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CAPITULU |. 

Arzstorălă soare ală Siriei n'ajsnsese înkz 

la zenită: &nă kavaleră, kă kruea romib ne 
nentă, kare nsrzsise dermsrtata sa mars a Nor- 

dalzi, ka sr se ăneaskr ks armata krsuiani- 

loră în Ilalestina, strebstea înuetă demertsrile 

“nisinoase, ue se afls în veuinstatea mirii Moarte, 

nămits ui lakălă Asfaltită, mare interioarz în 

kare se vars anele lordanslzi, nui kare, ea 

înss-uii nare niui o skărmere. Ilelerinălă res- 

helatoră strebztăse ku greztate, în uea d'întiiă 
marte a zilei, nreuiniuiele mi stsnvele,; emindă 

an0i din aueste strimtori, intrase în întinsa 

ksmnis &nde oramele blestemate kismasers o 

dati as&nra loră resbsnarea smsimîntstoare a 

uelzi A-Totă-llatinte.  Osteneala, setea, neri- 
kslslă dramsălzi, toate far sitate, ksndă ks- 

Iztoxslă îmi adsse a minte srrsimîntatoarea ka-
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tastrofs kare skimbase într'ană tristă denrertă 
roditoarea vale a Sodomei, sdats alt5 dat de 
ane absndstoare, uri asemenea ks grsdina 
Domnslsi. 

La vederea auestei triste adanstăre de 
ane, atstă de diferite desnre kzloare mi ks- 
T5Ui5 de ale ueloră alte lokări, kslstorslă se 
înfior5 mi fskă semnzlă de kristiană: îmi a- 
dăse a minte ks săb aueste valgri ue dormă 
zziea kadavrele msndreloră uetepă kari o dats 
se înslga în ksmuiz; felyerile ueresui, saă e- 
rănmisnea fokzriloră săterane, s5naserb mor- 
miîntslă loră, mi sfsrsmstărele loră remsnea 
învslzite în afsndimea avuestei mi kare ng 
konrinde în sînzlă s5ă niui o fiinus viis, ns 
noarts niui &n& vasă ne sănrafaga sa, wi ka 
ksm axeste triste ane ară fi nedemne de snă 
altă basină de kstă numai de albia loră, niui n 
trimită, ka uele alte lakaii, tribstală lorg O- 
seanzlzi. 'Toatz mara înlztărats, ka în zilele 
Isi Moise, „nz este de kstg NSUi0as5 
n5 este niui de ksm semnate, mi ns nrodgue 
nimikă; nisi znă firă de earbr n& kresue în- tr'însa,.« Ilsmîntală, ka imi ana lakslzi, sară fi mătătă nămi Mortă, ksui ng nrodzuea ni- mikă kare ss semene kă vr'ână felă de Veye- 
tare; aerălă kiară era kă totală desnonzlată de lokzitorii sei arinani: ei fouia fer îndo- 

mi sare;
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ials de mirosălă nskarei mi ală năaioasei, ne 

kare razele arzstoare ale soarelzi îl& skotea, 

din s&nrafana lakslii, mi ai krora abari den 

semna adesea a trombe rbvsmitoare.  Adg- 

nstgre de o ssbstanus viskoast mi anrinzs- 

toare, nsmits naftă, nlgtia ne sănrafama, aue- 

storă ane dorminde imi negre, alimenta nrin 

noi abgri norii ue nlgtia Vasănra lakălsi, mi 

se mprea a da o snzimintstoare m'zrtari5 des- 

re adevzrzlă istoriei Isi Moise. 

Soarele ardea ks o strelzuire mâi nesg- 

ferit ne aueast5 suens de măstietate, mi toa- 

tr natăra însăflenitr se nzrea kr făise de 

razele sale, afars nămai de nelerinălă sings- 
ratikă kare kslka înuetă nisinslă mimkstoră 
ală demertălsi. Kostămslă kavalerslzi, uri arma- 

tăra kalglăi ssă, uă se lovia niui de ksm ks 

mara ue strebztea. Afarz de o za ko mrniue 

longi, afars de msnănri akonerite ks nlaue 
de onelă, uri &nă nentară de auela-mi metală, 
mai avea o nav5zs triangălars atprnats de gî- 

tslă sră, mi kaska sa de omelă ka visiers 

grilats era akonerits k'snă kansmonă de o- 
kigri ue îmnlinia golzlă dintre kemama de 

zale mi koifă. Membrii sei inferiori era în- 

kinri ka uri kornslă s5% într'o messtars de 

zale kare i anzra fiserele mi koansele, ie 
a ksndă nisioarele sale era anzrate do în-
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kslgsminte akonerits kg nlaue de omelă ase- 
menea kg ale msnameloră. O snads l3ngs 
mi lats al$ krila msneră forma 0 krăue, a- 
vea de însonitoră, la, stnga, 5nă mare nm- 
nală. Kavalerslă legase de o marte a, uuelei 
sale, mi rezimase de skara sa, langa sa lanue 
ks vîrfelă onelită, arma sa favorită, kare, 
la fiz-ue mimkare a kalslzi, se ksmnsnia în 
5rms, ui a ksriia nînzs filfiia în voia vîntă- 
1ză &moră sa ksdea cars în Josă ue koads. 
Ile ling” aueasts îmbrzkminte nekomods kats 
S5 mai adsuimă snă vestimîntă de nostavă 
kăsstă, dar kam învekită: ănă adassă kare 
n3 era îns fir de folosă, kzui omia razele 
arzbtoare ale soarelzi d'a, kzdea drentă ne ar- matăr5, kare altă-felă ară fi fostă nessferitp nentră kavaleră.  Armsriele nobilălzi krzuiată se vedea în diferite lokzri ne stofz, de uri Tea sterse, se nzrea a fi sn leonardă kzl- kată, ks aueasts devisz: „Dormă, uz ms destentani.“ Ile Nav5z5 se nztea deosebi ărmele auelzia-miă blasonă, de ui n&meroa- se lovitre stersesers măi de totă trssărele. Kaska uea, mare, de o form rotsnd5, