inimă și: neiezi- 'sălbalegile: Şutițo “de “păr 'creţ, o 
duse apoi în» odăițai. ici ŞI - albă, în. câre ca locuise 
în mai: multe rînduri, ! și: zise, că'"aică are să șadă 
câtă vreme: va "mai românca. acoperemneut po casă. 
“ Rolanda se: arunică ini:braţele'că- şi-l sărută” mănile 

şi - făgădui;: că”are: să'să făcă blândă, aşa de “blân- 
dă ca un lac mare și linişti. „ Tupâniţă Roxana i 
răspunse! zimbind, “că “Dlâtideţa i va veni după ce va 
fi- ajuns. nievasla cuiva i: i 
== eDar, eitinu': voiesc; să. mă niirit, voiesc ct st: 

mân :mereii: fată, liberă, liberă ca'o pasăre. 
Jupânița Roxana. :suspină încet; ȘI-ȘI îndreptit lu- 

area aminte: asupra” glasului, feciorilor: săi,. “cari loe-” 
mai! se întorecaii:: întrebând: de- 'Rolanda, ' pe care 0. 
văzuseră departe: gonind” spre scetățue. imi 

'Din-'ceasul;: îni:: care “Rolanda: se: mută: la ici; “rai îi 
trecură prin 0 “ciudată: schimbare: “în: ceea: ec privia - purtarea lori! Ei''0 primiră:-ca pe: o “soră mai mică, ceda ce" făci pe: tinăra “fată” sficioasă şi pusă pe gîn- 
duri. : Eșiaii:mai 'adese ori câ: mai: “înainte, însă nu împreună, ci-pe” căi deosebite; iar “ Rolanda remânca cu Jupâniţa Roxana: “Era! perdulă în gânduiă și vi- sătoare şi: vărsa lacrimi” tinuite, Câ nd credea, că 

Pa
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mo bagă nimeni: de samă, „privia. adese- -0ră i cind: n a. 
unul când,;la, altul, din. „eei.doi, „fraţi, ca și, când a 
voi să. priceapă up: lucru, „ce-i era; netălm ăcitu Cuiar 
și acum, sc, „întîmpla: adese gri, Să-Ă, confunde : pai; 
mîndoi ; dar ca nu mai ridea, ci privi a ingrijit la 
mama dor... fi izola zica "Rita „i pin rii ami ie z 

înrăemădeşte un. “of, întunecat: peste „casa. i cipşi “ăn. 
gea chiar, mai: în. taină decât olanda, mai ales::de”, 
„cînd, în, amurgul. 'serilor, :i veniaii,; feciorii unul cite 
unul Şi. vorhiaii: despre, iubirea lor: adăncă,:s fără. de - 
margini. Și, ein brimată,. „adi 0ga înd fie: Care. : YI iti si    
de! <chimbati Și. “oare spre care, “dinte noi va 
clina: inima ej DN ir e at e 
„Multe, luminăni! a. dis, upânia, Roxana la.biseri icuța 

din deal de la Lespezi, nădăjduind, că. prin = Obosi-- 

loareleci..mergeri; la biserică... șă -cășlige; îndurarea. 
cerului ca Să nu cază Qnare nenorocire pe:capul ici... 
„Rolanda; fusese, „cuprinsă: în. timpul. din: urmă, (le O 

   

  

    
   | nespusă. “Tapi î.su! flelcască, de:pare -ca;Airea și: Andrei, 

N 

fără, „de a, şi, „unul. de celaclralt, aia caer în: aceiași 

  

la sedere i: în: inima. di. nu; puțea, „sită N ie 
unul de. altul; „Nu, Ola săi: “spună : upăniţei Roxa-- 
neă Nimic, penlru: ca: SĂ. NU .0- mâhicască, și „vedea 

cum fraţii nu. se. mai puteau înţelege, . ha; schimbati | 
chiar vorbe. aspre între : dinșii,; ceea ce. mai. nainte . 
nu se întimplase în nici odată.
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Văzând. acestea Jupâniţa Roxana i chiamă întro zi 
pe câte-și trei la dinsa șiie grăi: . sii - 
«Prea e de-mult,: că stati, mărturie la: lupta ini- 

„ milor: xoastre.:-aunul dintre :vok. trebue: să facă o jenă 
“mare, „pentru ca:cel-l-alt. să fie. fericit 1».. 

iaDa „=—gtăi Mirea. cu: glasul, înnăbușit;-—unul din- 
iro. noi: trebue; să: părăsească lumea : asta lo N 

„«Pentru Duninezeii, ==striză Rolanda,- ——,de dracul 
“Meii,. nu-xă hărțuiţi Lb. a ae Ira 

«Ba: nut==:grăi “Andreiii: imbina cu. duioşie, -- 
“asa ar fi. peste putinţă. unul - oră aliui poale si se 
depărieze, de bună voie»: m 

_ dupânița. Roxaha își - ridică mânile. în “sus; «0! 
"copii: fără. de. lego. co sunteţi ! am: născut Și + Cras- 
“cut cii așa de slabi, ca nică -unul dintre voi să n'ar- 

Dă puterea: de a duca sarcina. celei dintâi. dureri 1-- 
Polando, -pănă mâne. să. aibi timp de:ch iibzuire, pănă 
mâne să adunăm. putere : și virtute Io - . 

- După acestea sa; deapărțiră. SE 
“Andrei. porni p2.0. poteci de. codru în spre Les- 

„peă,. căzu în genanchi în. bisericuţă. Și grăi: «înv, 
“Doamne, cunoști inima mea și. puterile. mele ! fă ca 

să nu! "păcăluese; greii -de mine -însu- i, de. mană 
mea, de ftatele. mei, de fomeea pa. care o. iubesc, 
ci - dacă nu Va voi să mă.-ia . pe mine, profi -mă în 

„Peatră, ca- să nu-mai simt nimic In. 
Birea. se duse și cl po” o:altă cale. la bisericuță 

și se închină lui, "Dumnezett cu: acceaşi: rugăciune. 
Ei prixiră: Ariști unul: la -altul şi: se întoarseră a casă fie-care pe calea sa, cică și unul. și „altul ereuea, că el Singur a. făcut: jertfa... 

A doua. zi de, dimineaţă Jupâniţă Roxana se ivi 
-



cu faţa albit: ca i beobodul « ce: 
fire argintii din părul ej. E 
> Cei doi. feaji ieratt”” ca și: cânu: sar Ei “ducând la - 
moarte; numai singură Roliinda: avea: fața: strălucită, 
cînd se ivi înaintea lor. Tontărfirea i :'era: cuprinsă 
de o: înălțare 'sufletească,.-ceea:ce.. o "făcea .:fnmoasă 
mai pre sus de: fireă - omeneascii, * părea“ cu -un+: cap 

mai înaliă; 'când “grăi cu glas “blând și linipede : = 
“cEȘti dupi mine, mult preatiubiţii mei; : hotă ărirâa 

_ iretua să sa: dea sub cerul: lui :Dunmmnâzeit m | 
-. Mergend“înaintea' lor, -ca 'sălta, “parcă” prin”: vă 
duh: mânile i crai strivezii ca - “ceara! far. ochit; pe 
„cară i: rădică spre cer, plini „de lacrimi: La marginea 
unei prăpăstii ligrois 30” ca se: oi Și îngenunchiă î- 

+ nainloa iuxaniei.: 
“a diaică,——zise ca, dă X-a)” - Dihecavintarea ! tat 

“Jupâniţa “Roxana își puse mânile cuprinse de. trâmu 

rare po irumosul ep cu pletele. crea i 
iar acum,-=grăi 'Polanda. cu glasul senin;-—acuin 

aceata: VE iubeze pre. cantadoi, „vă iubeste așa. 
de nomărizinit:ca- pre mine: înstt-rai, mal. mult cect 
vicața mea; de' aceea: pot:Să mă: da nici uhuia 
dinire voi; acela îus Să, caro. ni va scoate. din acea Si 

pn Xpastie, acela: să-mi. fie Dida 
Mai nainte de a-și fi întins “sro anul. mâna, ea se 

avintă ca 0 pasăre în sbor este mare gineă Stâne i în. 

“adâneimea fără: de Mundi ii 
Dar, 0! minune, în czdereă ca. se: - prefică în o 

" cascadă 'spumegaiă” ce “burează stetuei nu În aer ca 

un văl de mireasă. | 

Cei doi fraţi voiră să se arunce “după dinsa; da” 
a 

nu pulură, căci picioarele | lor se profi cură în „stincă, 

acopere că- vene: dintă 
     

-
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braţele- lor țot în stîncă,  inimele . lor în pealră şi 
astlel „remaseră înălțăndu-se spre cer. 

Jar” mama nenorociti ridică brajele in sus și strigă: 
«Eu singură să mai trtiez ! 2--Doamne, —=nu qi. 

tu îndurare | 2» _ 
Ea căzu, la pămînt cu brajele deschise, uprizînd 

cu cle-pre copiii seN Și iatăz cum zicea astlel, ca 
“se prefăcu în mușchiit des_și moale, -care încetul se 
întinse și acoperi cele > două stânci pănă la. mijlocul 
lor. 

Ast-fel staii ci și vor. mai sta în vecă: ' Urlătoarea 
stlbatică și albă ca o mireasă, fiii gata de jertfă, cei . 
doi Jipi, și mama lor duioasă și: plină de credinţă 
şi îngrijire. a 
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ase Ji] răsare dintre cei-lalţi minţi 'cu stân- 
EEiSzAi cile-:sale 'strașnice, dintre cari .par'că 

s'ar fi deslipit o bucată, remâinad atărnată la 
jumătatea drumului. - | 

Aceasta bucată samănă, cu un cimpoiii. Iată 

istoria. ce se povestește despre dânsul. 
În timpurile străvechi, când: cerul era mult -. 

__mai aproape de noi și mai multă apă de cât - 

pământ, locuia în Carpaţi un vrăjitor puternic. . 

Era așa Q6 mare, ca cel mai. înalt brad și 

purta în cap un arbore. cu crăci și. ramuri 

verzi. Barba lui lungă de mulți coţi, întocmai 
ca sprâncenile, i erati de. mușchiii; îmbrăcă- 

mintea lui era de.:scoarță “de. copac, voacea 

lui semăna cu bubuitul tunetului, iar sub braţ 

purta un cimpoiii mare cât o casă. 

Cu acest cimpoii,. el putea să-și împlinească 

toate doriuţele: dacă cânta încetinel dintr'însul, 

resăria, împrejurul lui iarbă verde, cât putea 

să străbată el cu ochii; dacă sufla mai tare, 

i il araimanul, întunecat și: amenințător, adie | 
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putea “să, facă flinţe viețuitoare; când, insă sufla 
„cu strășnicie; atunci se ridica, “o furtună âșa 
de mare, încât munții. se clătinati, "marea se 
retrăgea de stâncă și parte din pământ remănea, 
uscat. O dată năv: liră asupra lui nişte dușmani 
puternică; 'e], în loc de a se apăra, își puse 
numai cimpoiul la buze și'i profăcu pe dușmanii 
s&i în brazi și în fagi. Căntând, el nu obosia 
nici o dată, fiind că i plăcea: saudă ecoul 
„cântecelor sale ; dar .cu.atât mat maălt se bu- 
cura el, când- vedea că, totul ia viață îm- 
_prejur ul lui, 

Veniaii, Doamne, mii de oițe de pe toate co- 
linile și din toate. văile, cărora le creștea în 
frunţe copăcei, de pe cari Carimanul î își putea 
recunoaște - avutul, său; pe urmă eșiyi și cânii 
din - petri, la iveală, și toţii cunoșteati, voacea 
lui. e. 

- Fiind că nu prea văzuse muitesfte "uri în u- 
„moase p6 la oamenii din: cele altei țări, se 
chibzui mult pănă să facă oameni, dar. se 
gândi să populeze țeară cu copil. 

Atunci cântă din cimpoiii cel mai dulce din 
cântecele sale, și iată că eșiri dint! insul copii 
“Și tar copii în număr nesfărșit.. o 

Acum puteţi să vă îăchipuiți ce frumos era 
în împărăția, Caraimanulul. EA cânta și cânta 
mereii, iar micele fiinţe se rostogoliati pe pajiș- 
tea, „cea verde Și eraii foarte votoase. Ei se: 
viraii pe. sub oi, le sugea laptele din uger, 

„ÎȘI - culegeau . poame și erbuiii și le -mâncaii, 
dormiait pe mușchii, sub peiri, Și erati voioși
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câte ziulica de mare. Chiar și în soma . eraii 
veseli, pentru că atunci Caraimanul le cânta | 
niște cântece așa de . dulci, încât le veniaui 

cele mai plăcute visuri. Nici o-dată nu se auzia 
vro vorbă rea în împărăţia lui Caraiman... 

Acești copii erati toţi “așa de drăgălași și - 
de fericiți, în cât nu se ceitaii nici odată 
între dânșii; invidia și: gelosia . de asemenea, _ 
lipsiaui la dânșii, pentru “că, tuturor le. niergea |. 
de o potrivă debine, căci Caraimanul'le purta 
de grijă ca să fie tot- d'a una oi destule, cari * 

să nutrească, toţi copil, şi tot-.prin cântecul. _ 
lui. făcea să crească în destul earbă Și burueni | 
pentru oile cele multe. | 
„Nici unui copil nu i se întâmpla ceva ret, 
căci cânii aveau grijă de a-i plimba și de: ale 
căuta pentru jocurile lor. locurile cele mai. aco- 
perite cu muschii, Dacă vre-unul cădea în apă, 
îl scoteati' caii afară; dacă vre-unul era os- 
tenit, îl lua un căne pe spate și] ducea să . 
doarmă la umbra cea mai răcoroasă. Copii 
erati așa de fericiţi, par că ar fi fost în cer; 

“nici nu doriati nimic, flind-că ei nu văzuseră 
„încă haine frumoase și urite, nici palate mari 
ori colibe sărace pentu câ să văvnească” unul. 
la avutul celui-lalt. . 

De asemenea la Caraiman nici nu se po- 
menia de boale și de moarte; toate flințele pe 

cări le făcea el, veniati - așa - de sănătoase pe 

lume, ca și când. av fi eşit din găoagea oului 
„Și nici nu trehuiă să moară vre-unul, când 

era, așa de mult Joe pentru toți, aa E



' 
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Cât: se întinde ţara de pe care abătuse Ca- 
vaimanul apele, trebuia să fie populată și era 
«desţul loc pentru copii şi oi 
îndelungate. Cât dspre cetire și scriere, copiii 
nu știaii nimica, și nici că aveau trebuinţă, de 

încă pe timpuri 

vreme ce toate veneau de la sineși, ei nu mat 
„aveati nevoie. să-şi dea .-vie o ostineală, nici 

mai cuminţi nu le trebuia să fie, fiind că nu- 
aveaii a se teme de nici un fel de pericol. 
-Cu- toate acestea, când se făcură „mai „tari, 

'începură să-și sape în. pămă nt căsuțe mititele, 
pe cari le acoperiati cu mușchiii şi -pe urmă 

„ziceai: Asta, e a mea! Îndaâtă apoi ce unul a 
„apucat să zică: «Asta e a mea !» urma s0 
zică, și cei-l-alţi. Unii își zidiră și ei tot ast-fel 
de căsuțe; alții însă găsită mult mai comod să 
“se instaleze în cele făcute gata, iar când stă- 

„ Pânii strigau și se jeluiaji, ștrengarii: de mici! 
înseritori. rideaii de dânşii. Atunci. înșelaţii în- 
"cepură să facă întrebuințare 
mici și ast-fel se stîrni prim 

de pumnii lor cel 
a bătălie. Câţiva 

dintre denșii aleargă la Caraiman și se jeluiră, 
iar “acestă suflă în. cimpoit. 
tare, în cît pe toţi i cuprinse o 
Așa începură pentru ântăia 

de tună- așa de 
spaimă groaznică. 
oară să ştie şi. el . 

de fiică, far pe urmă se supărară -pe pâritori. - ȘI. ast-fel intră. împărecherea în. frumoasa. și pacinica împărăție a Caraimanului. Acesta se măhni foarte, când văzu că micii oameni din țara lui făceau tot:ca cet. mari din alte ţări, ȘI se chibzui cum să se găsească leacul. - 'Pre- buia el oare: să-i sufie pe to ți în. mare şi:să
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facă alții noi în locul lo? Darcei „noi ar fi 
facut tot numai ca și aceștia, pe cani afară -de 
aceasta i iubia așa de mult. 

Se, găndi dar să înlătureze tot ce le dădea 
prilej de ceartă; dar” atunci toate ar fi ajuns 
să fie goale și pustii, fiind-că, cearta. se iscase, 
asupra unui petec de pământ, . asupra unui : 
pumn de mușchii, ba la drept vorbind chiar : 
numai pentru că unii fuseseră silitori, ia” 

„alții leneși. 
Socoti dar” să le dir uească la fie-e care. câte. 

ceva, şi'i dete' fie-căruia câte-va oi, câţi:va căni 
Şi câte o orădină, Dar...atunci fu și mai râu. 
Unii își sădiră grădina, alții. o lăsară, în pă- 

"_răginire și, văzură că. orădinele plantate erait 
mat frumoase Și că pile. dedeaii mai mult. 

lapte, pentru că pășunea.. le” era mai “bună. 
Atunci nenorocirea .fu mare, Cei leneși în- 

cheiară legătură între dânșii, năvăliră asupra 

celor: silitori și 19 luară o mulțime de grădini. 
Cei silitori se duseră “atunci în alt: 106, care 

sub mânile lor se făcu în curând iot așa de 

„frumos, ori ei nu se lasară să fie goniţi, și de: 

acea se născură bătălii: îndelungate, în cari: 

vre-o câţi-va fură chiar omoriți: Când. văzură 

pentru ântâiași dată moartea, i cuprinse o 

mare spaimă, se întristară, și-și deteră unil 

altora; făgăduinţa de a trăi în pace și. bună 

înțelegere.: Dar. ei nu putură să stea . mult. 

timp liniștiți pentru că nu mai voia să se o- 

moare: unul pe altul, începură să r ăpească bu- 

nurile și averea. prin viclenie unul de: la altul.
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Acest lucru: era încă și mai irist. de văzut; 
el i căzu lui Caraiman așa de greii la inimă 

în cât -vărsă șiroaie de lacrimi. Aceste curseră 
la vale pănă în mare; însă copil sei r&utăcioși 
„nu se gândiră, că acestea erati lacrimile bunului 
lor tată, cari le v&rsase din causa lor, ci se 
certati mereu. mai departe. Atunci Caraiman 
plâse din ce în. ce mai mult, și iată in cele 
din urmă lacrimile lui se făcură rîuri și torente, 

cari pustiiră uscatul și-l prefăcură într'un lac 
mare așa în cât periră o mulțime nenumărată 
de ființe vii. După acea el își curmă plânsul 

„Și suflă un vânt așa de puternice, în cât pă- 
măntul lar emase. uscat: dar, acum toată, ver- 
deaţă dispărtiie, bolovaniă rostogoliți acoperiaii 
casele și grădinăle, bile nu mai găsiră pășiunea 
lor şi pentru că nu nai dedeaii lapte, copii le 
tăiară gâtul cu petre aspuțite, să vadă dacă 

-nu cum-va ese lapte și din altă: parte. Insă 
“în loe de lapte eși sânge și îndată ce beură, 
copiii se făcură foarte sălbatici şi poftiră încă 
mai mult de cât aceasta...  - | 

Așa, ei omoriră și mai multe oi, măcelărind și 
pe ale fraţilor lor, beaii sânge și mânca carne. 

Atunci Caraiman zise: «Trebue să facem 
animale mai mari, căci alt-fel în Ccurănd 'le 

„mântuește pe toate» Deci: suflă iar din cimpoi. 
. „Acuma se iviră, zimbrii, caii înaripaţi cu coada lungă și încolăcită,: elefanții: și șerpii. Copiii 

începură să se încaere la luptă cu toate aceste animale, le slujiră la trehuințele lor; altele se luară după, dânșii și-i omoriră. Acum pentru
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că nu mail trăiati în pace; se iviră boale grele 
printre dînșii. - Pe 
„În curind se ficură și ei tocmai ca și o0a- 

menenii din cele-lalte împărații și Caraimanul - 

deveni din ce în ce mai întunecat și mai su- 

părăcios, văzind că, tot ce făcea el bine, se în- - 

torcea spre răi. Creaturile lui nu-l mai iu- . 

Dia, nu mai aveati încredere întrinsul și nu : 

se gîndiaii nici de cum, că: numai ei singuri 

eraii vinovați de rele, ei” credeati, că Carai- 

man le-ar fi trimes nefericirea. numai din se- 

meţie. Nici nu mat voalii să măi audă cim-" 
poiul, care o dată i înveselia” cu sunetul cel 

dulce ; dar! nici uriașul nu mut cănta din el, 

era așa de trist și 'de vstenit, în . cit -dormia, 

oare întregi la umbra sprincenelor .sale, cari 

în creșterea lor se împreunaseră cu barba. 

Câte o-dată se scula din somn, și punea cim- 

poiul la gură, scotea niște adevărate sunete 

de surle cu-cari umplea lumea inrăutățită. | 

Din acâasta eși o furtună așa de straşnică, 

în cît copacii se frecat unii de alţii trosnind 

și scârițiind pănă când aprinseră toată pădurea. . 

- Atunci el se ridică în sus'cu arborele din 

capul său pănă în. nori și scutură, dintrînsul o” 

ploae cu să stingă focul. a 
Dar oamenii aveati un singur gând: cum ar 

fi putut ei să facă” pe. cimpoiti să tacă in vecii - 

vecilor; Ei veniră cu lăhci, cu sulițe, cu prăș- 

tit și cu petre, 'ca să-l bâtă pe uriaș. Dar 

acesta rîse ast-fel, încât din aceasta se născu 

un: cutremur de pământ, care îi înghiţi. împre-
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- imi cu animalele și cu casele lor. Atunci veni 
0 altă ceată cu torţe .de brad aprinse, ca să-i 
bânleaseă barba. Dar'-el strănută așa de tare, 

“ încât toate se stinseră și oamenii căzură pe 
» spate, E 
“A treia ceată de 'oâmeni voia să-l lege în 

- Somn, dar el își întinse membiele, toate le- 
_găturile se rupseră și oamenii fură . striviţi, 

Atunci se gândiră vapuce cimpoiul prin vi- 
. elenie.; >ei voia să-l fure pe când uriașul dor- 
mia, Dar acesta-și așeză capul. pe. dânsul și 

„era așa de grei, încât toți oamenii și: toate 
animalele împreună, rar fi putut să miște cim- 
poiul din loc... 

"Deci ei se apropiară. încatinel” de dânsul şi 
ticuri o gaură. toarte mică în 'cimpoiil. Tată 

„că îndată eși o furtună, așa de mare, că nuse 
știa ce este pămîntul, marea și cevul și din toate 
tăpturile Caraimanului abia. mai remăsese-ceva. 

Uriașul însă nu se mai deșteptă; el" doarme 
și astăzi cu cimpoiul- sub subțioară. Acesta 
câte o-dată, începe să sune, și furtuna se co- 
boară da-alungul văii” Prahovei. i 

Dacă s'ar găsi cine-va, să înnădeaseă cim- 
polul, atunci lumea, ar îi iar a copiilor, ” 
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"PEȘTERA IALOMIȚEI 

il rcănd trecătoarea dintre Viîrful-cu-Dor 
Să și Furnica „inspre. ceea-laltă parte a 
La Buceciului, coborîm la isvoarele Ialo-: 

miţei, „dintre cari unul se ivește într'o uriașă - 

  

„peşteră de stalactite. La gura. peşterei se află o. 
mică mănăstire, așezată acolo încă “din timpurile . 
vechi străvechi; se zice, că peştera nu are fund” 
ȘI că un „om, întrat odinioară mai adânc - în „ca, 

nu s'a mai întors la lumina zilei nici până n 
ziua de astă-zi. 

Peşieră aceasta era odată locuiriţa unui vrăji- 
„tor înfricoșat, despre care mergea vestea, că fură. 
fetele. frumoase de la ţearină, de la casa părin- 
tească, de lăngă pristolul de cununie; Se luai 

toate fără nici un gănd de împotrivire după d&n- 

sul, iar de văzut nu le mai vedea apoi nimeni. Mulţi 

voinici cutezitori, se „prinseră să. le scape, întră- - 

seră chiar, luăndu-și inima ?n dinți, ba-l chiă- 

“maseră pe vrăjitor, strigând : -Bucure ! Bucure |— 
dar “nici: Bucur, .nici vre-una dintre fecioare nu 

li se ivia în preajma vederii. 
Era acum în Rucăr, satul frumos de la poa- 

lele Buceciului, o fată frumoasă pe care-o. chia-



pa 
“mia Ialomiţa și care sencumetase a zice, că nu 
se va. duce 'la chiămarea vrăjitoriului, în ori-și-ce 
„chip S'ar ivi el și cu ori și ce făgăduințe ar 

' “căuta” so adimenească. - Chiar, — zicea   dacă 
m'ar duce în peşteră, tot ași. eși' de acolo.» Asta 
era o vorbă ctitezată;; “bătrânii clătinaii din cap, 
dădeau din umeri! ȘI ziceuii în sine: Numai dacă. 
vine ?n adevăr odătă, tot merge și ea din bună 
draga ei voie, cum s'a mai dus și toate cele-l-alte. 

Treci un timp oare care mai îndelungat,. în 
care nimeni și nimeni nu. se ivi, ca să pună 

“la încercare voinicia tinerei fete. Bucuria și hra- 
na vederii le era tuturora cu obrajii ei rumeni, 
cu buzele ei fragede și răcoroase, cu părul ei: 

"roșiatic, ce-i cădea în unde mărunte, și cu marii 
ei ochi albaștri. Nasul i era, subţior, nările stră- 
vezii .. și numai vîrful lui era puţin, abia puţin 

" adus cam  îndrăsneţ în sus, avend și o gropiță 
„de asupra, grumăjorii i eșiait albi. ca spuma lap- 
telui din căniașa bogat cusută cu floră, iar ple- 

„tele de păr. roșiatic, cari se furişati de prin coade 
“și pre cari nu era pepten să le stăpânească, i 
cădeau cu îmbelșugare peste frunte, peste tâmple 
ŞI peste git: când își despletia părul, era ?nvelită 
ca ntro mantie țesută ?n fire de aur, din cari, 
Sătindu-se 'duminecile de: horă, nu putea să vază “în mica ei oglindă. nici a treta parte. 

Era în sat unul, care se lua mereii după dînsa, la puț, la ţărină, la horă. Insă. ea nici. nu voia! să știe de bietul Coman, de-și era băiat curățel și chiabur, El avea pământuri frumoase şi cai - șI vaci, bivolițe: și ot și un cojoc alb, cusut de 

4
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“minune cu fort, ȘI-O lungă zeghiă albă, căptușită - 
pe din lăuntru. cu postav roșu. și bogat îimpodo- , 

"dită pe din afară. Multe fete se uitau lung în. 
„urma lui Coman,-singură Ialomiţa nu. Gândul 
ei era la vrăjitorul Bucur, ce fel și chip voia 
să-l r&pună și să le resbune. pre toate. sermanele 
de fete, cari au căzut în cursa lui, 

Intw”o duminecă minunat de frumoasă, stănd 
înferbEntaţii jucători să mat resufle o clipă, se auzi 
din apropierea lor un cântec. de Auer așa de fru- 
„mos, încât inimile întregei cete tinere se umplură 

-de bucuriă. Cuprinşi de curiositate,: ei se întoar-, 
seră ȘI văzură un păstor tinăr, răzimat de un 

copac, cu picioarele crucișate unul peste altul, 
“așa de liniscit, ca-și când ar fi stând de când e 
lumea acolo, și totu-și. nimeni nu-l văzu-se ve- 
nind, nimeni. nu-l cunoscea. Cânta, cânta meret, 

ca-și când ar fi singur el în lumea asta; o sin- 
gură dată 'și ridică” ochiţ și .privi. la Ialomiţa, 
care venise cu totul aproape :de el și asculta 
melodiile cerești cu buzele desfăcute șI cu  nă- 
rile cuprinse de tremurare. Peste cât-va timp se 
uită iar la ea şi-apot de a treia oară. 

Coman, care stetea ?n dosul Ialomiţei, șopti 
acum :. «Du-te de aci i Ialomiţo; omul asta e o- 
braznic !» 

Tin&ra fată dete nerăbatoare din. umăr e şi din 
coate. - , 

«alomiţo,— —i șopti. far Aacăul gelos,—nu ţi-e: 

rușine, să | lași să se înhoalbe așa la tine! . 

Ea nu-i dete răspuns ci-i întoarse spatele.
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“ «Ialomiţo, “ţi spun eă,. păstorul Asta ni'e al 

tul de cît - Bucur. vrăjitorul !.. 
_În clipa aceea păstorul făcu semn că _are să 

- _ înceteze a mai: „cânta, iară Ialomiţa simți că-i 
trece. un fior rece prin inimă şi că i se oprește 

-- resuflarea. - 

- — «Ce Ei tu! >—zise: ea dar glasul i i cam tre- 
“mura, 
«O știi, fiind c'o simt; "o simt, finăcă- mi ești 
dragă, o v&d şi. aceea, că și el îți place ție și 
că.al să fii jertfă lui ca toate cele-l- alte,» 
„Et 2—Nici odată — Pe asta pot jura !l— 
strigă Ialomiţa, făcîndu-se albă ca varul. | 
_. cEacă Aurul mei, cântă tu!» grăi acum păs- 
torul şi-i întinse fusrul lui Coman. i 

Fără ca să-și dee seamă de ceea-ce făcea, Co- 
“man luă: fuerul, începu să cânte și cântă așa de 
frumos ca nici Odată în Vieaţa lui ; “dar, spre 
marea lui îngrozire, simți,: în curend, că nu mai 
„poate să înceteze. Scotea hore nouă, pre cari nu 
le auzise nici odată: Breu, Chindie, de toate, ȘI 
privia cum străinul juca ?ntruna cu “Ialomiţa. 
Acum începu să cânte o doină așa de duioasă, 

“încât femeile -se treziră cu lacrimile ?n ochi, fară 
Ialomiţa îl ruga să curme. EI cântă, mereii cânta, 
privia . cuprins de- groaza morții. “împrejurul său, 
dar fluerul. nu inceta.— Se inseră ; oamenii în- 
cepură să se ducă unul câte unul ori cete-cete 
a casă; Coman cânta înainte, și Ialomiţa stetea 
ca fermecată lângă “el. — Pastoriul străin se fă- 
cuse nevăzut, : 

«Incetează, Comane,—zise ea—mi se rumpe i- 
=
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nima, — Șt odată, că nu te iubesc; ţi-am jurat, 
„că n'am-să fiii a celuia-l- alt : încetează a Comane |. 

„—Nino-ţi în fire.» 

Dar Coman cânta. mai departe, acum așa. de 

. vesel, ca și când ar fi voind să riză și ar niște 
doine așa "de triste, încât, din fundul văii răco- A 

roase i respundea o priveghetoare. | cz 
Mai aproape şi tot mai aproape venia prive- 

ghetoarea ; Ialomiţa vedea ?n lumina lunii pase- 
rea, care se pusese de asupra capului lui Coman -- 
Și însoţia fuerul cu cântecul ef. Apoi se departă -. 

"cântând dulce și adimenitor, iară Ialomiţa se luă 
după ea și se duse toată noaptea fără ca, 'să știe 

unde mergea. Coman' se ducea și el cu fluerul - 
“după minunea de pasere, spre. "valea. . „umedă, la 
“frmurii pertului. 

Incepind să se răverse zorile, Talomiţa, cu 
prinsă de spaimă, își puse mănile în cap. «Un- 
de -m& aflu?— zise,— sunt departe de.casă, și. 
partea locului îmi este necunoscută. Comane!-, 
dar unde suntem not?—m” apucă groaza !» | 

Insă Coman nu-i r&spunse nimic, ci începu, 
să cânte una veselă. Și de odată 'se ivi un ar- 
măsar, care, alergând peste pajişte la dînsa, dete 
0 rată împregiurul ei și o îmbia, aninăndu- ȘI - 
capul de dînsa, să-l încalece. A . 

«Ah!— suspină ea—dac' ași fi o pasere, "ca. 
să pot scăpa de voi -amândoi to 

Nici nu grăi bine vorba, ȘI. fată că: sbură ca. „ 
porumbel departe-departe prin zorile rourate. 

lară armăsarul se prefăcu întrun. șoim, se r&- 
pezi dintro nălțime. înfiorătoare” asupra ci Şi o



„duse ?n ghiarele sale spre munți. 
—«O |! dac'ași fi 0 floare din. pajiște b — 

grăi fata cuprinsă de spaimă. In clipa aceea se 
afla - ca floare de .Nu-m&-uita la marginea ptră- 
ului ; iară șoimul se prefăcu în future, se le- 

gănă pe dânsa. 
<Firea-șt fi mai bucuros un păstrăv î în părti b 

zise lalomiţa.—Pe dată ea se “prefăcu î în păstrăv; 
- însă din future se făcu o mrejă, care: o prinse, 
o scoase la aer ŞI-O ţinu pănă ce era gata să-și 
dee sufletul, 

— «Aşi vrea să fiii o operă b grai s&rmana 
copilă trăgând “de moarte, Și de vdată ea se 
strecură „cu iuţeala ventului prin earbă și printre 
flori și se credea adăpostită sub. ori-şi-că frunză, 

- ori-și- -ce peatră, Insă iată că: de: sub cea dWantâi 
peatră eși teriş un şerpe, care o ţinea sub ochii 
sei înfricoșaţi, încât. nu putea “să se. miște. 

Remastră mult timp. astfel, în vreme ce șopâr-. 
„lei mititele îi. se bătea inima par că "era „să. se 
Sfirșească. 
— «Mat bine ași f fost o călugăriţă, — zise ea; 

în mânăstire eram la adăpost.» In clipa aceea 
se încheia o boltă de biserică asupra că ; faclile 
ardâaii și o măreață cântare se înălța din gurile 
“mai multor sute de maici, Ialomiţa era înge- 
nunchiată, ca maică, înaintea unei icoane sfinte: 
inima i bătea incă de palmă, și cu toate aceste 
începuse a se bucura, că ?n acest sfint locaș e 
la. adăpost. Plină de recunoștință “Și ridică ochii 

“la icoana de deasupra * ei.— Dar, ată că din i- 
icoană se îndreptait țintă la ea ochii lui Bucur 
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„ŞI-O țineaii sub. stăpânirea lor, încât nu. se putea. 

duce mai. departe nici. chiar” după ce biserica se. 
deșertase. Innoptăndu-se, ochii incepură să lu- 
mineze, iară lacrimile: Ialomiţei - curgeau peste 
petrele, pe cari ingenunchia. * 

«Ah !— strigă -ea— nici chiar-la loc Sfînt nu. 
m& lași în pace I—O0! da ași fiun norb 

Ca prin minune bolta bisericii se prefăcu în 
boltă cerească, fară ea se -legăna ca nour prin 

văzduh la înălțimi înfiorătoare ; ; însă urmăritorul 
el se schimbă întrun v&nt; și o mână de la mează 
zi la mează noapte, de la răsărit la apus, giur 
împregiurul pământului.. 

— «Firea-și mai bucuros un fir de nisip b — 
"zise în 'cele din urmă micul nor. De odată “ea 
cuzu' de sus ca nisip de aur drepti în Riul D6m- 
nei. Dar Bucur trecea în chip de ţeran desculţ 

„prin rîu și căutând „aur, scoase firul de „nisip diii | 
fundul apel. _ - Ă 

Nisipul se strecură însă iute printre degetele . 
lut și se prefâcu în o căprioară, care o luă la 
tugă spre desișul pădurit. Dar mai ?nainte de 
a fi atins marginea pădurii adăpostitoare, Bucur 

„se prefâcu î în Vultur, se r&pezi din înălțime asupra 
ei și o duse în: ghiarele sale „spre Bucectii în 
cuibul s&i.! 

Abia-i dete drumul, ca -căizu. ca picătură de 
rouă pe un busuiocel : el se prefăcu ?n rază de 
soare și o atinse, ca să o soarbă.— 

Acum. ea fugi ca capră neagră, fără ca să- și dee 
seamă, drept spre peștera lui. El grăbi, ca v&- 
nător, rizând după dinsa și zise pintre dinţi : 
«Acu ești. în mâna. mea b
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Ea întră în fuga et-mal adinc și tot mat a- 

dinc în peşteră: de odată văzu, că stanele de 

_peatră de la: dreapta și stânga sunt. tot fecioare 

minunat de frumoase, din ochii cărora picură 

lacrimi. o. o î 

___«0O, fugi, tugi de ăici,—i-strigară .o sută de 

: glasuri —nenorocită copilă !—dacă te sărută, ai - 

„să te prefaci ca. noi în peatră» a . 

In clipa aceea 'sbură o săgeată- dea. lungul 

peșterei și v lovi pe căprioara cea fugară: În: 

grozită de: moarte, ea strigă : O, dac ași fi un i 

" _pă&r&ui, ași putea să scap din -mânile lut!» —" Nu- 

mat decât ea se prefăcu întrun per&i sălbatic 
ce se vărsa în afară: vrăjitorul, cuprins de mă- 

_mie, se prefăcu și el în stăncă și stăvili cu bra- 

-“ţele sale -păreul, care se străcura. însă 'mereil 

“-pintre ele. : e ie 

-- . In clipa aceasta şi Coman 'sosi. la peșteră re 

cunoscu glasul Ialomiţei din strigătul «Comane! 

_—Comane !» El și adună toate puterele și lovi 

cu .fluerul în :stânca, din care vedea . rânjetullui 

Bucur. a | 

“Farmecul se curmă. a 

Bucur, întocmai 'ca Ialomiţa, nu-și mai putură 
schimba firea, şi astfel ea curge până! ?n ziua de 

astă zi preste braţele lui încremenite.: . : . 
lară Coman *și. zidi o bisericuţă înaintea pește- 

rei, se făcu sihastru și r&mase “privind la iubita 
lui cea drăgălașă până ?n cel din urmă ceas al seii. 
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rare . , . 

pa E munte, care se numește «Omul W» 
pri 

Dede ! . ) 

Ei Pa Este oure muntele atât de mic sait: 
   
    

mit muntele după dânsul? Ce a fost oare o- 
mul acela? Fosta el un eroii mare, care s'a 
bătut în bătălie? Fost'a el un pustnic; care 

“trăia în locuri sălbatice ? Fosta el un hoţ mare : 
al căruia nume nimeni nu, îndrăsnia să-l pro- 
nunţe ? Fosta el un împărat, de care se cu- 
tremuraii împărăţiile ? a 
Omul ! lată-i istoria. | | 
Fost'a o-dată.un tînăr, care era însufieţit de 

dorinţa de a face fapte bune. și frumoase. “Ni- 
mic nu i se părea nici prea mare, -nici prea 
vitojesc nici prea bun, ce nu ar fi putut sin- 
our face. : El își iubia ţara ca pe logodnica 
sa. - EI da săracilor ori unde putea. El servia 
femeilor, săracilor “ca și bogaților. El ocrotia 
pe cei slabi. Mai toate aceste se păreau. prea 

“puţine, cu mult prea puţine peitru a linişti 

„inima lui cea înfocată, Căci, de câte ori el
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vedea novoi și sup&rări, ură: și: minciună, de 
atâtea ori cl credea „că traiul lui cel pămen- 
'tese era netrebuincios,.căci ceea ce el doria 
"eva să dăruească, oamenilor fericirea. 

Muta. lui era o împărăteasă bună, pe care 
toți o cinstiait ca pe o Sfântă.-, Ea avea, ; da- 

rul de a vindeca - bolnavii; când punea, mânele 
pe: dânșii. De aproape și. de departe curgeai 
Dolnaviă: “la, densa ca să-i vindece. De” aceea Și. 
ea a fost mult prigonită și vrăjmășită, ba cei 
TEI anii mers până a-0 cleveti la împâ&rat, incit 
nu i se mai permise de a vindeca pe cei ce 
alergau la dinsa, și -în fine fu chiar iseonitii de 
la curte. Buna împ&răteasă se retrase. însă în 
munți, și fiind-că tot poporul alerga după dîn- 
sa, ea vindeca, şi în esil. fiind, mii de bolnavi. 
in curind insă, ea se simţi de tot obosită, mai 
mult de durere ea ei cea mare, decît: de! multă 

- muncă și se puse să moară. Bolnavii Însă ve- 
niaii şi la 'siciiul ei pentră a se atinge de 
dinsul și a afla astfel vindecarea. Nu i se 'dă- 
duse voie si ia cu dinsa pe unicul'ei fiii. Însă 
acesta se furișa se. pe aseuus și şedea ore întregi 
lângă dinsa; sorbindu-i de pe buze vorbele 
'cari “curgeati 'ca, mierea. El se uita: la mânile * 
ei cele, în umoase, când dăruiait: putere. Și vin- 
decare. : : 

Câna vindecă mamă, faci cu oare pe oa: 
meni mai banal? întreba el câte o: dată. 

* < mai uşor a fi-bun când e cine. va Sănă- 
tos: respundea ea, desmerdând capul frumo- 
sului Dătat,, 

E a
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<Euit - însă sunt sănătos Și tut nu sunt Bun. > 
„Zicea el cu tristeți.: . 

„«Nu se face cine-va bun de o-daita ! „Și ar. 
ceasta se învață, bilete. sa 

Ast- fel vorbia guia cea dulce, care se _in- 
chidea acum pentru tot-Va-una. Băiatul însă, 
se asvârii la pământ: lânii trupul neînsufleţit 
al mamei lui. | ” 
Ah! nu pot trăi! nu mai pot trăi fără, mă- 

mușoara mea h» strigă el plângend, 
«Mamă, mămuţă! trezește-te ! “Fi-mi inima 

sănătoasă, căci” tare mă doare ! o mamă!» 
. Oamenii stati. toți în tăcere împrejurul tru- 

pului neiusuflețit al mu'hei, împrejarul. fiului 
care plângea, căci nimeni nu putea să aducă 
o vorbă de mângăere. Ce-i ajuta însă lui, că 
toți plângea cu “dinsul? Ce-i. fi ăcea că un po- 
popor întreg venia după sicriti și îngropa în 
sinul pământului. pe bine-făcătoarea lor ? E] 
simţia, numai o singură durere care-i rumpea 
inima și sufletul și de a, cărui groază chiar ce- 
rul; noaptea și soar ele inălbise. | 

El remăsese acum singurel în - lumea cea, , 
mare, din care i se luase mama. El dispăru- - 

“de la mormântul. ei. „Nime nu 0 „băgase de 

seamă, 'Loţi '1 auzise cum suspina adânc. Toţi. . 
îl văzuse .asvârlind la o parte sapa, cu care el 
asverlise pâmânt în groapă. De. o-dată se: făcu 
nevăzut. . 

Împăratul trimise oameni. în anghiuzile cele - 
mai depărtate ale împărăției ; însă feciorul şi 
"moștenitorul + se făcuse nevăzut, par "că-l înghi- 

. 
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_ţise pământul. Nime nu, știa de- un pusnic, 
care-și scosese numele că a murii și care era 

- ascuns în. peșterile “Buceciului,. Numai una sin: 

„gură scia. de dânsul. - Aceasta era -amica lui 

Și ea i trimise pe feciorul săi, când: era să nu 

maj fie. 
Cu cuvintele acestea— dÎnvaţă-raă Sa fir bun 

întră băiatul cel orfan la pusnic; se. asvirli la 

pământ în unghiul-cel mai întunecos al_ peș- 
„ terii și plânse. mâl multe ore; de credeai căi 

se vor sfirși” ochii şi inima. Moșieagul nu z 
cea nimic. Mâna-i uscată trecea numai -peste 
fața cea sbârcită, şi peste Barbă. EL -clipia, cu 
genele sale cele grele, şi-şi „înshiţia lacrimile 
cari-l veniaii în ochi. | 

In. sfurșit el zise «Emânuil fatul: meii, fil ca 
densa, atunci vei fi bun» 

| — sbusăi ea nu avea o înimă atât de arz& 
toare, de sălbatică, de neliniștită ca. a. mea» 
Șt oare aceasta atât de bine ! cîne ţi-a 

„zis că ea nua fost o- dată precum ești și tu 
acum? 

— «Ca, min6! aceasta nu e. cu putinţă Lb 
„— «Din, ea eșia o putere mare, şi în tinerețe 

puterea e neliniștită. Tu” nu Șt cum ca ast 
„ferit! 
o OI nici o dată ca -mine: 1 | 

„— «0 Dbăete | _Pentru întâiașt dată te încearcă 
“suferința, și tu: crezi că niraic nu se poate a- 
_semâna cu durerea ta.. Tu cugeţi în acest mo- 
"ment numai la. tine. Aceasta nu o. făcea ea 
nici o-dală
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—«Dar la cine să mă pândese! Nu mai: 
am pe nime în lume! - 

— da cine! 
_ Pusnicul i arătă valea, $ și de o-dată începură. 
a trece imaginile tuturor suferințelor, tuturor 

îî 

“durerilor, ascunse-de pământ :— orbi, schiopi, 
săraci, "robi, nevoiași,: bolnavi, “femei și copii, 
cari plângeati. Diua și noaptea ei necontenit! 
curgeait și nu se mai sfirșiati. De trei ori: a: 
răsărit soarele, de trei a apus, de trei căi luna, 
Și fiinţele cele, palide tot treceail. Emanuil se - 

uita neclintit spre vale și nu vorbia o singură 
vorbă. Atunci pusnicul puse mâna pe ochit. 
cel osteniți ai tenârului de - se. închiseră. Pe 
urmă-l luă în braţe, "1 duse în Jăuntrul peșterii, 
i dete lapte de băut și-l lăsă de dormi, „până 
ce se trezi dipă două zile, voios și întărit, 

«Știi tu acum, pentru cine ai să trăești > 
îl întreabă 'pusnicul, . 
<Dar—zise tânărul ca în somn —am avut un 

vis foarte minunat: ini se „păre ea. că am. cu- 
treerat, toută lumea». 
“ <Acum, du-te, şi serveşte “Nimene nu te vă: 

cunoaște. “Când vei avea nevoie de mine, a- 
tuncă. culeii-te' numai cu gândul la mama ta și 
“îndată voiii fi la tine. Îusă să te. păzești, si 
„nu faci vre-o faptă: „vea,  Într'o clipeală va dis- 
părea atunci imaginea mamei tale, și nu vei 
mai putea afla calea, care vine la mine.» 

- Emanuil . d&te mii de promisiuni sincere. și 

sfinte, și. luă. ziua bună de la pusnic și se co- 
bori îi” vale, pentu a şe pune la un' stăpân.



EL nu merse mult și întâlni o femee b&trână, 
“care târa, după sine o. săreină de crăci. și: câ- 
teva, alte sarcini. şi: era- mai moartă de oste- 

_meală. Ea se opria, adese pent u.a-și lua su- 
fet. “Ea se uită cu ochi:răi la tânărul cel fru- 
-mos, care sa. apropii, de 'dînsa, cu. semne umi- 
cale și o rugă:cu vorbe bune,. să-i . dea, voie 
să. ajute, “căci va purta, el.sarcină.. Ori-cit "de. 
departe va, voi. «Dar e: grea, și calea-i lungă b 
— «Atunci “trâbue să-ţi ajut. cu atât mat mult 
"respunse Emanuil cu dulceaţă, luă -: toate. sur- 
cinile pe.spinare, $'o. întinşe atât de iute înu- 
“inte, încât bătrâna de abia putea să-i urmeze. 
Ei ati mers ast-fel. până în -stară, pănă cea 
juns-ai. la un bordej mic. Emanuil. puse -aco- 
„0; sarcinele la, păniânt, IȘi luă-ziua bună și 
voia; să se ducă. Dar” fomeea, cea. b&trână se 
uită la donsul. cu ochi pătrunzători și-l zise: 

„acă, - fără să-ți 
tal plata cuvenită ? unde. al să: șezi noaptea % 

Emanuil ar&tă; cu mâna spre „pământ, «De 
loc de odihnă. e .bogtiţie mare'în această lume». 
respunse el surizând. .. is 
__—«Nu, fiule. Ast fel.nu a, fost Sbeoteala noas- 
tră.. Să te odihnești în: bordeiui” mei. și să 
la de mâncare și de băut, căci! am destul pentil u 
„CLO1.» . 

ema ospătă cu. amicie șia întrebă de. unde 
vine. ȘI unde -se. „duce;. . 
«Vin din singuri tate, zise Emanuil, şi caut 
o 'slujbă.» 

—-<Și ce simbrie « ceri ti i Sh . 
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— «Ei? niciuna b 
"Bai. făcu patul” și el dormi liniștit: toâtă, | 
noaptea. Când se umezi de zică, el voi să 'se 
ducă pe tăcute; pentru a. nu trezi pe bâtrână,. 
Dav ea: se sculase de mult ŞI “pregătise pentru 
dînsal' ce-va, lapte! și pâne.  Furanuil sta plin . 
de: rușine înaintea ei... Ea însăvorbi : Ta! bi- 
nele de. unde poți și cum Poţi, chiar când” ar - 
fi numai “un pătiifi de oară de somn. Și fâră 
simbrie -uu 'vroi site duci de:lă: mine. Vei 
păsi in calea ta destulă ingratitudine. Ţi dăruese 
dar ţie darul —ca'tot binele-ce-l faci altuia, să 

"ȚEL taci ţie însuți, ori-ți vor mulțămi cei-l-alți-oră 
"nu; aceasta, tot una să fie. Iar: și rul care-l vel. 
„face 'celor- ali, să fie făcut. „ca şi: cum'ți: Pai 

” face ţie însuți, se "vor mânia cei-l-alţi: în“ con-, 
îra ta-ori nu. Gândește- -te “la acestea, fiule'!» 

Emanuil: se. gândi:la acest: dar și-l! găsi “ es- 
traordinar. El:nu știa; dacă trebuia sh: se e bucure 
de dânsnl, dar el mulţămi bătrână Și se, duă 
„pe drum înainte. Isi aia 

_“* Mergând ast-fel el a dat: peste un “om, :care 

zăcea jos ca mort. Picase' de-pe o: stâncă, și 
trupul îi era sdrubit.: Avea, în sine numai a- 

“tâta. viaţii, de putea să se vaete. -.. - 
“«Copiliţa mea ! Bieata mea-copilă» 
Emanuil ']. rădică “încet și-l duse a casă. 'E- 

ra cam departe și se :păea că e: și mai 'de- 
parte, atât era sareina de grea, pe care o puria, 
Pe -ptagul .iișei sta, fata, -cea mat "fr umoasă, ce 
a văzut el vreo-dată. Ea nu era de tot. :copilă, 
dar nici nu era încă fată. Ea aveaochi mari, 

7
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trichiși și plini de visuri. Părul ci, negru ca 
pana corbului, se lipia de capul ei cel în. Ea 
rădică, brațul cel gingaș și strigă : 
«Tată b și se făcu palidă ca ceara .și albi 
ca varul de pe. păreții căsuţei, în care locuia. 

__„» «Nu e nimic» 'zise Emanuil pentru a o |i- 
niști. «EL e numai ceva rănite Nol vom 
însănătoșa, curând.» |. | 

«Rado, fata mea» suspină rănitul «dacă 
- voi muri şă nu „plăngi, tu vei fi foar te, foarte 

fericită.» _ = - i 

„După aceste cuvinte bătrânul 'și perdu Cu- : 
„-noștințile., Emanuil a ședut dile întregi la pa- 
„tul lui, nu se departă-de dânsul și-l “căuta, ca 

Şi -cum i-ar. fi fiul cel mai cr edincios. Ia 
- Rada _cea mică i da ascultare; în “toate 

păr” că-i ar îi fost frate. : Ea sper a, e ă Vor 
putea scăpa pa, tatăl ei, căci - fără dânșul ea 
era părăsită in lume, - dicea- ea “cu lacrimi în 

„ochi. Ei ședeatii amândoi: diua și noaptea lângă 
„bolnav. Câte o-dată capul Radei pica pe peiina 

“ tatălui ei și atunci ea adurmiă de osteneală. 
O-dată, când domnia ast-fel,. bolnavul : “ŞI veni 

“în fire, strînse mâna luă Emanuil Și-Ă dise | 
încet'de tot: o 

| «ahada!» 'Tonărulti dăte din cap ȘI strinse 
şi el mâna cea slabă : iar” bolnavul închise 
ochii pentru . a nu-i mai dese hide, Emanuil 
înţelese că el murise, însă nu se mișcă, pen- 
tru a nu strica somnul cel dulee al. „copilei, 
care era să se trezească pentru a se afunda 
într'o durere mare. Ii] se puse a sândi- ce 'are. 

să, facă cu oana. | -
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«Dac ar mai trăi mama! gândia el.» Si 
cum se gândea astfel, se întinse o steit la 
pământ. Întwo clipială el se -afla în peştera. . 
pusnicului, care-l primi cu aceste cuvinte : : 

«AdP'o aici la mine, voi crește-o pentru tine.» 
«Dar cum. știi toate. ?» întreabă Emanoil - 

plin de mirare. -. - 
«Sciti toate câte te. prive: 6, “căci mama ta, 

care te msoţeşte în toate căile tale, îmi Spune 
tot. Dă-mi copila și du-le de slujește: mai departe. 

Emanuil : credea că ua fost numai un vis, 
căci o mișcare. a Radei | tiezi. , - - 
«Tată!» st sțrigă ea plină: de grijă, când vequ 

faţa cea. liniștită a. mortului. - 
Apărător ul „ci cel. tină&r o luă de mână și-i - 

zise: | 
«EI te-a lasat mie şi de acum înainte. ești 

sora, ești fata meu. Și eu ştiit un loc- unde- (E. 
va fi bine. Vrei. să-mi urmezi mie? .. ; 
«Unde vrei !»: zise copila plângend «căci 1 nu 

mai am” nimic şi pe nimeni în lume» 
“Bi îngropură pe: tatăl şi se puseră pe drum 

spre „peșteră, mergând. mână n mână, „Acolo 
ait ajuns pe amurgite.  - .. 7 : 

- Emanuil simți, mâna, cea mică. fromurând 
întra sa și. rscindu-se, . : 
„«Nute teme zse el, «te ducla un om bun, 

"b'm de tot, care te va lubi.» 
Pusnicul se uită la : lada cu o ochire. atât - 

de blândă, încât toată frica “ci dispăru Și peste - 
puține momente ca, vorliia cu 6], plină. de în- 
„credere. -



». 

Pusnicul trezi din: somn pe Emanuil: în tinie- 
zitul: zorilor cu aceste. cuvinte:-.. -... 
„-aCruţă copilei: noua: dispărțire. îi VoOii - zice 

„ziua bună din pante. ji Munca te: aşteaptă în 
vale!» - 
Emanuil asvinli o privire în casă . „spre fată. 

Ea dormia și. genele ei cele negre umbriuii-o-" 
brazii: cel mici... Ba „vesuila; atât de uşor, &nici. 
nu se simția. - 
.“ «AȘ vrea să. rimân. aci /: E atat de frumos b 

zise tînărul șoptind. ci 
Însă pusnicul d 3 impinse incet afară ă ȘI Tes-- 

punse:. i . Se 
«Fătul mai! Nuai cut încă 1 nimie Nu me- 

iți încă să stai liniştit b 
„ Enanuil-se scobori. în vale Și se. întâlni Cu. 

un vechiu servitor al tatălui său, al împăratului, 
„care însă nu-l. mat recunostu.. Acesta. era, ocu-- 
pata clădi un: bordei. de. nuele și: de: lut: jar 

._ femeia” căuta: de: câți-va. copii “mic: Ea at 
„:«Ce. faci :aci'W». zise Emanuil, care ::vecunoscu. 

îndată pre om, cu toate că fața luă era schim- 
bată :de griji, de se părea: a fi :cu zecc-ani mai 
bătrân. EL: trebui să se ţie să nu strige la el 
«lie» şi astfel si se trădea el singur.—: 
— Nu eram înuinte atât :de: „sărac | “precum: 

mă veză acum. Am slujit mulţi ani :pe împ&-- 
ratul și “am: purtat în braţe -. pe fii-s&i: Dar 
acum ma prigonit o stea rea, m'aii. dat a-- 
fară “de la curte și sunt pe drtmuri cu femeea, - 
și cu copil. iă 
„— «Dar de ce 2% 

ÎN a-i _
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— «Pentru că prințișorul. „cel mic a fugit din : 
curtea împărătească și a, luat -câmpii cine știe 
unde : iar toți acei, cari uu Pa: „putut găsi, 
ati fost daţi firă.: Împăratului nici căă-a pă- 
sat vre-o. dată de feciorul săi, cât timp acesta, 
era..pe. lângă; dânsul.. Acum se prebușeşte ce- | 
rul: că: nu- J poate vedea! Dar. curând-L va uita, 
căci el se însoară iarăși. şi: dacă “împărăteasa 

„cea nouă i vata un fecior, atunci nici: că se 

va mai. gândi. la, cel-l-alt.: Dar':noi, tot sermani 
şi nenorocți remânem cât vom'trăi b.-. 

„— «Poate că sunt în- stare 'ză-ți ajut» -.. «i 
—<«TPu b și lie se uită la dinsul cu dispreţ. 

«Cum vrei să m'ajuţi ? Cum. te Climă: „Cine 
ești. i ai stă 

= eM8 chiamă Manuil Și A vol” să- 4 lujese, 
Știu :bine. de 'prădinărie!.. îi: ERA 
„eManuil !: Emanuil: era. numele. “brinişorulul: 

mei. Să-l bată Dumnezeii;: că: m'a făcut .atât 
de nenorocit !:Și tu, ești -numai; un târâe-brâu, 
un împușcă ?n lună, care nu-mi:va aduce decit | 
suferințe. și nenorocii ! . Da E 

— «Vei. vedea !-Poţi.. să, mă dai. afară în ori 
ce oră vei:voi, dacă :voiil fi: o slugă vea,» 
- —<Vei mâneu pânea copiilor met i nu-mi 
vei fi de nici.vn'folos bi 
„—,«Cearcă.b i 
Tie dăte din -umere. : În numele Domnului. 

Fiă'! Dar” să știi, târâe-brâui, că pentru cel mai... 
“mic lucru, de care te: vei: face vinovat; voii fi 
fără milă.» 
Diua nu ajunsese încă la capatul ci, ŞI - Ra 

N
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manril culesese . erburi, facuse mămăligă, „să- 
„pase o bucată de ogor.. Era, lucru minunat să 
vază cine-va -iuțeală lui.” El alergă în oraș și-și 

"puse sucmanul. zălog.pentru a cumpăra. păpu- 
“ȘOL Şi. o capră, pe care o aduse plin de bucu- 
ie în casa lui. Ilie. Ce. veselie printre copii și 
cum desmerdaii et pre Emanuil pentru aceste 

„= bine-faceri, Însă Ilie se uita la el sboișit și 
“necontenit nemulțămit.. EI- nu spunea ten 

„ului nici un singur. cuvânt blând și rare- orii 
“da destul de mâncat. 

_- Numai cînd Emanoil i i aduce aminte de starea 
Iu de mai nainte, numai atunci Ilie se îm-: 
blândia, și vorbit de nu se: mai -sfirșea de 
„masa cea minunată a curţii și de toate fără- 
miturile cele bune și mărioase, cari picau pen- 
tru copii- lui,— de - oamenii cari se închinau 
la dânsul ca la un on mare, ca să-i anunţe 
mai iute, de împăratul care 'se uita la toate 
cu neincredere și cu nemulțămire și certa 
pre ai săi cumplit: la cea mai mică „greşală. 
Lui: Emanuil i venea, să Xidă,. când găndea 
cum-l- tratează Ilie, cum LI numește târăe- brâu: 
şi- cerșetor, ocătândul, „necontenit... 

. «Dar prințișorul, urmă Ilie, nici. el. nu era 
mai bun. decât cet-l-alți, și el făcea tot soiul! 
de nebunii şi. de lucruri. „neiertate, şi dacă-i 
amenințai că ai să-l spui, de o- dată se făcea: 
nevădut și se ducea la măsa -în braţe, căci 
măsa-l strica, cum strică. „mamele . pre . co- 

OPil...» —. Aici Ilie se uită ch.coada ochiului 
„Spre femeia lui —. și care a fost, isgonită de 
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împărat: Biină-e ză se purta “ră și trăia tot. cu 
oameni proști. - 

La aceste cuvinte fm anuil tresări, parcăcl 
mușcase un șarpe și de o dată strig : Alin 
Ea a fost o sfintă» . - 

Ilie se uită cu mirare spre tinăr și îatrebă : 
“«Ce știi tu de dinsa Manuil? . 
«Eu? Ei? Am văzut'o cum făcea pe bolnari 

sănătoși! Am.:..— . 
Zoe ră o 

„= — «Am .vezut: cum saracii o iubiaiă de tare, RI 

— Vxe-un bine nu-mi a făcutu ea; și Dăia-. 
tul ei m'a bătut.de m& doare și astăzi; căci 
eii nu puteam să-l: bat, cum "ași fi dorit și de. -. 
spus nu voiam să-l spun ca să, nu-l. pedepsească. - 
r&ă, precum era. lucrul rânduit. Acum ? mipare 
rău, căcă el e causa nenorocirei mele.» . 

Unde Emanuil era mal iubit, acesta eră, la. 
obor. Acolo ducea el legumele, ce cultiva. pentru. 

“a le vinde și a aduce lui Tie banii ce 'strin-.: : 
gea - după dinsele.. Curînd el - făcuse atât de: 
multe, de le ducea în panere pe un asin. Într”o. 
zi €l aduse din tâ ârg o .vacă a casă, . 

Femeile și fetele i dau flori, far copiii strigau. 
de, depar te: <Manuil !. Manail.! vino, iată calul. 
mi s'a rupt în două !—- Capra. 6: bolnavă ! I— 
Mama are in și vrea ca tu să, i-l vinzi, + căci. 
prinzi mai mult pe el. — Surioara “mea a picat: 

și necontenit” strigă, să; vie Manuil, „căci tu al. 
făcut săntoasă pe Sanda. pa E 

Ast fel toți aveau nevoie de 'Manuil și el-a-. 
vea, a timp! prea puţin, ceea ce supra, far te mult.
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pe lie, care voia: sa-l aibă numai pentru diu- 
sul-și nu voia să fie și al altora. Dar lie 
mai avea și un -prepus pe Emanuil: ?] credea; 

;că era darnic către alții cu punga stăpânului, 
cu” toate că. Manuil avea un ogor deosebit, pe 
care-l muncia pentru sine: Manuil descoperise 
„câţi-va săraci, și devenise provideata lor, Intu”o 
cameră, care era, atât de mică, încât deabia a 
vea loc un pat. îngust, zăcea. o fată oarbă și 
bolnavă. a picase "de mai multe ori de-și frânse 
braţele, ba. chiar. și un picior Și zicea acum la 
pat. In pat ea toreea.. - Sora ci mergea peste 
zi la lucru; iar Sara, când se intoree a, bătea : 
pe biata bolnavă, căci n'a tors destul. Vaetâle” 
nenorocitei flinţi atrăsese pe Emanuil. EL certă 
tare pe sora -cea fără inimă și dădu de” mân- 
care 'la amindouă fetele, dar nu eşi din camera 
lor: până ce -nu văzu cu însușii ochii săi că și 
“oarba: mâncase. . Pe urmă era o femee : neno- 
rocită cu câți-va copii mică. Bărbătul ei era în 
închisoare. Emanuil bătu de multe. ori şi. tare 

“la ușa ci, dar în zadar. Numai. când zise că 
„va duce vorbă despre dinsa bărbatul CĂ, ușa 

se deschise. Ea deabia putea să se ţie pe | pi- 
cioare. Băiatul ei cel mic şedea pe paie și ntun 
colț al camerei plângea, o fată inică, pe când 

„un eopilaș cu ochii boldiţi şi cu fața inflăcă- 
"rată tușia necontenit. Lut “Emanuil i se strînse 
inima la vederea: unei riiserii atât de mare: 
însă el nu punea în zadar piciorul pe. pragul 
vre-unei uși. Și acolo el aducea pacea, și bu- 
curia, ca un Anger. bine făcător și în "curind 

a
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necutăţenia și miseria, se schimbari în “8 sără- _ 

cia- nipncitoare, și pe, "urmă. într'o -dare- -care 
bunăstare. El aducea plante, cari lecuesc, . ȘI 
pe. urmă zilnic de: muncă, fiind-e A femeia se 
rușina să, se ar&te in.lume. “Unui. om. care 

„= părăsise după mulți ani închisoarea, și nu -pu- 
tea afla de lucru, incât era să moară de foame 

-cu copiii lui, Emanuil îi găsi de lueru și pâ- 
“neg de, toate 'zilele, e căci “votba,. hu cea, dulce | 
liniște ea indoslile tuturora: 

Ne num&rate: erati bine facerile lui Emanuil. 
Copiii lui: Ilie 11 iubiati: mai pre sus de toate 

„şi fomeea lui. Ilie trebuea numai ; decât: să în- 
trebe pe Manuil, să fie ajutată de Manuil, ast-, 
fel încât Ilie începu să devie 'cumplit. de ge- 
los. În fie-care zi-el trata pre tenărul servitor - 
tot mai văii, și-l apăsă cumplit cu munca : Însă. 
Emanuil nu se plângea nici odată.. Lui nici 
prin minte nu-i trecea, că Ilie poâte să fie ge-. 
los. îl gândea numai că. inima i sa împetrit, 
“fiind că-i merge bine, - _- - ” 

Înt'o zi iarăși se dusese Emanuil in or: i, 
- El vânduse tot ce'era al lui Ilie și ce 'era al 

stii. Câștigul săi propriii.” dăruise tot, încât A:
 

nu-i mai xcmăsese nimic, când.se apropiă* de 
dânsul un om care perduse. amendous. braţele 
și-l rugă să-l ajute”cu ceva. - Nici. odată nu se 
atinsese Emanuil de avutul lui lie: însă acum 
el credea, că -nn face un lucru ăi și puse ve- | 
va bani în tașca, nenorocitului. În același 

“moment el se simţi apucai de grumazi : «Ha! 
tâlharule ! Cerșetorule 1» strigă Ţie, înfuriat.
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<În Sfirşit am pus rhâna pe. tine, ticălosule: 
d voit arăta ție, prefăcutule, ce gândesc de 
"tine ; așa-mi furi avutul mei şi-mi răpești 
nevasta mea !» -Şi cu un ciomag -cioturus 
şi cu o mână de fer Ilie începu să bată pre 
Emanuil. Sânge'e se 'sui ui Emanuil în faţă, 
EI vroia să se upere. Însă după un moment 
„de cugetare, el lasă bratele în jos, cu tote că . 
loviturile picat peste dânsul ca grindina. Dar. 
nu îxecu mult şi „se adunară împrejurul lor 
Gmeni m: ţi. 1 ar sora fetei celei- oarbe se _as- 

„Virli cu curaj asupra lui Tlig. - 
«Să nu maltratezi pre bine-fă icător al tăi, 

„pre bine făcătorui mei! Să-ţi fie rușine 
Atunci “Emanuil se întoarse cu faţa de tot 

-palidă spre Ilie și uitându-se la densul. cu 
ochii scânteietori -i zise: - 

«Ne-am. „sfirșit socoteala, Vie 
Și se fiicu nevăzut. i 
lie se apucă de cap, nu se. mai putea 

ține pe picioare, și: de abia putu articula: 
“Acesta nu erv altul decât prinţul nostru, 
-prințișorul nosuu; moștenitorul nostru.» Toată 
piața era în mișcare. Mulţi alergait în toute 
părţile să, afle pre principe, pe iubitul Manuil. 
Alţii certau și bătea pe Ilie, care dărâmase 
fericirea tuturor prin. fapta, iui cea hesocotită. 
Dar nici pre llie nimeni nu putea, să-l mângăie, 
nici pre Mamnuil -nimeni nul măi putea 
afla. 

Manuil "fugise atat. de iute 'cât- purtati 
picivarele lui cele tinere, Și de tot! „departe,
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în Jocul. cu porubul cel nalt, el și se. trânti la 
pământ. Ast-fel ședea el ascuns sub foile cele 
late ale plantelor și plăngea precum nu a mal. 
plâns de la moartea mamei. sale!. «Acum știu - 

„ce e ingratitudinea Î» zise el suspinând, ȘI-ȘI 
„atingea “pumnul de dinţi, de'i eși sângele din" 
buze. <O mamă! mamă ! Pot suferi. toate, numai 

rușinea uu b. Deabia pronuhțase aceste cuvinte, 
Și pusnicul sta, dinaintea, lui, puindui cu dulcea- 
țămâna peumăr, - . . 

„__ «Uită-te, i zise pusnicul, mai cunoşti tu pre 
Rada ta cea mică, 2 / - ă 

Emanuil se uită: uimit la fata cea fe umoasă, 
care se uita la dânsul cu ochii ei cei negri și. 
pătrudători, lăsând în drmă să pice. genele-i 
de matase ca un val peste. faţa”i care se TOȘISE,. 
El nică -că putea vorbi de admiraţiune şi de 
-uimire: El uită. chiar să-i dea mâna, căci. tot 
se uita “ la; dânsa. 

«Nu așa, zise _pusnicul; că, tam, păzit 
pioprietatea mai bine decât.tu preucea a lui. 

„lie? Ea nu am. dabo nini&nui b 
Emanuil se uită înspăimântat spre pusnie șI 

puse capul în pept ca un copil vinovat. * 
” <Nu este dai nimenui a face binele pentru 
altul,» urmă pusnicul. «Aceasta a fost o eroare 
din partea ta, fiule.» | ” 
Dar am și plătit-o” aspru ! , respunse “tânt- 

rul cu fața înfocată și cu lacrimile în ochi.» 
«Aici însă, te așteaptă vesplata, pe care de 

abia o meriţi !» zise pusnicul, și arătă iarăși 

spre Rada, care - se uita - de la unul la altul 

Carmen Syiva, Povești. i - 6. 

|



CU. ochit plini de mirare. «Dar. acum să pe-! 
| trecem . împreună căte-va, 'oâre vesâle, nainte 

“ de.a te porni iarăși lă lucru» 
„ Radă pregăti o masă. întăritoate “în partea 
„esterioară a peșterei- care-și “schimbase cu .to- 
tul aspectul” sub degetele ei cele: gingașe. Jur: 
împrejur atirnaii. scoarțele. pe cari ea înșăși le 
lucrase: și ptisnicul - puria o cămașă ţesută; și 
cusută, de dinsa. Straele ei însă erat, de .o rară 

„curăţenie 'și' Rada. ar&ta, cu „mândrie, cărțile 
ce. cetise cu învățătorul ei cel. iubit; - 
"Atunci, Emanuil se! întristă- din noi. 
a <VBd; că în toate zilele mă fac mal i prost 
zise el. Nu. am.timp de învățat, „am Să 
“fiii nedemn de tine Radob - 

- «Caută-ţi. altă muncă !» - respunse pusnioul, 
«ȘI întrebuințază. ceea, - „ce câștigi. pentru, 2 
«învâţa b . 
«Dar saraci !» replică: Pioanuil.: . 

— «Mai sunt. și alte moduri de'a face bine- 
faceri: sunt și bine-faceri spirituale» 

Emanuil petrecu în peșteră, câte-va oare. feri: - 
cite. Însă soarele era: spre apus şi colora 
munții de priri prejur cu coloare purpurii Și Vio- 
lete, pe când valea începea a, se învăli i în "umbre 
albăstrii. | a 

” «Trebue să te pornești înairite- de. a înnopta 
de tot» zise pusnicul. | = 
“ Emanuil se uită în depărtare cu ochii plini 

de întistare. Astă-dată, inima-i era grea de 
„tot. Rada-l reţinea ca un magnet și ultima 
încercare fusese “foarte amară. „Pustuicul nu
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părea, că observă esitaiţinnea lui și-l împin- 
„gea la pornire scurt . și cu severitate. Lui 
Emanuil i i-se părea, că, pustnicul . devenise acum 
aspru și că toată lumea ceia transformată. 

EL se 'scoboari. in vale cu mult. mai încet 
decât altă: dată. Poate de zece ori. ochi. lui 

„se' uitară înapoi. Rada. sta în lumina roșietică, 
a soarelui Și-i făcea, semne din mână : iar el” 
ÎȘĂ strînse inima cu. “mâna, . căci simţise- de 
odată o durere, pe care nu 0 cunoscuse încă. 
De ce-l trimisese pustnicul în. noaptea . cea 
întunecoasă?. De ce nu putu el să: aștepte . 
veînoirea, zilei? De ce trebuia el să-și câștige | 
cu greutate știința, care era să-l puie la nivelul . 
fetei, celei minunate. Pustnicul devenise de o 
„asprime neînțeleasă. Ast-fel gândia. Emanuil, 

se culcă sub: o stincă și: adormi. 
În vis “văzu el pe mama lui, cum ea vin- 

deca nenumărați bolmâvi prin punerea mâni- 
„dor. EL tresări de o dată și sări în picioare 
- sub cerul cel plin de. stele. 

«Vrei! să mă fac medic! Ast-fel ajut cotă 

„cari. sunt în suferințe. >. - 
EI se scobori în vale și întră 13; un fa 
macist. Mă 

— «Poţi să mă ieaă ca, ajutor? 
—<Ce poţi face? | 
— «Pot .să caut ierburi, să le parter și si să, le 

„crese; alta nimic» 
Farmacistul surise, dar surâsul nu ținu mult 

timp; căci tânărul care de astă dată se numia 

Manea, arăta, o mare. pătrundere de spirit $ Și



„o hăinicie ne mai” pomenită. Pe. lingă, cele- 
l-alte lucrări ale sale, el învăța, toată! noaptea 

- şi de. și pe lingă aceasta învăța și pre copiii 
săracă fără plată. Aceste erai. pomenile lui, 
căci banii pe cari i căștiga i întrebuința pen-. 
tru propria să învățătură. Nu era el demult 

“la, farmacist, că s'a serbat în. toată ţeară o 
“mare serbătoare = Împtrăteasa, dădu soțului ei 
un "fiti, căruia i-se puse numelă Trandafir și 
care trebuia. să - înlocuească pe moștenitorul , 
cel peidut. Emanuil surise dureros: 

_ “Nime nu. mai întreabă dupe mine !» dise 
„el și lucră din seară, pân&n dimineață.. Și un 

| medic bun. valorează ceva. Frate-meu. ni are - 
„ decât.să fie Rege!» 

" Silinţele lui cele peste fire fură în fine re- 
compensate, -dar și talentul, natural “moștenit, 
de la mamă, i ajută mult! Nu. Sfirșise încă 
studiile . seale, și de apr oape și « de departe toţi 
chiamaii în toate satele, unde numai se afla: 
un bolnav. Adese el cugeta plin de: dor la. 

„Rada, însă cu certitudinea, că o.va reafla, în- 
dată. ce o va căștiga. un acel timp iubirea 
„lui cătră știință era mai mare decât. ori ce 
simțire. Pentru întăiași. dată el nu „cugeta nu- 
mai. a servi altora, -ci doria să, devie. insuși 
ceva prin propria sa putere, Trăsurile feței se 
fiicuse fine și marcante prin încordarea, conti- 
nuă a spiritului. sei; ochii i schinteiau și se 
retrăsese în fundul câpului - de mult ce nu 
dormia noăptea. Însă toți-l iubiati cot atât de 
mult i pe cât era iubit mai ? nainte și Mânuil.



—s5— 
„Și când diceal numai doctorul Manea; toate . 

privirile  eraii vesele și inemile îngrijite .se- 

umplea de speranță. oc e 

"De odată pică bolnav la pat: moştenitoriul - | 

Prandafir. Boala era atât de grea, în cât nime . - 

_nu mai credea că va scăpa. Împărăteasă însă. 

auzise. de medicul cel tinăr, pe care -" iubiau 

copiii și trimise-să-l aducă. Inima lui Manea 

- Dătea, foarte tare, când el întra în palatul pă- 

vinților sei, unde fiecare pas i aducea aminte 

de copilăria sa,.și din care el insuși se esilase 

înt”un moment de mărire și de apucătură, Go- 

pilăxeaseă. Tatăl seii nu-l .recunosciul și se uită 

la el plin de grijă, când. se apropiă de - patul 

fratelui 'seii, care zăcea bolnav de. moarte. EI. 

cercetă de aproape pre copil și zisă pe urmă: 

«Cred că-l putem scăpab :-- SE 

Lacrimile curgeait din .ochii împărătesei pe 

faţa ei cea. aspră și plină de mândrie, de care 

tremura. chiar.soțul ei. Emanuil petrecea, zioa, . 

și, noaptea lângă. micul Trandafir. Întro sară 

copilul pică înt”un somn foarte adinc.. Ema 

nuil rugă pre părinți, să, se “odihnească 'și. ei,. 

căci nu mai era nică-un pericol. El promise 

că va. sta, treaz. Pe-la miezul nopţii bolnavul 

cel “mic se trezi, întinse amendouă mânile spre 

frate-seii cel strein, “] luă de git și-l săruta, 

Dar acesta, i șopti la urechiă: «i : Emanuil.» 

„__ Wocea sororă a copilului respunsă. «Emanuile b 

„atât de lin, atât de dulce, precum urâchile lui: 

nu-și mal auzise numele de mulți ani: de zile. 

“Copilul adormi iarăși de dimineaţă, pericolul.
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era de lă iturat, Gratitudinea- părinților era mare, 
„Ei nu mai vroiait să se mai depărteze din. 

casa, lor acela care scăpase pre copilul lor din 
gura morții. Însă nime nu, fu în stare să re- 

“ție pre tin&rul medic.” Nici Yugăminți, nici . 
promisiuni nu avură vre-un efect ;. astfel incât 
împărăteasa se întoarse în contra lui cu- mănie, 
ea„care. mal nainte Var â îmbrățișat. cu. plă- 
cere. -. 
“Emanuil cugeta să, 'se ducă, săi și aduceti pre 

Rada, și să, și-o iea de soție. EI credea, * că, a- 
cum a căștigat'o. Când el se gândia la aceasta, 
întră la dânsul pustnicul : 

A «Băiate,> i zise: bătrânul, căruia N ta emuia 
barba împrejurul buzelor, mă tem că resplata, “ 
bine-meritată, pe care-o aștepți, e perdută 

„pentru tine, 'Trimisesem pre Rada in vale, ca 
să devie perfectă „in. toate. virtuțile romeet 

„Și fată că-mi „vine știrea, că, ea Yrea.. să „se 
mărite acolo cu un “altul. | 
“Sângele incruntă ochii Iu E Emanuil încât nu i 

 v&zu dinaintea, lui, „decât fulgerând.: 
«Aceasta, este grija |, ta cea părintească 2 

strigă el <astă-zi vroiam să 0 primesc din | 
mâna ta-— şi tu mai pus numai la; o încer- 
cars în mod neomenos ! nimic nu era, -adev& 
rat: din câte mi le spuneai. .0, AȘi putea să 
înnebunesc » EL luă pre „moșneag de - umere, 

- 7] seutură cu putere Și-l: împinse - de la sine. 
Acesta-și perdu cumpătul, se lovi cu capul de un- colţ ascuțit al unei „petre și îndată sângele începu a, curge. : ai
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Emaniil văzu îndată « ceea ce “făcuse, se asi. 
asvârli în genunchi lângă. bătrân și făcu tot”: 

ce putu “pentru a-l: readuce. la sine, căci el : 

perduse cunoştințăle.” În fine: pustnicul își des- : 

'chise ochii și mișcând buzele cu mare greu. 

: tate el zisă : : E pi 

- "<0opil” nemiulţiimaitor Pe 
“Pe urmă ochii i să închiseră, el suspină adină 

și-și dete sufletul. în braţele. tinărului, plin de 
disperare. - 

„ "Emanuil 71 hier. cu cuvintele cele mai. 

dulci și-l ruga să-l” ierte. — Dar era prea târ- . 

qi! EA perduse tot, tot — tată, amic, logod= 

* nică, —tot și peste toate Și înima sa cea ve- 

selă, și nevinovat, EL dispăru din. locul. unde . 

trăise până acum și se înfundă în singurăta- 

tea Buceciului. | 
Însă nu ţinu. mult imp, și se duse vestea, 

“ de dânsul prin ţeară,  căci:el nu putea să se: 

lasă de a vindeca ciobanilor oile cele” polhave. 

În curând veniră și oameni la “dânsul. Toţi 

credeaii că e făcător de minuni. Ei 1 nuniiati 

pe: -seurt numai — Omul! Și îndată ce se făcea 

cineva bolrav. sau' nenorocit, toți v veniait. la 

Om. Acesta însă era atât de serios, par că, ar 

fi fosț de o'sută de'ani. EL. nu mai scia că 

era tenăr, atât de tare i se. îngreuiase. inima : 

- prin fapta 'ce "făcuse, și pe caie nu o mal 

putea îndrepia., Din acel. minut el perduse din 

aducerea lui aminte» imaginea | mamei sale. . 

Asttel' el. locuia singur numai cu suferinţa sa 

cea mare și făcea tot binele ce-l putea face, —
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el, omul cel strein, spre care nime nu se uita. 
decăt -cu sfială și cu respect, dar care nică 0- 
dată nu primia cuvinte de -mulțămire, căci 

. necontenit. auzia, în inima sa cuvintele : : «Copil 
nemulțămitor»- astfel'.precum ele - eșise dintre - 
buzele singurului și unicului sei amic. 

Atunci se îmbolnăvi din noă micul Tran- 
dafir. Nime' nu putu da de urma lui. Manea, 

„medicul 'cel bun și fiind că copilul necontenit 
striga Emanuil toți ziceai; că el trebue să - 
moară, căci .chiumă pre fratele sei. cel mort, 
precare na-l văzuse nici odată. În adevăr co- 
pilul- se sevârși după, câteva : ile. Muci și tată- 
seii de durere $ Şi tot. poporul era foarte. întris- 

„tat, că. nu mai avea împărat... “ 
+ De odată-se auzi '0 'veste stroordinar: ae 

„maânuil aăioște I» Această veste se respândise 
din sat. sat şi din cetate” in cetate, 
Nime nu putea afla, cine vorbise mai înainte 
despre densa. Însă se văzu. o fată foarte fiu- 
moasă cu un oni bătrân, cari umblati” cerce- 
tând. Peste tot locul ei vorbiati despre Eima- 
nuil și căuta să-i dea de urmă. Astfel - ajun- 
seră ei și la Bucceciit - și ciobanii le arătarii 
calea, care duce la—0Om. 

„- Omul sta, răzimat de o stâncă : “și se uita 
dinaintea lui cu mare “intristare. Ei stătură 
dinainte mult timp" și se uitară la dânsul. 

De odată el ridică ochii ș Și strigă: - 
«Rado ! și. Ilie! Voi aici! Ca: vreți voi: de 

la mine W! ie 
«Pre impăratul nostru W respunse Ilie, care
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“se asvizli în gehunchi dinaintea lui, <A! ! Stăpâ-. 
ne! Poţi să uiţi vre odată ing ratătudinea mea!» 

Emanuil trăsări,- din cap până. n „picioare 
şi-i: zise: .: 
„ai ? să te Xert ? 1 Mulţămit lui Dumnezeu, 

că pot să te iert! Însă tu! Rado? unde este - 
-barbatul 2" și împrejurul: buzelor. sale. se văzu 
o mișcare plină, de. amărăciune. . -. 

Nu am.-bărbat ! 'Totdeauna. ţi-am. rămas 
credincioasă și te-am căutat; în toată - țara, al - 
careia împărat ești, „căci, „t tatăl | teii Şi fvatele- 
tău at murit» . ». . 

_  Bmanuil se cutremaură, “EI trebui să s6- ra 

" Qime de o stâncă. «<Rado » qise-el. «Nu sunt. 
vrednic. de - tine. „Bi „sunt ucigașul. tatului 
nostru.» - SE 
O știub respunse Rada. «0. știi de mult, 
El mi-a spus şi unde-te poi afla.» | 

— «ȘI tu vii la mine? e 
Emanuil și-acoperi fața. Ea. însă i. trase Ă 

mânile jos și se-asyverli. în braţele lui. 
„Atunci. se umplură,, jur împrejur. toate văile 

de strigăte nenumărate. «Să trăească, împăra- 
tul nostru !- Împăratul nostru! Împăratul nos- 
tru cel bun! 'Tatăl celor săraci! - Apărătorul 
celor slabi! acel ce scăpa pe toţi din toate | 
nevoile b 

Și —o mirare! — toţi acei cărora. el le fă- 
cuse vre un bire 7] încunjurară, i sărutară, 

mânile și picioarele, și veșmintele, și-l chemaii 
întrun suflet — «3£ anuil, Și Mancă, tă doctor, 
și împărat» -.-
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EI sta ca, âmeţit. și se uita, la Rada care-i 
făcea semne din cap În fine el o luă; de mănă 
și zise: 

„„ <lată aci împărăteasa, voastră, fata, cea mai 
credincioasă care a. fost vre-odată. Fără de 
dinsa nu m'ați 'mai- fi putut afla > 

Cete' nesfirșite "1 incunjurară, și se luară 
după dinsul până ce-l aduseră, în palatul. sei. 
Mulțimea, ereștea și creștea pe calea sa, și toți 
Yvorbiaii de binefacerile, pie cari el. de. mazilt le 

“ uitase, | ÎN 
„Ile întră, îndată în Serviciul împărătesc și tre 

bui să 'alerge să afle pre toți, acei carii: fusese 
| dați afară din causa-lui. | 

Radă trăia bine și frumos lân gă Emanuil și i cu 
"- un sărutat î răspîndia, grijile de pe frunte, când 
gândurile '1 luati înainte de-și reamintia oara, cea 
mai nenorocită a. vieţei, -lui... +: 

| Ri avură copii mulți și fe amoși, a cărora „copii 
“de demult ati încetat de a mai trăi. 

Muntelui însă şi astăzi zice toată lumea: 0- 
mull . 2 Să Aa _ 

L
s
 

 



    

sI SA chide ca jumătatea unui cerc, o 
“vale largă, căreia-i ” zic ' Valea: 

Între Omul: şi Caraimanul 'se des- = 
    

Cerbului, de şi „Cerbii de mult a 
cum nu mai sunt.pe ea. [ însă a- 

?. ici un alt lucru, și acestă dăinueșteo- 
dată cu lumea: cât e de lung | muntele, - zărești 

răgimându-se de el un. întreg șir de uriași de 
peatră cu învederate feţe ȘI. mâni, oare-cum ca 
și niște cioplite chipuri: de zei egipteni. 

n munții aceștia locuia mat de demult, un: 
“neam de oomeni, mare în putere, mândru și de . 
jur: împrejur de temut, fiind-că : lucrul, .de care 
se -apucau acești oameni, * trebuia să. iasă cu 

! 

7
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- bine! la capăt. Ei, nicepond. de” la nașterea lor, 

trătaă. sub . cerul liber; dormiaii pe omăt Și se 
scăldai în apele. reci ale muntelui. Erati-așa de . 
mari, încât “cu câți-va paşi urcat munții cei mai 

înalţi și dacă loviaiă: „0-dată un copac, el remâ-. 
nea: în vecii vecilor strimb. Ei beat lapte de 

_cerbe: înaripate și călăriau pe cerbi. înaripaţi. cari 
“însă, cu aripele își. iuțiau numai fuga, dar în văz 

„duh nu:se puteau: înălța cu sarcina lor... 
„Avsăâii un: împărat betrân, vechii de b:trân și 

atât de înțelept; încât cereau în toate sfat de la 
dânsul” și i-se supuneau ca nişte copii. Era un- 
“lucru minunat, când. noșneagul cu barba și ple 
tele. lui: albe și: fluturate ”n vânt, “gonia călare pe: 

„cerbul înaripat, urmat de oștenii st, ca un nor 
* de furtună, ale cărui tunete fac să tremure Carpaţii. 
"Un singur lucru era, care umplea pe toți de - 

„îngrijire: “Driar Impărat n'avea.. fecior, ci: numai 
o fată singură, o. fecioară încântătoare, înaltă ca 
un brad, îndrăzneață ca“ un băieat și așa de târe, 
încât putea să. poarte de căp&stru câte trei ȘI 
patru cerbi înaripați de cei sălbatici, „fără ca să 
dea. un pas măcar la o parte, când ei sărizii în 
labe, apucaii zăbalele î în dinți și se încruntai la 

"ea cu coarnele lor. 2 — 
Oştenii ținură sfat: mare și se duseră. cuprinși 

de gândurile lor de îngrijire la Impăratul. 
«Geniul cel mare să- ţi dăruească o lungă, lungă 

vieaţă, dar dacă el te vâ chtăma în peştera. cea 
de „aur,. pre: cine să, alegem în locul t&i,„căci 

tu nu as fecior? — ziseră ei. — Ne ar fi dorită 

fiica ta, și bucuroși am fi-să o. sluji, dar cum
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să punem 0 copilă, la încercarea asprei noastre . 
alegeri de îniperat!» - 

Împeratul îşi netezi ba-ba căruntă Și grăi: 
"« Cine știe, dacă ' fiica mea; pusă la încercare, 

nu'se va dovedi. voinică: întocmai ca și când ar 
fi băieat. Voi vedeți că: e: îndrăzneață . Și tare Ja . 
toate treburile, și dacă- şi va mai alege 'n urmă - 

“şi un. bărbat: bun Și înțelept, 'veţi-fi tot atât de 
fericiți. ca acum. Va s'o întreb “dăcă voiește, > 

Briar Impărat bătu în palme. i 
- Carpaţii bubuira în lung şi în lat, şi năpraz- 
“nic .se” auzi 'un. tropăt de copite și: niște plesnete 
de bici, ceva ce venia: şi se apropia ca o fur- 
tună. Fata Imperatului şedea călare pe un cerb 

Și ținea de lanţuri de aur, alţi zece într'o mână,. 
" iară cu cea-laltă învârtea, biciul lung ca cel! “mai - 
mare șarpe și strălucitor.:ca cel mat înfocat ful- 

ger. Figura-i ajungea. par'că în cer tar părul: i 

flutura ?n vânt, 'învelind'o ca un nor. "ușurel, ce 
ascunde 'soarele „pe o clipă.. In log de soare dă- 
deaii luciri cet doi luceferi .din fața ei și. dinții 
eșiți, printre buzele zimbitoare, la iveală. Lară tro-" 

„ potelei de. copite erau însoțite de chiotele copilei ş ȘI 

de cântecele «i. | | 
 Împtratul "și roti ambind ochii peste | oștenii 

„să, ca și cănd ar voi să le zică: “«Vă-e : destul 

de băieat 2» În clipa aceea copila sări jos și 

strigă împărțind lanţurile printre oameni : «Eacă,. 

ţineţi ! — tot nu-i. între voi" nici unul. care sa-i 

poată purta pre toți. „de -odată 1».. Aruncăndu-se: - 

adoi în genuchi înaintea împăratului, ea grăi cu. 

glas blând: -<Tu m at. chemat, tată > x o 
>
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— «Vijeliă, fătul meu, . scoală-te și te uită la 
acești bărbaţi, cari ai venit să mă întrebe, cine 
să fie, după mine, împărat : pre cine socoteşti tu?» 

| Copila privi cu firea așezată de la unul la al- 
"tul, Yar după ce se uită la toţi, i luă iar de la 
„început și apoi de'a treia oară. “Mat. serioasă ȘI 
tot mai -serioasă i se făcea fața, “mat întunecat Și 

- tot mai întunecat- ÎȘI încreţia * sprîncenile puter- 
nice, cart: cădură în cele din . urmă ca umbrele 

nopții peste ochii strălucitori, în cart licura o 
lacrimă. Acum ea grăi cu glasul înăbușit și în- 
“tunecat :. «Nici ariul tată, căci nu e 'în ochit met 
“nici unul de o potrivă cu tine ;. dar. tu, înțelept 
cum ești, fără îndoială” vei. fi. ales: 3 vei fi găsit 

"pre: cel mai bun.» , 
„«Acela, pre care-l aleg. ei, — . resptunse Iinpt 

_ratul, —- trebue să primească a fi pus la încer- 
carea, ale cărei .plăgi le port încă. pe trupul meu 
împărătesc : o cunoști tu, copila mea ?» 

„ «Mat e vorbă, „dac'o- cunosc ! Pagubă numai, 
„Că nu. sunt fecior ; pre mine m'ar găsi neclintită.» 
aa « ȘI. dac "ași fi voind să te iai pre tine drept 
„fecior! >. 4 

„«Pre mine ? -- Sângele năvaăli copilet minu- 
„nate spre obraji, frunte, ȘI gât, şi ea grăi cu bu- 
„zele tremurate : «Nu m'am făcut vrednică de o 
cinste așa de mare și nu Ştii, dacă am destulă. 
pricepere ; dar bucuroasă voiă să me Şupun la 
încercare, dacă părintele mei cu chiar a sa mănă 

"va face: aruncătura cea, dintât. El să me “facă în- 
suși urmaș al săi, dar apoi să trăiască, încă ani
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îndelungați și să-mi încuviinţeze a trăi în draga. 
mea: voie 'ca până acum: >» 

„Aceste cuvinte: fură primite cu viforoase. stei-! 

găte de bucurie ce bubuiaii, și 'clocotiai, încât : 

vulturii simțiai tremurând văzduhul și copacii 

se :'ncovăiaii can fața crivețului. i 

“Fata .de împărat dete, drept semn "de, mulţă- 

mire, din cap și-și trase cu mâna perul auriti 

"înapoi din fața aprinsă. - 

«Un singur lucru, taică, —— 'gise « ea ; —— o fustă 

va trebui să-mi daţi voie a purtă, căci cu “părere | 

de rău, sunt copilă ! 
Bătrânul Împărat i puse cu plândeţe măna pe 

creștet și dete drept semn de  încuviinţare din 
cap. 

„Se otărî. diua și se alese locul, la care trebuia 

“să se facă începutul incercărilor : inainte de toate 

trebuia să. stea cât e qiua. de; lungă pe nemân- 

cate și nebtute în soare. Dacă se arăta slabă 

sau obosită, ori dacă seara mânca cu prea multă 

poftă, ea nu putea. să se urce,în scaunul imp&- 

rătesc. A doua di trebuia. apoi să adune .o gră- 

madă “de bolovaui -dintrun! rîu ales într'o vale + 

afundă, ca să facă de nenumărate ori drumul la 

„deal și la vale până -ce se va stringe, 'numerul 

„obicinuit de .bolovâni,; pe. cari-i “aruncau a treia - 

di în ea." Despre toate acestea';o vesti cel mai 

bătrân din popor, ară sa-l ascultă ; cu tăţa ve- 

„selă, : . 
“ Revărsându-se “zorile: unei dite: de arsiţă din 

“una Iulie, Vijelia,' chiar: de la v&săritul soarelui, 

Stătea în piscul unul „munte, cu o albă haină de” 
,
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Jână pe ea. Cele Mintia - ciasuri ea cânta din 
toată. gura,. dar- în spre meadă gi trebui: să- Și cur- 

-me cântărea, de oare-ce i se uscase gitul şi limba 
din gură. Soarele era pe Scăpătate,- când copila 
"Și mută abia din loc piciorul, pe” care se rezi- 

- mase, De- odată resună,. despre vale tropot.. de CO- - 
pite, şi iată .că cerbii et se, aventati spre "densa 
ȘI-A. făceai vânt. r&coritor - cu! “aripele lor, îară 
cerba, la. care ţinea. mai 'inult, se îndesi printre 

| cele-lalte și-t intinse ugerul pliri, e ca să-și. astâm- 
pere setea. Ea însă le; porunci cu asprime să se 
depărteze, şi s&rmanele dobitoace. se întoarseră cu. 
capul în pământ, la târlă; 
„Lungă, erati ceasurile, și arşiţa soarelui așa de 
mare era, încât opărise capetele. părului de aur 
al Vijeliet. Dar ea. nu se mișca. Când soarele a- 
puse, veniră! băr baţii Şi-i deteră o gură de apă. 
“Ea-şi udă abia | buzele, apoi strigă: «Mititico I» 
-- Cerba ei sbură în fuga. mare la densa: gustă 
puţin . “din: laptele acesteia Și nu voi. să primească 
alte bucate. . : u 

Briar Împărat privia. -cu “incordare la fiăcă-sa 
frumoasă, iară eă se bita zimbind cu blândeţe la 
el. şi-i spuse, că ziua dintâi a trecut iute ŞI Ușor. 

| Înoptându- -se, ea se scobort la rii, se cufundă 
de vre-o zece.ori în. el, aport . far urcă, se așeză 
pe.0 stâncă acoperită de muschi” ȘI-ȘI -stoarse pt 
rul. Luna se ridică din dosul: muntelui și stete - 
privind la minunea. de faţă. Ea-și văşsa cu gin 
găşie razele peste densa, încât. stropi storși “din 

- Per. străluceau "ca argintul. Nu știa luna, că acest 
trup. minunat avea să fie pus sub o grindină de
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bolovani; alt-fel star fi înfășurat. întrun văl de 
_tristeță, e N 

In revărsatul zilei.de.a doua Vijelia era în pi-” 
.cioare,. îmbrăcată în.o haină. scurtă şi așa de 
sprintenă și-de voioasă, ca.și când ea'nici nu 
ar putea să“ ştie de oboseală. Când veniră. băr- 
baţii ca s'o ducă la munca zilei acesteia ea go 
nia călare pe cerbul er Vântul, lăsându-se pe 
spate de-alungul! spinării lui și jucându-se far cu 
coarnele lui, ca un copil în leagăn. Acum ca sări . 
jos şi-i dete cerbului drumul, lovindu-l- odata u- - 
șurel cu palma, apoi luă pe umăr o lată lespede 
de peatră, cobori cu ea în vale, o puse pe ţăr- 
mul rîului și; umblând prin apă; adună bolovani, 
pe carii puse: vraf-pe lespede cât încăpea de 
înalt. . | Da a 

«Ajutaţi-mi so ridic pe umăr I»—zise ea, dar 
nici unul dintre bărbaţi nu putea so 'rădice. A- 
tunci ca se plecă și 'și-o aruncă. rizînd pe umt- 

rul stâng. Zise după aceea. să-i “pună tar înapoi 

petrele ce lunecaseră jos și „urcă la deal așa de 

iute, că nici unul.nu putea s'o urmeze, și des- 

cărcă sarcina și fără a se mai odihni se întoarse iar 

fuga la. vale. a E Di E 

“Briar Împerat privia de sus la fata sa și-și 

netezia înt tăcere barba căruntă. Mai, era încă 

mult până la scăpătatul zilei, când Vijelia îngră- 

mădise bolovanii. în numărul cuvenit. .Ea-și în- 

crucișă brațele pe pept și privi la grămadă fără 

„de a.clipi din ochi; iar Împăratului i era grei 

la inimă, când-și. vedea copila stând ast-fel, șia. 

Carmen Sylva. Poveşti. î[ ! 7
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dormit puțin în noaptea aceasta. Ea însă dormi 
un 'somn. ușor și adînc sub un stejar „uriaș prin 

“care: se furișati: razele lunet ca: să “vază pe ador- 
mita frumoasă ce-și. pusese - braţele drept. căpă- 
-Tăli și: coprinsă de cel . mar adînc „somn copilă- 
Tresc; visa cu : buzele. desfăcute. - 

Desteptată de. 'cr&patul zorilor, ea-și. cănată o 
haină de in, pe care se putea bizui, fiind-că ea 

” însă- ȘI O torsese . Și. 0. țesuse din fire tari, Așa se 

ivi în faţa poporului: săi, frumoasă, “încât mul-. 
tora Ii. se aprindea - inima; când. se gârideaii că 
'vor'să arunce cu bolovani în ea.. Girămada: de 

"bolovani peri într'o clipă, de oare-ce tot &nsul 
„apucase câte. unul în-:mână.-. Ei făcură. apoi un 
cerc împrejurul „copilei, care-și strânse. liniștită 

““ părul la un loc și-și. făcu-un moț din el: 
„.«Ca nu cum-va să :socotiţi, că Sunt. scutită de 
o mantie ! >-—— zise ea zimbind.. 

Cel. d'intâiti . bolovân. sbură din 1 mâna lat Briar 
“Împărat care, aruncând . se! uită “ţintă în ochii 
fiicei. sale. Ea 'sărntă. locul de pe. 'Draţul. săi, la 
„care fusese lovită, și pusă drept -semn de săru- 
tare trămisă tatălui stii amândouă mânile pe buze. 

“Apoi remase ca un chip cioplit -din peatră. sub 
grindina! de bolovani.ce cădea pe ea, de și du- 
rerile din ce în ce:icreşteati:: O! singură. dată i 
scăpă un suspin și pe o clipă încrucișă. brațele 

"peste pept — și mănile i erai așa de albe! Însă 
neîntărziat îȘI lăsă iar. în-jos braţele, își întoarsă 
capul și privi în. urma. soarelui,: care încet, de 
tot încet se apropia de „piscurile. munţilor ȘI scălda 
fața copilei în o: zare roșietică de foc. De odată”
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puhoiul de bolovani se curmă și oștenii. căzură 
toți. la picioarele ei,: închinându- ȘI, lăncile și. să- 

; Bijle: şi-jurându-i cu -glas bubuitor: credință vect- 
„nică 'Și. neclintită. lafă „ea-ȘI'rădică-mâna şi grăi: 
«Și ei vă. jur, ca pentru voi să muncesc, să mE 

- lupt și să rabd pănă | la capetul . vieții mele ! » 
"Apot. întorcându-se spre împeratul, ca grăi : D-. 
mi mâna,. tată; sunt obosită.»: a a 

„ Moșneagul o învăli în “mantia sa și. îmbrăți- 
gând. o, o dusă spre casă: Ea ȘI. rezimă câpul de, 

- umărul lui; însă de odată i resună o, sforăială 
în urechii ; — era Vântul, credinciosul et cerb... 
«A, du-mE tu! strigă sa, apot sărută, botul: lui 
cel „acoperit cu niște.păr ca fulgii, i se aruncă 
în. spinare și se făcu nevăzută cât al da din palme. 
Vîntul o: duse în vale la rîă, în care ea se scăl- 

dă. timp îudelungat;- intinzendu-și vinele și. răco- 
rindu-și trupul. plin: de. răni. Mai 'sorbi-cu înse=, 
tare și 'din apa: rece” ca - ghiața, apoi 'goni spre, 

„casă, veselă 'ca și când n'ar fi suferit nimic. 
“Gât-va, timp viața se petrecu ear tot ca înainte. | 

“Vijelia- era tot viforul, tot copila” sburdalnică ce 
fusese tot-de-a-una -şi nu.voia' să știe nimic de 

trebile ţerii.. Ear: Briar Împtrat îmbâtrânea” v&- 

„zend cu ochii, și oștenii să. stăruiai. cu tot. din 
adinsul să-și aleagă un ginere :pentru fiica sa, ca 
“să poată. ţinea în curând un „nepot frumuşel pe 

“genunchi, | 
«Pe. cine-ţi dorești de bărbat, fata mea? o în- 

trebă el întruna din zile. pre “fica sa = 

place nici unul dintr'al. noștri?» -. 

«0. nu, — respunse Vijclia, nu mă mărit du-
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pr nici “unul din” aceia, caii- au aruncat cu! petre 
n mine; ar.trebui. “să- mi aduc mereu aminte de 
aceasta, și îi ași putea Să-i fiu soție cu “drâgoste: 
bărbatul. ce voii. iubi trebue să vie din Slava, 

„unde: nu se „pcate ridica 'nici unul dintr ai NOȘ- 
„tri, cu toate că. cerbii ni. sunţ, inaripaţi ! >. 

“Abia le. grăi aceste. se! vi. pe cer. că un fel 
"de ndur înspăimântător de 'mare, “fară din'“nour 
resuna un ceresc cântec de „harpă. Nourul Înce- 

“tul „cu. încetul se. lasă în' jos şi eşi la ivtală un 
june pletos. cu o Barpă cât un copac; . "pe care 

» erati întinse, niște coarde de aur, ce schimbait în 

strălucirea lor toate fețele. curcubeului, Acum su- 
na “cu măna, puternică şi car trecea numai ca un 

resuflet peste coarde, și: din . toate acestea - eșia 
un amestec de“ sunete,; de care dă tremură” inima 

în pept. Vijelia se uita, încremenită! în sus la el 
și se uita merei, și. după-€ ce dinsul făcuse o să- 
ritură îndrăzneață” la. pământ - împingând: cu o 
"mişcare a mânit sale nourul, de care fusese a- 
„dus, în depărtarea albastră. „Apoi el: se apropiă 
de” densa, i apucă mâna și grăi: «Viu din aer: 
ei sunt. Viscolul : voiești să fa. a „mea, căci Sunt 
de o. potrivă cu tine |» i Ă 
— «Da,. — respunse fata ca prin, vis, — voiesc _ 

să fiii pe tot-dea-una a tal» 7 
“Briar Împărat, « O întrebă “cu. fruntea “nereţi ită: 

«Dar “îl iubeşti” tu Chiar de pe acum,» fata mea? 
Bagă de. seamă, că''n'o să AI fericită cu dînsul, 
car pentru poporul! nostru. nu e făcut omul a- 
cesta: el va-cutriera: prin! "lume, lăsăndu- te pre 

tine singură/ până ce hici oștenii nu vâr mai voi
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să ţi se supuc. Draga mea copil, lucrul acesta 
nu esă la capet. bun și tu no să te, fericeștă b. 

» — «Fericită orl nu : asta mi- e tot-una, “talcă ; 

nu. pot trăi, fără de d&asul : mai bucuros neferi- 
-<ită cu el decât “fericită: cu:altul. » 

Împăratul își dete suspinând învoirea ; dar el 
curmă cu o mișcare nerăbdătoare a mănit făgă- 
duielile. și jurămintele tnărului. „« «O să te. „văd 

„1a- faptă» — zise el scurt. -. ” 
La început mergea toate ca la nuntă și os- 

peţie : acum Vijelia se lăsă să. fie purtată de mori, : 
iar soţul: er - goria călare. pe cerb. Împ&ratul i 
auzia pe oștenii sei adege-ori plângendu- -se, că e. 

„prea multă gălăgie în țară şi că era "mat bine. 
„dacă străinul nu venia, la dânșii. Înse nu trecu 

| mult, şi adese-orl Vijelia rămânea ui casă, în vreme- 
ce soţul ei umbla de a: văntură-țara. Ea nu "mat 
“vorbia și era „așa de tristă, cum nu fusese pe” 
când se. afla în grindina de. bolovani, “și daco 
întreba cine-va, unde-i. este. soțul, 'ea răspundea. 
«Nu știu» —- « Când vine?» — «Nu știi! — 
«Dăcă. în. curând o va: duce ear cu densul; „prin. 

nori2> — «Nu știi! » 
- Murind Briar Împărăt, oștenii s se tânguiră c cu suli- 

- ţele ?nchinate la pământ, stând zişi noapte la mor. 
-mintul lui de noueori câte noue străjide ar&ndul, ea-. 
ră Vijelia nu-și mat curma plinsul şi suspinele pănă 
“ce nu se văzu, în mijlocul jale, în brațe cu un 

. copil minunat de frumos,. dar nespus “de plăpănd.. 
Ah! cum putea. el .să stăpânească vreo dată po-. 
-porul oţerit, cum putea să poarte asprimea pă- 
rintelui său? Ea-l ţinea zi și noapte în. braţe,



nud părăsia nici pe..0- “clipă: “jticaa n braţele ci, 
când ea avea: să facă judecată, să'mpace pre: cei - 
învrăjbiţi, cu înțelepciune ȘI dreptate. Viscol nu 
"și putu. stăpăni” mănia, "Cand se abătu pe: acasă, 

ȘI ca-și “apără. ca o leoaică- pruncul pre care el 
voia "sa-j strivească 'de '6- stâncă. 

El punea, fara, în ferbere; facea, * judecăţi ne- 
„drepte, era o pl lagă până ce nu o ua ear: de-a: 
„colinda. Harpa, pe care.0 uitase, era. un isvor 
"de mângătere ȘI. de bucurie pentru 1 mamă “ȘI co- 

“pilg et învățâseră ' să cânte pe ea cânțece de 
jale; pe cart: toţi le. ascultau: cu resuflarea oprită; 
dag”. încă mal frumos; era, când Zefir „trecea ca 

'o adier& prin corzi ; “atunci răsuna par "că tot vez- 

duhul şi de plăcere” ți se uimiă inima n pept. 
“Zefir se fcuse minunat. de frumos, “și maică-sa: 

mai vârtos se gândia să'] pregătească și să l facă 
destoinier pentru alegerea de Imperat, de- câre se 
'ngrozia, când se gândia” la plăpândul ei: copil. 
Ea-l încredința când Ventului, când Mititicet, cart. 
aveati să-l. poarte ceasuri întregi. şi să-l deprindi 
cu fuga lor cea iute, -în vreme-ce BMititica: se lă- 
sa din când în când în genunchi, pentru sa el 
să-l poată suge laptele. Apoi Vijelia ' gonia pe 
“trecute cu: băietul eX, îl învăţa să. 'ncoarde ar- 
cul şi să ducă. sarcini, 'eară spre a-l- deprinde cu 

- durerea, îl bătea cu curele” și arunca cu petre'n 
el, și dacă el nui 'rîdea, ci începea. să: piângă, ca. - 
1 certa că e slab de ânger, îl scalda - în. cea mai 

>. răce-apă și-l bătea: în: ziua: următoare mai. rei, 
până-ce o înveţat să? și Strîngă dinții Și să riză- 

Poporul, îl ură pe: “Viscol, încât nici ru Da mai 

Y
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l4sat să între în țară și îndată ce- e cdea apropiăndu= - 

se în nourul lui, ȘI slobozia: săgețile în el. Pe băieat 

unii-l iubeati pentru mama dur eară alții nu-l aveai. 

la inimă, fiind-că-l vedeaii aşa. d6 fraged și de 

plăpând. Însă, când atingea corzile, ci i îmbăta 

pre toți, şi când copilul “balaiu se ivia cu părul 

lut cel "moale, ca mătasea a .. harpă, el părea ca 

venit: din altă lume. Nuci "vorbă, el nu putea să 

poarte. cinci cerbi. de. odată, nici -să ducă sarcini 

grele ca maică-sa, dar se facuse “mult mai vE&njos 

decât ei-se aşteptaseră, când ajunse, la vârsta "de 

Șease: spre- zece ani, și oștenii socotiră-. că e sosit 

timpul de a-l pune la încercare, c ca să vază, dacă 

e destoinic pentru scaunul împerătesc ; la din 

potrivă erati otărâţi să. o silească pre Vijelia, a-și 

alege un bărbat din mijlocul. lor, din care pu, 

„tea să aștepte un împerat vEnjos. 

«O copilul met, — grăi Vijelia; =. Dacă, mă. 

gândesc,. că ci ar „putea să tc. socotească nepu- 

tincios ȘI slab de. înger, ași voi mai bucuros să 

fii mort. Fit tare, copilul mei, și-i fa cinste ma- 

mei tale!» | 

“El suferi ziua - toată arșiţa soarelui, şi nimeni i 

nu afiă că ?n urmă munciră ferbinţelile . toată 

noaptea și că maică-sa veghia- la densul,. stăm-. 

părându-i templele cu apă rece. 

Dia următoare el strînse grămadă! de "petre, 

cară maică-sa mergea mereit pe lângă, densul ȘI- 

dădea în taină mână, de ajutor.. “Duph-ce, șe în- 

seră, el căzu leșinat: în braţele ci... ... 

Acum sosi.și ziua, în vedereă căreia “mama sel - 

umplea tot- -dea-una "de groază „Toată „peatra, ce. 

2 _ . . -
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lovia frumosul trup al băietului, lovia în inima 
el; odată-l v&zu' șovăind, “dar strigătul et: resu- 
nător şi voios adusă ear sângele în obrajii și 
zimbetul. pe buzele lui. -- Lipsiait încă cel din 

„urmă bolovâni. Acum sbură unul dintr'o mână 
înr€utăţită, colțuros și ascuţit, și-l lovi -pre tintr 

“în frunte, la preajma templelor. Mamă se răpe- 

di cu un țipăt s&lbatic, își prinse copilul doborit 
în brațe, și. îngenunchind, 'strînse pletele lut pli- 
“ne de sânge la sinul.-et. El: deschise înc? odată 
"ochit. « Harpa mea! -- aduceți-mi harpa!» -- 

„_șopti apol și îmbrățișănd”o, 'și dete “sufletul cu- 
rat care zbură. printre cordi, încât cereștile su- 
“nete străbătură din 'strat în strat. tot ve&zduhul. 

Sărmana mamă se -îndreptă cu privirea; sticlită 
și ridică braţele pănă'n nouri, apoi strigă :: «Voi 
oament' cu “inimile împetrite,' să :vă -prefaceți în 

„ peatră!'-- Marele geniu va da:ascultare.unei rame 
care. strigă r&sbunare !.În peatră'să v& prefaceți, 

„Voi,. cari mi-aţi călcat. credința, în peatră, voi, cari 
aţi alungat cel mai curat sufiet din mijlocul vostru»: 
„Și eată că, puși ca o jumătate de cerc împre- 

giurul el, -toți se împetriră. .Eară ea Ssuspină o- 
dată -din grei, încât. suspinul i rupse  baierile 
inimi -din_pept și-"n Jungt sunete de jale i duse : 

“lumil..vestea despre. durerea unei. mame, cutre- . 
murând omenirea. ce severșise o faptă așa de rea. 
„» Eară: cerbit: năvăliră uniţ asupra: altora, 'se' o- 

„Moriră între, denșir: și, cu. coarnele împleticite,,se 
Sfirşiră, pe sub făpturile împetrite” ce: priviatt la 

- dânșii incremeniţi şi fără de simţire,, ca niște idoli 
- de peatră, . -  . , A |
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    ând e sui pe Prahova - în sus nu se vede 
Cetatea Babei, .căică: ea. cete. în initia Buce- 

i Cp sciului. „Ea. se înalţi ca o coamă. ascuţită ŞI . 
„pare acoperită. cu „ruine: De la Cetatea 

Babei până la Jipi dai. „de ombt, care nu se e topeşte 
nică - odală. - 

Fost-a "odată când | a fost, “dar de mult a fost, — 
când :lupiă păziau turmele de. oi, şi când vulturii şi 

4 

- porumbiă- -Și făceau cuiburile unii Lângă alţii, _-atuncă 

era acolo pe coama muntelui o cetate tare şi mireaţă, 

“în care-<o lucra cu mare hărnicie. Necontenii se a- 

"uzia acolo resunând şi curgând şi sule de: picioare 

umblau necontenit și veniau din: toate părţile. Noaptea - 
“însă o lumină: ardea: în turn, 8 roată mare de tot 

-Sfârâia şi o. doină ciudată părea că se leagină încet -. 

“peste vuetul „roţeă, şi-i ținea i isonul.
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=. Oamenii se uitati cu. sfială spre acca: coami ă de dea 
EX. își șopliaii la. urechiă —cear toarce». s.a 

Dar aceea : care :torcea acolo -sus, siipâna cetăţii, 
cra o-vt: “jitoare foarle.rea.. Piticii din munte i aduceau 
tot aurul! “din: fundul: pământului, ca să toarcă. peniru 
toate: miiescle speteală, care: le împodob sește: capul în. 
dioa „nunţii. Aurul se. turna acolo: fără măsură. Ea-l 

| irăgea la cumpănă; îl- alegea: și +a de piticul care nu 
"aducea măsura: plină. Pe joc: i punca. ca întrun cleş- 

te între trunchiul... și. coaja unui arbore. puteruic, 
până ce da cel “lin urmă grăunte de aur, sau i se prindea - 
numai - barba şi” atuntă în zadar mai trăgea în dreapta. 
și în stânga; 'în zadar: striga: oh'și vai —».căci baba! 

se făcea că nu aude. De :aceca lunea o şi. chien vă baba! 
Coaja,. saii penlru-că era „atât de vărtoasă.. ca coaja 

- de pânc sau qentru că cra-:alât de shârcită. că un. 

„Stejar bătrân, Numai ea scia- să toareii firele de, aur: 
"şi le „Dieci ălia dinainte. pentru multe sutimi de ani. 

Baba Coajii avea..0 fată foarte frumoasă, Numeleă. 
cra Alba, căcă era: albă: ca -omătul,. care acopere vâr-- 

-furile: “munţilor - mai "tot: anul. -Petea.-ci și „ochii. cei 
căprui erati. ca califeaca. și-: părul e ca inele: de Ur, po. 
cari le torcea mama ej, , e 

Ea ședea. toi-(Vauna închisă în “cotate, ici Baba 
| Coaja. i da mult de lucru: Nime. nu putea să o vai. 
Ea -punea firele: de aur. scule. și le a aşeda "în. beciurile 
de sub. pămeni pentru sutele Și sutimile de . ani, ce: 
viu: şi reci. Munca. aceasta: apes a însă tare fata „cea - 

frtimoasă,. căci: mama. când „forcea,. cânta și mormitia 
“tot felul. "de: descântece. și de vrăji-.rele, -ca. fie-care 
mireasă să. aibă “partea că.-de nenorocită și. de dareri, 
îndată ce i se punea pelcala po cap. lar Alia a 

._. 

,
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eândea cu întristare la qilele negre ce li se pregăiiau 

ast-fel chiar de, la început. Ba odată chiar când mama -. .. 

se dusese „de acasă; ca--luă furcain mână și se puse 

de loassă o bucată, dorind numai lucruri bune: Când. 

Baba Coaja se Zaloarșe, ea: senfuriă de mânie; bătu 

ncomenos pe" fata ci: și. qise;—cNu'to vei mărita, 

până “când” nu vei cunoaște singură care e tortul lâti» 

și asvirli eculele: îctei prinire celelalte. i ii 

Babei i părea foarte bine, :că avea. un cuvânt ca-să - 

ție în.'casă “pe fată, căcă i se: proorocise, ci Alba: va 

fi foarte nenorocită :si-va muri cu zile;- Singura fiinţă: | 

pe” lume, .: pre: care: o-itbia,era fala că "cea. gingaşă.: 

Ori cât şe silia” însă -să înveselească-pre Alba cu: strae 

frumoase” și'alte lucruri- minunate — Baba: Coaja nu 

„schimba fața palidă a fetei-:și nu aducea: suris în .6- 

cehii: ei, “căci singurul lucru. ce doria: Alba era liber- 

latea şi -toemai .de “aceasta: nu. avea -parle.: Gu câtă 

plăcere ar fi umblat ca „sub arborii, “cari împodobiait 

picioarele: inuntelui, pe a.căruia: culme ea tiăia. 

Sus nu: ercecea” nimic decât: iarbă scurtă:la . pai și 

fara cra mai lungă decât. vara: Când vântul urla și - 

vâjiia prin prejurul - cetăţei,: de gândiai că o'să. se. 

sfirame în mii de bucăţi, o iristeţă ne mai pomenită. 

i sfăşica inima. a get e a 

Adesea ea şedea dinaintea vetrei. şi se vita neclin= 

tit în foc, se- uila la scânteile cară săriau: și asculta: -. 

cântecele cele înfierătoare_ale' mamei, -prinire “cari so 

amesteca uiletul. vântului. Atunci “se gândia, de ce oare. - 

sc toarce mireselor atâta:-amărticiune în firete de-aur; 

de ce' oarei:oamânii. ru pot: fi voioșă: și “fericiţi la'ra=:, 

dele încălditoare și. învesălitoare ale soarelui. Insă ca. 

1
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nu „pulca afla cauza . acestor tuoruri şi, de 'mult ce 
- gindia, adormia. „> , ! 

": Sculele de aur din peciuii aveai însă toate a aceiași 
faţă. Alba £e juca -cu. censele ca şi cum ar. fi, oameni, 
spunea. fie-căreia “istoria ei, și- și. Anchipuia” ce. „poate 

„Să.-se înten:plo, fie-cărci: mirese, -când se va găti ș ȘI se 

Xa, înfrumuseţa . cu. peteala “că. Insă fiind. că nu “ştia 
nimic de: lume, “şi istoriile că. eraii toate fără căpălă | 

«Mamă»; zise ea odată redimându-ș Şi capul de mână, 
— —. Oamenii sunt: că, întocmai. precum ești tu, și. pre 

cum sunt. ci, oră ai ci o altă înfăţişare și alte gânduri? 
„a aleţi. baţi capul cu oamenii |: Toţi sunt. rti și 
„dacă.ai întra în mijlocul lor, nu-ţi-ar. face decât râu 

aDar:. mai dăunăzi. se. sila “la deal, „pe munielă 
nosiru,.in, ahimal: minunat de frumos - și acel. ce ȘE- 
dea pe. “dânsul, eta. cu “mult, cu mult, mai frumos de 

„cât. toţi. pilicii., EL avea plete negre, nu avea. nici 
un fir. de barbă, . și purta 0. manta purpurie - -- care, 
„om. să fi fost i acela oa 

„Baba tresări cumplit de: spaimă- la aceste: cuvinte, 
„Şi zise : =- «Dacă se ve. mai. sui încă odată. la. deal, 

„i voiă rupe gâtul și cei din. vale nu-l. vor mai ve- 
„dea, câte dile vor avea»... .- 

——«0 mamă! -Te rog,: nu. face una „ca aceasta! 
EI era. atât de frumos 1»-: i 
„=> «Dacă. vei mai gîndi. încă, Odată la “dânsul, le 
voii închide în: Deciură,. Șă . cântăreşti la aur. diua i 
“noaptea. Și fără de 'accasta, ședi. de o bucată de timp 
"incoace și nu mai faci nimic, decât -“te pui pe în- 
„trebări zda :rnice. -Nu ai. tu oare aici tot „ce-ţi. poale 
dori inima. (a ?» i. 

— «Nu, mamă! Aşi dori să am şi Cu-un aşa a-
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„nimal de frumos și-să șed și-cu “pe: „donsul Aci .pe 
munte "sunt numai. 0, și pe, donsele. nu “poţi merge 

călare». i | 
—=cAcuria nu xrci ideii, "fată tă ună, să: AX: şi 

“un':cal! Dar nui vezi” că e pericol “de moarte să: 
umbli: călare: pe vâstul inunţilor ? Tarba e lucie: Pră-- 
pa astiile- suni adinci: "Ovi ce, „pas _rti, ie asvârle eolo. 

„în adinciră și te -sdrobesee >: 
Alba” se puse mult pe “gânduri,” de "ce. ieste”: „perie 

culos pentru cai să umble 'pe: vârful - munţilor, “pe 
când: oile” umblă fără” teamă. Dar răspuns, nu căpiia, 

căci nici nu îndrăzaca” să întrehe:. - Pilicii: de uniunte 
i se pircau încă” iat urâţi decât înainte, şi. aurul i 
eră“ atât de. desplăcut, încât "nică nu putea să se mai 
uite” Ja el. Gândurile ci mergeau “numai la, calul cel 

| frunios, frumos de tot și la* flăcăul, care putea să-și 
pearză : vița, dac: ă so va: mai “a arătat în prejma ce-: 

tăți. Dar deco vroia 'mama să) - “rupă gâtul 2: Și la 

această înlrebare, ca ru : găsia rtspuns, ori și cât ca 

se .puiica pe gânduri. 
- Cât-va: in după “aceasta ilâ icitul cel fruimos! - iar 

se suis călare la munte: “în sus. El avea o' “mare do- 

rință să știe, cine ! cuiește în cetatea” cea: mare şi 

tare, a căreia ziduri erau făcute tot de stincă. = 

EL era un fiu, de,rege și numele, ii era Porfirie. 

EI nu “era obicinuit: să nu! “poată 'ceca ce. voia. Când 

i s6 vorbea. de: căsiitorie, - el răspundea, că sau are. 

să-și emulgă mircea din “ghlarele unui balaur” sau 

să o culeagă de pe o slâiică; dar că nu. va, trimite: 

ică- -odatit peţiteri, nic Hu va face: o: “nuntă, ca (gale i 

nunțile. . | Rm | 

După ce deţnase aur: toată! dim incaţa, Alba se:
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gălia tocinai” cu. tot felul de podoabe, - Ca-Și : : spălase 
bine mânile și fala îşi peptănase părul cu peptenele” 
cel de fildeș, "aşi așezase- pe frunte: două șiraguri” de 
„mărgăritare, şi- Şi prinse în ptr un trandafir, de. Bu- 

„= ceciii, Vesimânul ei era alb, cu un Drâu "de aur, 
"şi pe deasupra purta o mantie de catifea verde, re-. 

ținută pe uniere cu ajutorul unuă lanţ. de: mărgiri- 
tare. La -gâtul cel alb ea pusese” smaranduri cât: ou- 

„dle de porumb, -un dar.al piticilor, Ast-fel împodo- 
Dilă, ea se “uita în oglindă, unde nu putea însă să 
vadă, cum -părul. ci de “aur: strălueca : pe catifeaua 
„cea verde. Dar sau nu 'vedea bine, sau oglinda nu 
ora “bună ; căci ea so. lovia cu mânile peste cap și 
striga: «Cat do urâtă sunt eu, cât de urită! De a- 
ceea "mă ascunde mâma; ca să nu văd oamenii, şi-mi 
:dă “străe. frumoase. și “give, ca- unei regine, . pen 

“truc ca să. uit: cât sunt de urităl», - ÎN aa 
„= In același moment răsunară. potcoave pe stincă 
Și cu ochii înspăimântați ea văzu pre amicul d cel 
frumos,. care avea: să-și rângă gitul dacă vam : 

“pare :la cetate. Ori și cum și cu ori ce: prej, 
trebuia prevestit. Ca 0 căprioară ea s6 repezi ini 
vale,. cu mantia, fălfăindă. şi cu părul despletit dese 

- părea: că. razele soarelui se oprise  într'însul. Fecio- 
ul de rege: o văzu zburând- peste stîncă 'ca și cun 
piciorul ci nică m'ar atinge . petrile, Si stătu- uimit. 
EI se întreba, co fată de. împărat, zină a nur 
ţilor zboară spre el. Alba făcea semne cti amândout 
braţele și Slriga - nceontenii : --. «Inapoi îna poi | 
Nu te sui pe aci în sus! Ar. fi peirea la! Ar 
moartea tal» : . 

— «Și: când ar fi i moariea, mea, aşi muri fericit, .
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căci am văzut cea. mai frumoasă fată, ce-a . fost “vre 
odală pe pământ o a 

. Alba stătu dinaintea: lui, o roșaţă Ușoară -. se răs- 
pândi peste faţa ei, şi uiiându-se la Leu ochii des- 
chiși și mari, ea întreţă : “Sun: are Jrumoasă | 

= aDar, atât de “frumoasă, și. mai” frumoasă. de. 
cât frumasă; cu .părul tu de aur, că din minutul 

acesta de iubesc Io ” 
„== Și eu te iubesc» răspunse: “fata cea .nevino- 

_Yală, care: nu. știa că între: oameni nu 'se spune ceea: 

„.ce “se cugetă. «Dar nu mai zi, Că pu meu: € de 
aur. Aurul e atât.de urit Î» - i 

—— «Urit?o şi feciorul de : împă râl surîse: Aici 
că am auzit vre-odată aceasta. Văzut-ai. oare atât 

aur, că fi s'a urit de dânsul ?» Na 
> —— aâhl fireşte cu.nu văd” decât aur; în loc: de 
arbori verzi: numai aur, În loc: de, flori, aur; în loc 

de oameni, aur! și tot +v rafuri mari, „de tot. mari Î». 

„Și zicând aceste, ca- şi “rădică braţele. - -- E 
2 ch! cum ași „vrea să me. sul, pe acest: cal 

frumos | Nam. văzut nică. oda un cal !. Pot s să pun 

mâna pe. el ?» LS a 

o Cum nur Poţi. sii-l-.și des smerză.. şi dacă vrei, 

„te poţi chiar- sui aci. lângă mit e. Poţi 's să mergi -că- 

lare cât vei vrea |» IE 
„-ELi zise să pule, piotonul „e ci pe pictorul seu și 

amândoue mănile în. mânele, sale, și. ast-fel o ridică 

în” sus pe Şea dinaintea: sacro în ățişă cu 0: mână, 

și „dădu pinteni: calului. EI: _edea, că ea se va teme, 

dat aceasta nici “că-i trecea Prin minte frumoasei ne-" 

vinovate, căci canu șlica de pericol. Indată ce pă- 

măntul se făcu“ mai moale, el “lasă frăul. în voie. și”
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caii "fugea cât pulca sub umbra arborilor cin pt- 
- dure și “peste livezile. pline de flori. - Alba striga de 
bucurie, bătea din palme și zicea lot- -una: «Mai iutel . 
încă mai iule Î». 

| “Astfel - ajunseră în apropierea oraşului, - prin care 
“ Amehuiau să treacă: pentru a ajunge pe un „deluţ, pe 
care se rădica “palatul regese. Acolo de-odată începu 
să-i fie frică fetei. - a _ 
"2 aDar toți aceştia oameni sunt ?» întrebă: ea, 

i trecea ad la pas prin strade._ «Dar vintul răstoarnă 
oare. aceste case mică ?» Î 
„== că», răspundea Porfirie Tizînd. « cAci nu bate, 
vintul AŞA de-tare, ca: sus la. munte. îată, oameni 

buni, strigă el, v& aduce aci pe, regina  noastră.|. Ea 
este. 0 foare. ninunată și mi-am “cules? so de pe o 
slincă» a | 
22 Dar cu nu sunt 'regină« zise Alba speriată. 

«Eu sunț rege și Bind că al să fi A soţia mea, 
fii regină Io - i. 
«Soţia ta ? dar mama mi-a spus, că *mimenea 

-nu- mă va lua de soție b 
== ceasta a. zis'0 numai în aci; pentru că i ştica, 

că. nimeni nu trebuia să. . te ica' de soţie decât „DU 

mai cu » 
—— «Dar oare nu cești răi? 
-- «Nu nu sunt răi. | 
-— aâşa dâr- nu eşti o 23 
-- «Totuşi, sunt om.» 

== cDar mama zice, că: toți oamenii „sunt rei și 
cu să nu am a face cu dânșii.» 

—— «Dar cinci mama ta 2 
—- cNu șiiu. Ea toarce aur.» 

si 
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-- «Toarce: aur ?. dar de- ce 20. 
„== «Pentru mirese. La nunta: mea. nu. vreau aur» 

adăogă iute Alba. şi-şi puse mâna pe. Cap; ca. şi i când- 
ar. fi “vrut să-l apere: de ceva râu. i i 

„== «Dar aceasta nu,se. va putea” face” alte rel. „gise 
Porfirie. —--«Oamenii sar mira - prea. mult. Am: ajuns 
„acum a: casă. 'Intrăm în curte: şi: trebue : să. „vorbeşti. 
cu iubire cu mama mea. »î Su 

—- «Esi ea' bătrână. și: urâtă 7: it, 

== Nu Ea este” foarte : frumoasă şi „plină de. 

mândrie.» . - | Sua 

„== «Ce e mândria 2»: întrebă Alba. | E 
Porfirie se „uită în ochii că, cari erau atât:..de 

. curați ş şi. de limpegi ca. soarele. EL strinse: pre: “fală 
la inima 'sa,. asvirli frânele. servitorilor, sări de.. po. 

cal, rădică pre Alba cu mâni gingașe de o. puse jos. - 
pe pământ şi-i dădu mâna, pentru a 0. conduce pe 
treptele cele. de marmoră în -lăuntrul palatului. | 

EX intrară intro: sală mare. Acolo. ședea 0 femee 
"naltă şi maiestoasă, înconjurată de multe “fele. Ea. 
"torcea la o mătase galbină și frumoasă. Toate se 
sculară de îa lucru şi sc uitară :cu o bucurie. plină 

de .mirare spre pirceheă- cea frumoasti, care apărea - 

tocmai la ușa cea mare în lumina strălucitoare + a 

_soarelvi, care apunea: 
= «et tă mamă 1» strigă . porfitie.. lat fica ta 

- cea iubită, dulcea mea soţie, pre care am găsito a-:. 

proape. la ceriii și nici că sunt sigur că.nu este. chiar 

„din ceriti și că poate ast-fel căpăla - în fie- care: Mo- 
ment aripi și să sboare-de.la: noi l» 

«0 femec frumoasă și minunată, co “ești In dise 

„Alba și pică la picioarele împărătesei, care -0 sădică 

cu bundlate- și 0 sărulă. Carmen Sylva. Poveşti. 8
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= Și n lu: torc, dar numai cu mult mai . frumos 

decât mama mea, -căci ceea ce -torci e moale! și gin- 

-gaş ca și fulgii de omăt şi frundele Morilor. RN | 
pa Și ce toarce mama-“ta 2» 

«Ah! Ea toarce numai aurul cel. aspru $ și urit» 
— câur!» răsună de-odată în sală,. şi pe fete le 

„apucă risul căcă 'nu-le venia să creadă. . 
«Dar tu, știi să torc aur?» A: 
«Fireşte că știu să torc aur, dar nu am „Yoie.» 

-- ale ce nu 2»: 
Ea deschisese” gura, ca să gică ce făcea mama ci 

cănd torcea, dar de-o-dată o apucă o sfieală mare: 
“şi o simţire că toale fetele: se vor uita răi. la dânsa, 

când vor șli, că toate nenorocirile lor li se tore în 

„-peteala fie- căreiă. "Ea se opri, căci oamenii cei rii, 

de. carii rorbia mama ci, se păreau a fi așa de buni 
“şi de voioși, chiar cu mult mai bună. decât mâma ci, 
de care se temeau atât de „cumplit piticii de munte, 

Ea scăpă de chinul ei, când una din fete șopli: 
aVesmintele sunt de catifea adevărată, de catifea albie. 
«Dar giuvelele ?. “de la cine sunt eic 2» întreabă o 
altă fată câva mai lare. 
— «De la amicii mei,» - răspuns :0 Aha. «Oare do- 

riți să le aveţi voi? Mai a încă multe aseminea ju- 
cării a casă» și. luând de la cit “Smarandurile, ca 

dădu fie-căreia din fete câte unul, Ea -ar fi făcut tot, 
„aşa și cu şirile ce mărgăritare; dacă regina nu ar fi 
oprit 0. 
== aDar amicii lei suni că așa de. bogaţi 2» întrebă 

regina. 
Nu ştiu, Dar ce este. bogat ? Ei aduc “toate în 

x
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sacă "din fundul pănentulu şi dacă nu aduc, destul, 
ci sunt certați.» __. 

Atunci so întunecă faţa împărătesei. Ea luă pre. 
fiu-săti la o parte şi-i dise :-- «Fata aceasta nu e alta, 
de cât fiica vrăjiloară celcă : urite și rele, a Babei 
Coajei. Du-o iute înapoi, de unde ai luato, e cc, ea 
ne va aduce numai nenorocire. în casă.» . 

—-— «Numai aceasta să nu ceri de la. mine, mami», Di 

rezpunse feciorul de rege cu faţa palidă.» Eu iubesc. 
pe această fată frumoasă și nevinovată. cu tot gândul . 
„meu, cu iot sângele din vinele mele, cu fie-care re: 

suflare a mea! Și de-ar fi chiar Baba Coaja însăși, 
mu aș putea sto lăs de la mine». - îi 

Regina oflă şi ordonă să se pregătească fetei 0, 
cameră lângă camera ci. Nunta se. otări să fie „Pe 
a doua qi. - 

Regina vroia să impodobeaseii cu: însăşi mâna ci 
pre noră-sa, însă se luptă grou.cu- ca, căci Alba.nu 
vroia. de fel să: sufere peteala pre capul ci. Ea a 
lerga prin tot palatul ca.0o căprioară speriată,. se.as- 
viriea la pământ, se ascundea sub păture și se ruga 
cu lacrimi ferbinți, să fie” eraţată. Ea cerea . ca re- 

gina să-i puie pe cap din tortul că de. mătase -cel 

Înumos, numai să nu o muncească cu aurul cel cumplit. 

Când ca ședea în - genunchi. şi se ruga și plângea, . | 

regina făcu uu semn: două: fete Bi legară "mânile, şi 

oa treia i puse peteala po cap. Toţi aşteplau un 

acces de mânie şi de desperare. Dar Ala se făcu 

de-o-dată tăcută. Palidă. ca moartea, ca-și „plecă ca-. 

pul sub greutatea ce o apte : «Eşti mai aspră de- 

“câ mama meal (se. ca. „aka nu voia să-mi dea un --- 

7
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 bărhat ca să nu fu nenorocită; însă tu chemi sin- - 
gură: nenorocirea pe capul meu.» 

Nimeni. nu putea “înțelege aceste vorbe și nică Al 
-ba-nu se. îndupleca.. s să le esplice, ceca-ce - făcea - să 
„crească neîncrederea generală. Alba se făcuse alât de 

triştă, încât poporul nu mai pulea recunoaște astă-a 
pre fala cea veselă de ieri și nici cuvintele pline de 

„iubire: ale tînărului soț 1 nu putură face a se risipi 

4 mourii de pe fruntea ci. 
"La curte. însă nu se vorbia de 1 nimic alt decât de 

“tesaurele nenumărate ale: tinerei regine și -mulţi îm- 

pingeau pre. rege să le privească” de” aproape. Lui 
nu-i era de, tesaure, El se gândea numai ce va face, 
ca. soţia. lui: cca (înără să rîgă jar ca mai "nainte, 

şi-şi: închipuia; că: dacă-i va aduce ce dorește, va 
i îarăşi veselă... Ea suridea. numai . cu compălimire 
“când se vita la: pelricelele, pe cană cei l-alţi le nu- 
miau. petre precioase și giuvele și despre cari ea nu 

„pulea înțelege. că asemenea-jucării pot să fie precioaze. 
Indală însă. ce aug că Porfirie vrea să se în 

ioarcă la celalea ei, Alba se speriă, foarte, şi-l Tugă, 

- şi-l conjură, să 'nu' întreprindă această călătorie ! «Ea 
va fi. de sigur moariea ta! de sigur !». 

Dar nu fu 'cu putin a îndupleca pre Porfirie si 
nu se ducă, şi cu cât mai mult ca-i descria. price 
lele, cu “atât mai mult acestea-l. aţi țau, și într'o di- 

„mineaţă, pe când ca dormia încă adinc, II se pori 
pe ascuns. Cu” câţi-va oameni ai săi, cl. se. sui: ci 
îndrăzneală spre” cetatea Babei Coajei.. Aceasla însă 

„_zări de departe și-i strigă; . -.- 
«Fii bl islemat, tu, care mi-ai răpit copila, pentru 

„a o face nenorocită. Na-ţi satură-ți- nesaţiul care lea
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împins a veni: aci. _-Nenorocitule ! Bu nuam între- 
hat de „line, -ce' vii să niă cauţi pre mineb -. -- 

Cu aceste, cuvinte ea. asvirli „peste călăreți o ne-. 
numărată călăţime dă. petre - precioase, cări la - aer 
se prefăceau numai decât în ghiaţă -ș şi în * omât, . şi 
se rostogoliau atât de iute, încât ci nu se puteau a-.: 

păra de- “dânsele. Orbiţi, ei nu mai putură cunoaște .- 
calea pe'unde au venit. Cei mai mulți. picară în 
prăpastii. Regele .cel tânăr însă,: care se “apropia de 
cetate însetat ' de r&sbunare, pentru a stringe de git: 
pre babă, fu atât de tare acoperit, că nu mai putu" 
să. se miște din loc, şi "nainte să fi dis un singur - 
cuvânt, omâtul îl năioli şi sub omăt "Porfirie î își aă 
mormântul. Baba Coaja rise cu hohot. şi disc: acum 
„are ea să vie să-l caute pre dânsul, nu pre mine, ! -. 
însă ca vine la mine, nu la dânsul! Iarăşi am să. - 
pun mâna pe copila mea, a căreia trai nu-era-în 
dumea cea .rea, printre oamenii, pre cari-i uresc!» 

Și în adevăr nu jina mult și Alba, „ostenilă de ..- 
drum, în vestmintele ci da catifea albă pline de pul- . 
bere, alerga spre munte în sus: întrebând cu: bu- 
zele ei palide : «Unde este el?» 

—- câșal» i răspunse baba. «4 Ai fugit de la mins 
cu un om sirein și acum vii inapoi,. și nu întrebi de 
mine, ci de dânsul? El nu e acib.. - 

— «Dar, dar -i mm dat de urmă, “pănă colo la. 
troianul cel mare 1»-* E 

-- «Nici că a mers mai: departe,» qise „baba i- 
<dond. EI şa da suiletul în petrele tale cele „pre- 
« jioase.> E îi 

fu un strigăt cumplit Alba. pică pe - câmpul cel 
PE
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întins de omăt. și începu sl caute printr'însul, Dar 
în zadar. Omătul, care acoperea pre iubitul ei, era 

„prea mare, prea înghioțu! Strigând din fundul” ini- 
“mei: «mamă! mamă | ce mi-ai făcut I» Alba pică firă 
 însuflețire lângă oniât și lângă ghiațt. -Baha Coaja 
ădică atuncă “un” blăstem atât de mare și de tare, de. 
se. clătină muntele în toate: adincurile ui, și de se 
“dărîmă cetatea,  îngropând sub ruinele că. pro babă și 
tot aurul “ci. 

In locul însă, unde Ahacşi dădu suteul, răsări 0 
“Moare ca de catifea: albă, pe care de alunci o nu- 
“mese. toți Alba Regină. Ea înflorește numai sus lân- 

Să omăturile, cari: nu sc mai topesc $ și cari acoperă 
-pre iubitul ci. Ea ce atât de albă şi de gingașă, pre- 
cum era Ala. 
Poate că' omâtul să se prefcă iarăşi în petre pre- 

țioas6, când va umbla pe ei o fată nevinovată. Firul 
„cel de aur însă; “pe care îl torsese Alba, și astă-ţi 
toate. miresele îl „caută,. și fie-care crede că Pa găsi. 

„De aceea nici una 'nu se teme de” firele de aur atât 
„de periculoase, căci fie- care crede că norocul va fi 

în „partea LC MII . 
*



CEAHLĂUL. 

SJA n Moldova se ridică-un munte” sdravăn, 
ast54 aproape tot atât de nalt cât. și: Bucecii; 

Ei GÂsSeă acesta e numeşte Ceahlăul. Pare mai - 
nalt. chiar ca Bucceciă,. pentru: că neavând în . faţă 
alt munte, sbucnește drept din vale și. cu. creasta lui 
încununată de zăpede sclipitoare, su ca un semnal | 
neclintit al vitejiei româneşti. - 

În dimineața unei zile, pe la. cântătoni, urca mun- i 
tele cu pași ușori un Dâtrăn plăeș, vânător vestil de 

"uUrșă. Cunoscut era Moș Gloanţă în: lung. și”n lat 

cu vânătoriele lui voinicești. Hei | mi-i întra iarna 
chiar în berlogul ursului,- lipind 0 “luminare aprinsă 
de vîrful flintet și mi-ți-l culca lat la pământ. Da po- 
veşti bătrâne cine .ca el. știa să spună? Când înce- 

pea cu «înșiră-te margărite» fâcăi și fete-şi uitati de 
toate, ascultându-l cu: urechia ciulită și cu “dragă ini- 
mă... N 

"Acum dete de-o deasă ceaţă ncagră si urcând, ur- 

când -mereii, moş Gloanţii 'o străbătu; car Soarele de- 
asupra ci. răstăria strălucitor, învăluind cu raze Pa- 

naghia, plai îngust dintr”o stîncă- în geana muntelui, 

privelişte ca şi care mai ferniecătoare -sântul soare 

n'a sărutat. 0 salbă „de fete -adunale acolo, împoao- 

_hiaii pe întrecute cu cununie ȘI cu mănunchiuri „de -   

  

.
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“fori, icoana Maicci Domnului, pe cănd. nourii alburii 
şi plutitoră le despărția de lumea întreagă: Când 
Moș Gloanţă sc arătă pe tapşanul cel îngust, „un ful- 

„ger scăpără la picioarele lui și bubui un tunet din 
„jos ea un cutremur, de. piiment.. 
--— "Ah! Moş Gloanţă, resună din. “toate părți e; 

binc-ai venit acă sus. Eacă noi aducem sântei. Mării 
a Nourilor vezdoage. aurite și busuioc - cu miresme: 
sânte și en vodi! nourii supuşi pe dată recoresc ogoa- 
rele. din vale. Dar en: » povesteşte-ni ceva, aide, mo- 

“- şule, spunel.: ! 
„0 Bâtrânul pics și „dete căciula pe ceafă Și Tidicân- 
-. du-şi stufoasele şi negrele lui sprâncene : «Da ce să 
"vă povestesc fetelor ? 

2 —Din xremile cele de demult, het tocmai de de- 
mult l—strigă fetele, şi trăgendu-l 'pe o muchii de 
slîncă, se erămădiau în jurul lui; unele se așeadă . 
la: picioarele. lui, altele-i staii în faţă, pe când cele-l- 
alte, cu veselie icaii loc îndărăt ca să audă care de 
care mai “bine. Unchiaşul. începu : 

“«Șliți voi cine a făcut Ceahlăul ?*. 
| —. — Na? —Dal—De sigur: — s'aude din toale 
E părțile : Bunul Dumnegeii,. de bună seamă! . 
a — Ba 'că- chiar | respunde. bătrănul: Bunul Dum- 

„ negeu- facut-a soarele și. grănele și toți munţii cei- 
- alţi ș şi pîraele..:. “dar! Ceahlitul Pai făcut Românii. 

- — Românii ? întimpină felele cu: o singură voce. 
— Ci că acu mulţi, forte” mulți ani, de când a- 

decă nime nu ține: minte, fost-a pe aice o mare bi- 
tălie. Că veniaii spre: Nistru, colo: departe, cete de 
limbi dușmane; cari. n'aveau chip omenesc ci pireail 
fiare selbatice, Mică ca Statul palmă -Barbacot, strimbi



câ strimbi-lemne, cui fața turtită, galbeni Ca ceara, 
cu ochii mică ca de ciur ce: dabea se. vedeai, __nă- 
pustiaii spre: noi pre caii lor cu. cari .păreaii că fac: 

un singur trup, ca_stolul de lăcuste, năpustiait sufla- :- 
te de -văntul de la .resărit.. Pe “unde trecea, jur: -- 
împrejur nimiciau toate și îndărătul lor nu - rămânea 
decât ” piimântul gol. Vestea :: despre dorii ămplu- 
țara întreagă de groază. Cu toate acestea Românii 
eraii otăriţi să nu se dea și să'și apere pe moarte 

moşia lor. Făcut-aii atunci “Românii frăție cu alt. 
neam de oameni, albi la. faţă, cu ochii albastră, - alți 
ca bradul, cu părul, galben şi lung și cari cu cuțitul 
scriaii pe: fășii de lemn. 

Uniţi, că merg la Nistru ca să i împiedice toiul cum 
plit de lăcuste do a trece într'acoace. Lunoă şi crăn- 
cenă fu lupta; de sânge crușite fură undele Nistru- - : 
lui şi coperite cu trupuri omeneşti. : Dar limbele cu 
“ochi de ciur de nimica nu se îngroziaiăi.. 

Și cu cât maimulți perdeaii din ai. lor, cu atât mai 
mulți și mai mulți năvăliai : trecă drept unul care 
cădea. Aveaii ci săgeți vebinate de împrăștiaii cu-:e- 
ele moarte neinlăturată.. Și d'abea doboriaii. pre. U- 
nul. din ai nostri, se retrăgeaii iute pentru ca din . 
not să dea năvalăi cu. lincile.- Trupuri omenești fă- . 

„cură pân la urtnă pod peste Nistru, de irscură peste - 
„ele cu caii lor cei mici și Românii se. vâdură siliți 

de a lăsa locul șia se dala o parte îndărătul Pr, | 
tului pentru a se apăra din noi. - 

Lupta ţinu $ qile. Roș ca sângele răsări Și TOȘU - 
ca sângele soarele asfinți și roşe de sângo erati, ape. 
le şi: câmpiele. Atunci dice Câpitanul 'oamenilor cu. 
pr galben : «Cati, să lisăm și locul acesta ; dar unde 

, 

i. 
ta



afa-xom. cetate de apărare de acești balauiră cumpliţi?o 
-—- Aal-avem încă o ară frumoasă, Srigi | Româ-- 

ni “arătând. calea spre munţi. 
"ȘI plecară întracolo, dar cum dușmanul nu * da 

pas. și cum la munte încă ai noștri nu sosiau, siri-. 

_gă Căpitanul: câset alai copil! Rie- -care din voi să ice 
-0 mână ce [ârână și s'o aruuce înaintea lui.» - 

„Aşa făcură cum li so poruncise. Și: fiind că ai 
noştri încă erau muiţi ca iarba, mulţi ca nisipul mă-- - 

ra, curând aci-se ridică îst munte mare precare 
a noștri i numiră Ceabl ău şi Caucland i i 7ĂS0 nea-- 

mul cu-părul galbân. 
Când cungliții dușmari năvăliră, ridicat era mun-. 

tele pănă la nouri, şi oastea tâbărilă pe. înăiţimele 
“ui abia de vultună umblate. Aci. ai noştri erau cei! 

„mai tară și după "creasta muntelui - resping ori-ce 
- năvălire. 

Lighioanele dușmane ce la -poale sirigară: aPeri-. 
vor prin. foame 1» și încongiurară muntele: așa ca 
nimeni să nu mai poată descinde de po el. 

Curând merindele se împuţinară și cu ochii afun- 
dați de nemâncare, oastea noastră căta: din zarea 

“muntelui la potopul de dușmani din vale, cum pri-- 
dau ogoarele şi câmpiele, cum ucideau toate femeile . 
și copiii, cari nu putuseră afla adăpostire şi cum l0-- 
cuințele lor. în cenușă le prefăceau. Mai rău decât 

“toate însă era selea. Că. muntele încă neîmpiidurit 
„fiind, isvoare” nu elobozise, de erau siliţi fie-care do-- 
niță de apă ce o' aduceaii din vale. 'să o- plătească - 

cu una sai 'mai multe vieți de frate: La: așa mare: 

cumpănă ajunși, Domnii ncştri sfat jinură : “Oare nu. 

N
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va fi mai bine să dea năvală în dușmani şi i luptăn- 
du-se, să învingă ori să moară. 2» 

Dar iată sosește “un păstor tînăr şi frumos: cu 

lungi plete negre crețo și cu ochii ca cărbunele, și ... 
dise : Di şi noapte mam -gândit și resgândit.să pre- 

 găleee “alauiilor din vale “asfinţirea vieţei.. Inaintea 
ochilor mei că.au străpuns sînul iubitei mele ; au 
răstignito de pomi prindândo în cuie, apoi o legară 
de coada cailor și o tivîră de-și însemnară calea” prin 
dire de sânge, eonindu-i pănă ce nu remaee din mân- 
drulița mea iubită decât o. langă şuviți de păr slrîns 
învăluită de pom. O! știu cu acum să-mi potolese 
setea de resbunare, chiar dacă ar irebui să -îndur 
moartea cea mai cumplită! Cutreerat-am muntele ce. 

„ridicarăm și am aflat. un. loc pe care-l poţi despria-. 
de și a-l rostogoli în vale. Voiii să vi-l arăt. Când - 
veţi Îi s săpal destul - de adinc, mă pogor. și spun ba- - 
Jaurilor din xale că vin să-i duc în calea „pe unde. . 
pot lua cu năvală muntele. Când veţi audi răsunând -. 
buciumul meu, rostogoliți muntele desprins ' asupra 
lor, dar nu mai curând de. co ci să fiec toţi. la un loc 
adunaţi, ca voi să puleți trece apoi. pe deasupra ma- 
lului prăpăstuit și a dușmanilor îngropaţi sub dânsul.» 
 — Cum te chiamă, voinice, qiseră alunci căpitanii. 
— ME numesc Bujor. 

„=:— Dar ști tu, băiate, ce te aşteaptă dacă te vor 
alla că i-ai înşelat 2. | - 

- — Știu bine, respunse "Măităul,; înereţind din sprin- 
ceană. .Vădut-am ce au ficut dânșii cu cel nevinovat; - 
ce: așteaptă dar de la că ccl vinovat? - 
—Și nu te temi: 
--— De ce m AȘI mai teme de Qare-ce viaţa” "mi-e



: = = - . = 124 — 

sarcină fără de iubită mea pre care mi-au „ucis?o ? 
Nu, nu mă îngrozește moartea. 

Și săpară qi și noapte un șanț adînc în munte, 
- adunară toate petrele ce găsiră, "lucru care numai 
ușor nu cra, că setea i ardea. cumplit. Dar în sfir- 

- şi pământul era 'acum de ajuns desprins ca -la în- 
“1ăia isbire să se rostogolească în . vale. “Deci Bujor 
Je lăsă rămas bun- făcându- -și cruce din munte: 

„- Strejilor dușmane le . orăi că voiește să "vorbească. 
cu Domnul lor, că el e mai mort de. foame și că 
umblă să scape pre “mulţi de o asemenea moarte. 

Când. stătu înaintea groaznicului căpitan, flăcăul 
simți totuși că-i bate inima, căci cumplit. la vedere . 

„era acela. Puneţi-vă în minte tot ce puteţi gândi 
- despre 'răutate și „despre “crudime, și încă toate. aces- 
tea vor. fi puțin... în potrivire cu faţa. Domnului a a- 
celor balauri. : | 

Scrâşni din dinți și-și linse buzele, când, audi pre 
„Bujor Spunând că-i va “arăia- un”loc, -care est e cu 
„totul nepăzit şi “pe unde el va putea năvăli la munte. 

= Dar dacă tu mă înşeli dise Domnul, atunci” 
aşa vei-muri, încât moartea. ți Sar părea balsaraui 

| cel mai dulce. - 
—- Așa să. fie, respunse Bujor otărit şi ceru 0 în- . 

ghițitură de apă, fiind că cra cala să cadă de sete. 
„Noaptea sosi neagră și fără do. stele; “dușmanii 

se îndreaptă spre Ceahlău în tăcute cete ; ; - copitele 
cailor le-au învălit cu paie să. nu- se facă nică -un 
“sgomol. Bujor mergea între doi călăreți pociți, cari 
prin “găurile ce aveau. drept.ochi, 7] urmăreau d'a- 
„proape.. Acesta pășia înadins foarte. încei.. pentru. ca 
să se poală: aduna „Colo sus cât mai, „mulţi înainte de
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a le-da. semnalul.  Cunoştea cl. bine “locul unde-și 
ascunsese buciumul și cu inima bătând înainta spre. 
acel loc. Dar dacă nu va isbuti: să-și: pue -buciumul 
la. gură fără să prindă de veste lighioanele dușma- 
-ne, ce va fi apoi? EI. vădu ncgrele lor cete,. dese, 
tot mai dese împrejurându-l și îngrămădindu-l - din 
dărăt. Eaca că începu a urca dealul. Aci ascuns era 

„buciumul. Bujor. l-apucă Sirins în mână, mai aruncă - 
o căutălură spre duşmani, şi disc: Doamne ajulă, 
şi buciumă din. rtsputeri. Întro clipeală i striviră 
toți dinţii și-i aruncară .arcan după gil- Pănă a nu-și. 
perde simţirile vădu muntele mișcându-se, audi o bu- 
buitură ca şi: când sinul ptmântului 's Sar . deschide ; 
apoi un urlei de groază risună jur-împrejur şi: apoi- 
remase ingropat în: mijlocul miilor de dușmani: Ro- 
mânii însă năvăliră în vale, trecând peste “movilă . și 
șanțuri, peste trupuri de. oameni și de cai; așa mă- 
cel se făcu, că mulți ani după aceca nu se. alla pe 
acolo alt-ceva de cât țeste osoase clădite. ca struje- 
nii de porumb. Duşmaânii se trascră îndărăt- și - Ro- 
mânii îşi deschiseră. calea spre muntele, unde. se .a- 
diiposliseră. Acum. duşmanii se săturaseră de .a mai 

„urmări pre. ai noștri și „deci: „apucazeră spre alte ţări 
după. prădăciune. - 

Bujor. însă nu murise. 0 „pealrti-l acoperise în loc; 
de. a-l sirivi, așa că pământul câre se rostogolise 
„peste  pealră slelea uşor pe ca și-i lăsase - puţin, loc 
«e răsuflare. După mai multe oare îşi reveni în fire 
și alunci simţi arcanul la gât. Când voi să-l dosfacă 

simţi o mână inghieţată. și „ţapănă care ţinea arcanul 

“ȘI Pre caro mo pulea: deschide: Gândi s0 ruinpă cu 

dinţii, dar a! vedu că dinţi nu mai” avea, Şi când
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"50 mișca ceva mal. mult -se surpa ertna- din sus 
„peste d şi-i strimtora tot mereii locul în: care mai 
resuila. Atuncă se târi încet către mâna de mort, 

“desficu arcannl și scoase capul afară. Acum putea 
să. so. miște. Cu cea. mai mare biigare de:scamii, ca 

"0 cârtiţă, înlătură pământul. îngrijind Waproape să 
mr se reacopere. de țirînă locul din jurul petrei unde 

| putea să resufle. Adesea silit cra să stea din lucru, 
“căci mereii, când socotea- să dea de aer, se lovia îar - 

de vre-un mort pre care nu-l putea- înlătura din 
cale. Cu groază băga de seamă că în.loc deja pune 

“mâna în jorină, ș ş'o înfigea când în nescai ochi de 
mort; când: în Vre- o gură și une-ori auqia chiar câte: 
un gemăt care-i: grăia. de . om încă cu” dle. i 

Bar “la urma urmei dete peste -un loc deschis 
„atât cât un deget, poi cât o mână și aci,. ca înse-. 
tatul apa, sorbia acrul care năvălia- prin deschiqătură. 

Cu puterile ce-i mai remase lucrând eşi! afară ; când 
însă vădu lumina “dilei-și perdu simţirile.. A Nu-şi dă- - 
dea scama apoi cât timp zăcuse leșinat. Dar când 
„deschise ochii, în jurul săii-era o iicere de moarte. 
Prietiniă și dușmanii nu mak-eraii acolo - şi cei. în- 
gropaţi sub munte nu se mai sculară să povestească 
de cele întâmplate. Bujor nu-și. putea. închipui că 
este un viteaz, precum. cu loale 'acestea cra, ci că 

e un biet flăcăii părăsit care perduse ori-ce drep! 
„de a trăi, de oare-ce mort era cl și peniru ai lui 

şi pentru deşniani. Flămând Și însetat, tremurând pe 
picioarele,: cari nu-l mai Jineaii, “scobori muntele. 

„Mai bine ar fi voil să fie tras în țeapă şi făcul bu- 
căți de dușmani, decât să moară de sfirşirile foamei, 
singur numai între morți. | „Nică un: duşman nu Ss .
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| arăta însă şi: Bujor putu să ajungă la rii. şi să-și 
potolească setea ; biu, de și. apa era crușiiă de şânge . 
și cătă în jurul săi să- vali încotro ai - săi puleaii 
să fie. Cale de mai multe ile împrejur nu se . alla 
jipenie de 0in. Cei cari avuserăi “picioare fugiseră și 

> cei cară nu putuseră fugi, omoriți fuseră. Bujor a- 
pucă atunci calea cătră “munte. Acolo poale  fi-vor * 
oştirile, cari ca prin un cutremur dispăruseră, Dar 

“Taz o cale greşi ș şi-se depăriă de ci din ce în co iai. 
muli. Până co-să-i ajungă, ci se scoboris e iară în vale. 

Ostenit de, atâta ămblei stiitu și se gândi :. Ei mă 
socoiese mori :. la co să-i: mai caut 2—VUrcă deci “la - 
munte și se. fă cu iar păstor. ca mai nainte. Când a- 
poi se ara povestia cele ce i. se întâmplase, păstorii 

rîdeait de frumoasa lui istorie luănd'o de poveste; 
căci sgomotul : resboiului nu stribătuse până la ci și 
nici nu văduseră lighioanele dușmane; şi cât despre 
dinţii ccă. striviţi ai lui Bujor, ei puseră lucrul. 
socoteala vre unei certe ce ar fi. avut.: E diceati 
Uite, Bujor spune, atât. de adesea povestea lui, că 
“dă acum el însuși o crede adevărată, . o 

—Sârmanul Mică | sirigară fetele, când Moş Ă 
Gloanţă sfiişi.. Da co mai făcu el-apoi? 7 remas-a.. el 
tot aci? Na fost resplălit nici odată pentru - vitejia 
lui? Așa întrehăit fetele care mai de care. : 

Dar Moş Gloanţi: şi scoasă păpușa de tutun, își 
umplu Tuleua, fumă cu „poltă şi clătină din e cap la 
toate întrebările.— «Ştii. și eti ? Mergeţi de-l căutaţi, 
respunse. la urmă; poate, că Dumnedeii- ca „să-l res- 
plătească, i-o. fi dăruit: 0 vicţă lungă, lungă 

«Ei, da atunci o fi de tot bătrân și uriciost> stri-,, 
gară. fetele. Și încinseră o horă ca să uite pre Bujor,
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“[AREZESSAI lucru ne mai pomenit cum cti, Peleşul, 
Ft el am ajuas să-mi oprească pre mândra mea 

| ag mitilică a veni la mine. Și cine se pune 

“a mijloc, ca să oprească mult dorita noastră: întâl- 

nire? Nimeni altul decât urita şi răutăcicasa de 

-Prahovă, care nu e nici ca o sfântă, ci aleargă cu 

„graba furiei spre Ialomiţa, ca. din preună cu ca să 

“meargă pănă în Dunărea ca să întâlnească pre Ârge- 

-şul,-pe care nici. că Pa vedut: vre-o dată, și plină „de 

„gelozie, cum este, o dăla o parte pro Doftana, care 

“a pornit tot în acel drum și care fără doar și-poale 
i este mai. dragă Argeșului. —Deii. că-mi” vine -să 

“turbez! Să veqi. merci o drăguță ca ca fără ca si 

poți ajunge vre-o dată la cânsal în deobște, să fie 

“ceva cenu poți, când eşti Peleşul, care e în stare să scoată 

“ din rădăcini și să mute stincite din loc, asta-i un lucru, 

căre te scoale din minţi!—Și lâmpiţii ăştia de munţi, 

- Cumpeat și Piscul Canului, se uilă morocănoși la “ 

zinişoara dragalașă și-i dic fală rea numai și numai 

ontru. că-i sunt drag că. | 

ȘI adecă. ce?—nu sunt oare băiat curăţel ? Nu 

     



— 129 — 

cum-ta e lucru. “nefiresc; că ea voeşte a se arunca. 

în brațele mele ?—Dar niște munţi “patrâni și ursuji, 

de unde ar şi pulea ei să înțeleagi cimţirile „unei: 

zinişoare <burdalnice, abia” eşită din isvoarele, în cari 

sa născul. - P 

Cât despre Prahova, nici nu voesce a mai lungi vorba 

ea ar dori ca numai ci să mă închin și mă coprinde” 

în braţele că-tot-dauna, când pe. Ienură dânsa, peste- 

dânsa, pe sub densa, alăturea cu densa, chiar printr, i 

însa voese a trece la mândruliț a mea. | 
„0 strașnică babi “bătrână ca Prahova 2—s0 poate 
oare, ca ea si placă omului, care a. vădut odatii 
chipul și strălucirea ochilor. mierii de dincolo șia 
zărit acea făptură sprintioară trecând în săltate “din - 
stincă în stîncă și 'strecurăndu-se prin cele mai sirimte, 

„poteci ca și când ar fi fată firă de trup! 
Dar tot e cine-va s*o priceapă ; acesta e cerul, căci 

tot Wa-una, când drăgălașa niilitică-şi încreeşte prin: 
cenile negre și bate merăbdătoare cp picioarele, n 
pământ, se întunecă mai tare chiar decât densa la 
faţă și “trămite neîntârdiat pre cei mai negri. dintre 
norii sc în sus ca săi arâte lumii co va să dică a 

o necăji- pre mândruța-. mea drăgălașă, Nu arare- orii 
“scapă câte un. suspin .de tot ereii, și atunci: se simte 
trimtorată în albia ei, care n'a fost croită pentru 
nişie porniri sufleteşti așa de puternice. 

n asemenea momente-nii vine” adese-ori să - cred; 
că are să sară în avântul ci până la mine, însă; chiar . 
„subt: “ochii mei uricioasa de. Prahora.o apucă de. pletele în 
“ereţe „ o: scutură, o” hiciuește și se răpede . cu ca la: 
„vale, și. ori cât de mult aşi - alerga în urma lor, oră 

cât de cu dinadinsul ași călea pe coada de. la rochia 
Carmen Sylva. Peveştă , LT 9



Prahovei, -ca să o silesc a se opri în loc și: a-mi da 
pe mândra mea, ca este -mai tare decât noi amândoi 
și mă târăște și pre .mine la vale, însă ducendu-mă 
așa, ca ea să. fie mereii între noi. Mititica nu poală 
nici chiar să privească împrejur, cei, vai și amar 
de. capul cil. . 

—Mi-ași chiăma toți sfinţi într ajutor; ; că însă nu - 
ascultă . rugămintele unui păriii păgânesc ca. mine, 

„care nu merge nici odală la biserică și nici a posti 
"nu poate. Am trămis urșii-s'o bea pre Prahova, dar - 

nici unul n'a putut s'0 Scoaţi la capăt. Altfel nică 
nu voiam să stea pre mult prin partealocului, ca să 
se înhoalbe la drăguța mea. La drept vorbind, chiar 
nici cerului nu-i las bucuros mulțămirea de a privi 
la, densa, iară cât pentru cei doi munţi, mi. vine să- 
le arunc cea .mai sălbatică a mea spumă în- față; 
însă Prahova trece: aședată la „vale și ia.cu dânsa 
şi. spumă şi ură și mânie şi toate, ca şi. când cil 
mași fi pe lume, ii cu pornirile mele cele covirşitoate, 
0, mitilica. mea Rea ! Tu-mi eşti mai dragii decăt 
ori şi ce în lumea aceasta! Destăinuese. basmiă din 

| ochii (6 ș: mi-închipuese poveştile ce. tu ai putea să-mi 
„spui! Dar dacă ai. audi” poveştile mele, ce-ai face lu 
atunci! 2. Ai ride și ai plânge și- al suspina și al 

asculta dusă, iară în -ochiă tăi Star oglindi toate "cele 
ce-ţi ași povesti ; ascultându-mă, nai Obosi nică odată, 
nici chiar dacă ți-aşi spune de - mii de mii de ori 
aceeași -pov este |-— fiind. „că: eşti de același soiti-cu mine 
și ştii, că adesc-ori, “foile. adese-ori, noi. trebue să 
spunem acecași.. insă remâne_ cu. toate aceste un „lucru noi și proaspăt fiind-că isvorește „ mereit” din aceiași adincime, a



_Decă trebue să mă mulțiimesc'a spune poveștile mele . 

tâmpitului neam, ominesc,. care mai că mi - pricepe, - 

mai că nu.—Priveşte . câte” unul ţintă la mine, ba - 

chiar-mi dice: «Ah! 'ce frumos» —dar nică închi- 

puire -iiu pol să-și facă ce frumos mar socoti” frumoasa | 

mea mititică ! sunt chiar, unii ce-și închipuese că m'aii 

înţeles şi povestesc fel de fel- de verdi şi uscate ce 

mie nică prin gând! nu-mi a trecut. Ol: cum rid 

de “dânşii, dar rid încât so împle valea şi: stincile 
„văsună; ară ci staii cu gura cascală și nică nu bagi - 

"de samă, că de dânșii rid,. căcă peste puţin plâng 

apoi de mânie. . a a a 

„Pentru ca să nu mai lungese vorba, am gânduri . 

și: simţiri,: câle numai “un sburdalnic păriu de munte 

poate să aibă, şi toale aceste porniri viforoase - le 

“înghite Prahova cu nepăsare și-le poartă zimbind 

prin lumea largă, care nici hu le vede, nici nu le 
aude şi care nici nu. poate să. simță ceva, * fiind-că 

vGntul trece. mereii peste dânsa, şi ori și ce simţire-ar 

prinde rădăcini, o şterge și o ventură mai departe. 

„Fii numai mânioasă, mica mea Rea, fii mânioasă 

pe lumâa bătută de vânturi şi jelcște: pre în veci 

'erediuciosul, răi înţelesul, viforosul tăi Peleş. -
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oaptea, la lumina lunei, umblă rătă- 
fra cind pe malul Dunării, în sus și in 
= Jos, măre aţa arătare a unei fecioare. 

Ea mânile- -și frânge, în ape intră până la brâti, 
Ea caută un vad, să treacă dincolo, și cu glas” 
se vaetă :— «Dar nu vedeţi? Din cea din urmă 
«bătălie am luat pe cel din urmă osțași 'Tre- 
«bue. să. trec dincolo! O valuri spumegătoare,! 
“Lăsaţi aşez dincolo, la adăpost de furia vrăi- 
„«mașului pe cel. din urmă ostaș! Lăsaţi să 
«treacă dincolo mireasa | Arătaţi-mi vadul, ca 

  

  

„ «să nu văd oștirile romane călcând în picioare . 
«pe mortul mei. Lasă-m&, Dunăre, să trec 
«prin ale tale insângerate valuri !» 
„„Ast-fel” se vaetă fecioara toată noaptea cea 
lungă și mânile-și frânge ; iar valurile Dună- 
rei trec fiiră incetare, puternice și nemiloase, 
la lumina lunei, care privește a morţilor că- 
dere șa morţilor mulțime.: 

n sai ae 2 = i, pd ide. RI da. i 

d. i . fi. - a s? [4 2 î ri O î a 

La sfat ședeau fruntaşi eroi ai Daciei, în a- 
dincă, tacere, precum, se cuvine celor voinici
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și tari de inimă. Cel mai în virstă în jos se 
uită incremenit, șăruncă o pană de vultur. 

Un suspin se rădică din peptul tuturor ca vân: 

tul care scutură virfurile într'o pădure de ste- 
jar. . Pana dicea: «Romanii -vin b. Cel mai ti- 
n&r în sfat sta rezemat .pe scutul săi. Ochii îi 

scînteiati ; dar fruntea lui cea albă era încre- 
țită” de aspre cugetări, și de r&sufiarea-i deasă 

- pleteleă negre ca pană, corbului se mișcaii me- 
reii pe umerii lul. EI luă.o frunză de rogoz . 
şi o asvirli lângă pana de vultur, stringădu-și 
buzele. cu dispreț. Vroia să dica: «Frunză 

* «de rogoz sunt Romanii, căci ei sunt vorba-. 
«reți I» Dar cel b&trân, arătând spre Dunăre, 

„ce în răzele soarelui strălucea, printre trunchi . 
uriași, luă urciorăl cu apă, vărsă din el mai 
întâi o picătură, în urmă o stropitură, pe ur- 
mă toată apa, revărsându-se ca un rii întreg 

care sparge și sfarmă stinci și dealui, strică 
și. distruge câmpii și pădiwui,. crește și crește 

. necontenit, nutrit de: ape lăturalnice și de ploi 
neîncetate. Și un suspin se -rădică iarăși din 

peptul tuturor!  - - „ 

“In sfîrşit glasul b&trănului se audi: «Putem 

să stăm împotrivă ? Iar cel mai tinăr șopti: 
—Sola !» Și -precum în pădure ploaia începea . 

picura lin, şi cu încetul se “indesește' de str&- . 

bate peste tot locul ca.un. rii, astfel șoaptele 

se înteţiră în gura bărbaţilor, cari stati la sfat; 

Toţi întrebat: Nando! Ce te face atât de îndrăs- 

"_aneţ? Oare ţi sa jurat'ea să-ţi fie: mireașă 2
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-. Capul înărului ostaș i se plecă pe peptui: 
«Ea s'a. jurat să-și aleacă cine să-i fie soț, nu- 

«mai după a treia: 'Dătălie.  Nerăbdător aştept 
ca treia bătălie,» Bătrânul din” sfat clătină ca- 
pul plin” de ingrijire,. și așeză lângă pana de 
vultur o poatră. . Atunci cu toții. Strigari în- . 
tun glos: «Arătare ! Nul încă stă țara Daci- 

«lor în picioare.! și lung timp va mai trăi po- 
„«porul. nostru, dacă vom ţinea pept cu Ro- 
«manii, până. când o fecioară nu-și va fi luat 

„«de bărbat pe un mort» 

La revărsatul zorilor sclipeşte. peste ape Jo 
cul mut al musculițelor r&sfiițate. Cu aripi in 

drăsneţe ele ating valurile:line, pe când în 
sus se asvirlă, peștele cu solzii lucitoni. Și pe 
maluri sclipesc ale bărbaților arme. Fecioarele 
le spală de: sânge și 'cu cântări le urează nouă 
isbândiri. Sola prinde în scut lumina soarelui, 
şi redele stiălucitoare ce ies dintiinsul: ea le 
trimete să lumineze intuuecimile pădurei, de 
se înspăimântează cânităreţii din ea; iar ferul luciit 

Ei oglindește faţa gânditoare, de n'ai crede că-l | 
o gingașe fetiță,. ci una din zeițele destinului, 
ucigătoare de eroi.  Genele-i nu clipese în ra- 
zele. vii ale soarelui, mâna el nu tremură când 
atinge.sângele de pe sabie și lance. Dar în 
vîndurile” fetelor nici șoapte nu se aud, nici 

„vorbe de taine duioase.: Grave și serioase, ca, 
tinere. preotese, ele își împlinesc, datoria, adine 
cugetând la vrednicia,, lor. , 

7
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__ Soarele este în: crucea amiedii ș și vit rume- 

nește obrajii frumoși ai.Solei. O picătură scân- .. 

teitoare pică de-pe fruntea ei albă “ca omă- 

tul, și atinge părul cel negru și creț ce gin- 

gaș o împrojmueşte. Dar fecioarele nu se uită 

și nu ieaii sama. Ele spală ar mele . eroilor ca .. 

să stea chiar în preajma soarelui, și veysul lor. . 

lin-se aude. Cântecul lor. străbate "spre iul 

cel mare, care-l primește cu jale și-l repede în . - 

depărtare pe latele du talazuri, acolo unde stă 

„armă lângă armă. | 

«Dulce rii! măreț rit cu pletele lungi MO! -. 

cn vis eii ţi-am vădut făptura, în- chip de 0s- - 

«taș, incunjurat. de ceata-ţi. 

«Te-ai rădicat cu lancea . șal: mers Ja. luptă 

«mare, la luptă de bărbaţi. - Vis reu.e visul - 

amet, căci a minţit și el! - 

«Nici că mai străjuești, nici că n mai. stai în | 

- «preajma celor ce dai năvală.-Braţul mei stă , 

«împotrivă ș dar tu, ziule, ajută ca roiul „lor E 

«să mapedecăm 1» ăi a 

«Oare vrei. să fii. fricos să-ţi: die neinimos ? | 

«Scoală-te! Ridică-te! Inghite-ne în pace. . 

« Rostogoleşte-te fără simţire peste. trupurile 

«ce 'n giulgiuri învălești, precum înghiţi, stri- 

«gătele 5 porți îndoielele noastre.» | 
e 

| padurea audi. a paşilor. tropot, ea se gândi : 

—e cântecul vijeliei ; și ntreabă ca pe imn 

vechi cunoscut: — de unde vi aşa în goană. 

mare? ÎN Sa e
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_ A strigătelor vuet ajunge până n vii, A 
cesta m veselie: duce înainte, și întrebă și el: 

„»E astădi sărbătoare în. pădurea adincă? Su- 
netu-l cunosc; dar ce serbați voi oare? 

„Şi ca oţelul ce. r&sună, se sdrobi strigătul 
„de etincă. Credea că înimele cumplit .vor “bate 

n pepturi și cugetări adinci frunţile vor brăz- 
da, dar el stă amenințând și certând : ce bate 
așa năvalnie inima în pepturile voastre ? 
Nu era furtuna, - "nu era nici cântarea de 

-s&rbătoare, nu era nici Dătâia inimei noastre. 
R&sunat-a puternic, isbit în scutul. nostru, scu- 

„tul sorții, care s'a sdrobit, 
“Și 7n rii și în pădure toate-s în “tăcere, 

stinca” ea însă- și vuetul resfrânge, până ce 'n- 
trebăm apăsat și greu: «O soartă ! Ce ceri i de 
«a noi 2 Ă 

- 7 2 

Pănă când luna 1 nu va fi din cer. .cu vuet 
asvirlită, și nu va pica Jos pe păment-—nu pe- 
rim ! 

Pînă când stelele nu "vor trece, unele după 
altele, și soarele a lor suflet ru va suge—nu 
perim ! 

Până când.- papura păr de fecioară nu va 
_Tăpi,. legându-l ca cuibul pe cap Ușor. aședat 
—nu “perim | - 

“Până când “bărbatul degetele- -ȘI simte tre- 
murând :c'atine"-draga - lu” iubită, până când 
pîriul cu mândrie alearg : prin” ogoare: multe Ș'al holdelor ft eambt duios el ascultă —nu perim.!'



187 

Până când iepele sirepe peste câmpii vor 

sbura legănând hohotele eroilor noștri — nu: 
perim! - o Da , 

Până când apă din peatră n'a curge, flori- 

le toate 'n săbii sângeroase nu se vor schim- 

ba, femeile nu vor mat ride cu. bucurie când 

dinainte-le trec cele cu dulci nădejdi—nol nu 

ne stingem! a - . 

Până când pădurea nu va sta n mirare de... 

propria-i frumusețe și pământul. nu va dice, 

- deabia șoptind ;--«nu mai am loc pentru nici 

un mormânt!--nu perim ! | - 

3 
7 

Ce s'aude n cea pădure ? Ea r&sună m a- 

dincimi de tropote sute, de tropote mii, de 

bărbaţi și de cai, de zăngănitul armelor. Feci- 

oarele 'n mirare se rădică 'n sus și ochii aţin- 

tese. Pădurea-l deșeartă cât ochiul pătrunde; 

dorm chiar păsărelele de -zăduful qilei. Dar 

sunetul .straniit sapropie, și legate de dinsul.. 

nevădute, misterioase cete ; până ce Sola mută 

şi palidă, ca și albul er veșmînt, braţul nu-și 

rădică și dincolo 'arată spre malul drept al 

Dunăre. Pulbere ca de la sute de turme spre 

cer se inalță, în ea se vede scinteind ferul 

de la coifuri și din vîrf de lănci, ce apar de- 

odată și iute iar dispar ca fulgerul in norii 

cel negri „și plini de stricătoare orindină., Pă- 

durea: resună.. mat:rțare.:și : mat-:slab de 'acet 

cari, pe cela *mal, de pe 'nălțimi spre iii,
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mulţi ȘI nenumăraţi,- “cumplit; taintează. Și 
„fără trăgănare se pun la. ciocănit, se: pun la. 
“făurit; la focuri alburii în miedul. dilei, se pun” 

să tindă pod de luntri- îmbinate. O Qi a tre- 
cut numai și totul e sfîrșit. 

Stai armele strinse. m mănunchiuri amenin-. 
- țătoare, spre cer înțepenite : Iar cetele tot vin - 
“și se rostogolese. Pe cela mal al Dunării, dea- |. 

luri,: șesuri, păduri, se par toate că: se mișeti, 
se par toate a, "'nainta spre riu in jos, ca al- 
bia să i-o astupe: Toţi—Sola şi fecioarele-- 

“privesc în tăcere peirea. ce vine. Stă fecioara. - 
-nemișcată; cu mâna 'umbrind ochiul sprince-: 

nat. Inimaăi era, împetrită de spaima puterii 
„ce dincolo se revarsă spre podul intins, ca lă- 
custe de cari nimic nu. te apără, pe cari nici: 
ape, nici arme nu le opresc, cari cu propriile 
lor trupuri poduri - intind jertfind, din a lor 

- mulțime pre, acele ce înşile sdiobese spre a 
preface * n pustii. sol pădure și câmpie. 

„Soarele apune. Liniștit și -pacănic lunecă 
și trec valurile “aurii. Iar” dincolo; pe imal lănci 

"Și scuturi lucese însângerate de focul "vii al 
soarelui... Chiar. 'pulberea ce se rădică 'din. 

dealuri și din văi ca fum des Și înălțat, chiar 
pulberea roșește, și ?ntreg cerul. stă în foc, 
G'atunci. când păduri aprinse de Aacări se în- 
shit Dar vine “umbra albăstrie. Și “?ncet, pe 
nesimţite, ea se "'ntinde peste toate: e steagul 
ce -se. pleacă, când! diua e perdută și ovusea 
e învinsă: Sola: stă - „și... numără . focurile tee 
scânteiază, doar sar iscodi a vrăjmașilor putere. :
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Ea stă și numără, până ce-o. fetiță, semn îl 
face, că 'ostașii așteaptă, armele să, rădice de. 

pe năsiposul mal. Atunci -Sola se trezește și 
paşii ei întoarce. ?. e 

„ Nando de mult 'sta în așteptare, în dos d» 

avbore. El nu se uita nică la Romani, nici la . 

podul lor nici la primejdia ce pe toţi ameninţa. 

“ Ochiul lut e aţintit spre armele sale.. Le va fi 

spălați. Sola ?. le va, fi atins-ea pe dinsele cele . 

din urmă? le va fi ţinut ea încă în mânilv ei - 

„cât de puţin după ce le: spălase? EL. repede 

vasvirle asupra lor pășind pe' urmele calde 
incă de pingașul picior al Solei. . ae 

Dar Sola inaintează rece ca zăpedile -ce pe . 

vîrfuri de -inalți munți-nu se topesc nici de 

căldura soarelui din luna lui Cuptor. a nici 

că” se intoarce. Odată numai ea, brațele-și ..ră- 

dică, îni crescet și le pune, și iarăşi în liniște 
înainte pășește. Ea este ca a negurilor făp- | 

tură, de adierea serii împinsă incet și lin.“ - 

" Nando stringe cu tărie lancea la. peptu-i, să- 

rută scutul cel credincios, ca și cum ar ști că, - 

mtiinsul ea faţa şi-a oglindit, ca și cum i-ar 

cere chipul săi păstreze. . Si i 
SI | 

Roşitu-s'a Dunărea,--se părea că valuri de 

sânge se revarsă din ea. Plină-i: de trupuri.——: 

"se părea că chiar vulunle ex at-murit.. Plinăă 

de arbori,--se părea 'că toate. pădurile -sai 
plecat . înaintea : toporului. ar jur împrejur .
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aerul tremură de țipete și razele soarelui se 
-elatină. Podul stă încă și trece peste dinsul pedes- 
„rime și călărime, îndesite ca furnicile călătore. - 

„A Dacilor oaste-i sdrobită, împrăștiată, In 
păduri ea se stringe din not în tăcere, ca- 0 
stincă . de granit.. “Pe'Nandoil aduc pe crengi; 
din multe răni el sângeră. Sola stă în picioa- 

_re, apucă în mâni valurile ei de păr, și făra: 
vorbi, de tre! ori cu dinsele, peptul își bate. 

„ Nando, de dureri invins, ochii închide și ostașii 
„plini de jale capetele pleacă. 

„Adunată stă a: Dacilor oaste și ranele-s. vin- 
decate. lar Sola-și taie părul “cel negru și 
lung. Sus îl leagă la vîrful iancei lui Nando, 

să fâlfăe ca o flamură de vânturi. micată, de 
soare luminată. * Aceasta dicea:: «Vei. fi con- 
dus spre. glorie și 'm. biruințiă,» : Şi ?n. adevăr 
biruinţa și gloria în partea Dacilor se dăduse. 
Romanii stai înfrânți. Strălucind. de veselie, 

- Nando vine spre : Sola, plin: de putere, ager de 
„tot, el care: minuni facuse, în mâni cu flamura 
din mănu ei primită: -- «Sola! Oare astădi 
vrednice sunt de tine % - 
Ea insă rădică mâna și-?n tăceie trei dege- . 

te-i arată. Se mișcă, mulțimea... Eroi - s'asvirl 
în preajma ei. Femeile cer ca Sola să se 'n- 
duplece. Bătrânii o încunjoară, rugând ș'ame- 
nințând. Toţi se string în jurul, fecioarei. Dar 
ea-și: scutură părul cel des care-i încunjoară 
capul: caiio coamă 'de leii, de lumini aurii stră- 
bătută + Dupăta treia, batalie is tunele voii 
alege Ey ă E i , a. tf
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Ast-fel vorbi, cu glas rece. Se 'ntoarce a- 

poi cu mândrie și ?n a cortului intunecime 
dispare, . e 

“A treia bătălie! Intră în țâră a Romanilor 
putori covirșitoare. Intră și se revarsă ca apele 
umflate ce năvălese cu sloii de ghiaţă. Intră 
și lupta se încinge, precum vijelia in păduri 

“turbează, copaci scoțând cu rădăcini adinci, 

turnândui la pământ. “Dacii stai neclintiţi. 

Dar totul e perdut ! Nando e neasem&nat. Fla- 

mura lui, în sânge adăpată, din virful lâncei : 

cade ca mașchiul de pe brad; iar peptuil stii 

deschis de-o lovitură grea, din care sângele-i 

curge în șiroaie ferbinţi. n , 

“Nando cade la păment și. tot încă se 

apăra, cu .paloșul rădicat. «O Sola, vino Î» ȘOp- 

tesc fără putere ale lui buze ofilite, ce seamt- 

nă cu florile ce de pe arbore tremurând se 

-scutură în pulbere. «Sola, vino !s Ea însă, în 

vultoarea luptei, vede flamura, vede cum ca 

se pleacă, șaude ostașii, de moarte amenințați, 

strioând cu toții-- «Solqa! Ea rinduvile des- 

parte cu brațele ei albe și“spre Nando privește, 

care .la pănient jos sufletul își da, 

Cea din urmă suflare din peptul lui eșise, 

și ochii lui de abia se inchise în, ultima-l o-. 

chire de dragoste și de-ieredință. Ea ingehun- 

che Jânoăirtrupulifără suflet, î-iea mâna slă- 

Dită din care abia,acum paloșul cade, și strică 

în imbulzeala luptei celei mani:-- «Aceasta 

«este a, treia di de bătălie! și acesta-l mirele 

«metil» Eroii cu spaimă și impetriți aud groaz- 

nicul cuvinț. Se rădică insă indată un stri- -
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pat și i un fipat, ca, “tanetele: ce se: “indeasă în - 
stinci adinci: «Suntem perduţi!  «Arătareaii 

«adevăr! Fecioara-i de vină! Ea să plătească! 
-«Nică unul din noi să nu: mai remâăe, dar fata 

„<Și ea, care. moartea, a adus, și ea să peară b 

Cu mâna ei în mâna lui Nando, e cu inimă 

tare Și cu vesel suris, făr'a clipi - din ochi, ea 

„ moartea: primește. dela 'ai să. Iar ostașii toţi 

_ Sasvinl în năvală și secerați sunt. toți, ca spi- . 

cele ce- cad fără glas-și fără jale. Dinal 

* Dacilor uriaș popor. nimic n'a mai rămas. Im- 

prăștiate zăceaii pe “pământ tot: trupuri 'neinsu- 

feţite.. Se asvirlise în bătălia cruntă și feme- 

„ile toate, spre a nu rămânea” pradă ostașilor 

Romani, el6, :cari Cumândrie eroilor da sem- 

- nul de dinşii așteptat Se 
* 

Noaptea, la lumina unei, urablă, rătăcind 
pe malul Dunărei, în. sus și jos, măreața a- 

r&tare a unei fecioare. - Ea mânile-și frânge. 

În ape întră Până la brău. Ea caută un 
"vad, să treacă dincoto și cu glas se vaetă :— 

" «Dar nu vedeţi? Din cea din urmă bătălie 
„iam luat pe cel din urmă ostaș! 'Trebue să 
«tree dincolo ! O valuri spumegătoare! Lă- 
«sați să trec sașez dincolo la adăpost de furia 
<vrăjmașului: pe cel din 'urmă ostaș! Lăsaţi 
«ca dincolo mireasă să treacă ! Ar&taţi-mi va- 

“<dul ca să nu văd oștirile romane, călcănd in 
«picioare pe mortul mei! Lasă-mă, Dunăre, să 
„«treo prin ale tale însângerate valuri. i



ai E A a 
- Ast-fel'se vactă fecioara toată. noaptă cea 
lungă și mânile-și. frânge. Dar ale Dunărei 

alui .măreţe curg ne'incetat, puternic, nemi- 

„loase, la lumina, lunei, care a privit. a Dacilor 

- sfîrșit şa morților mulțime! - | 
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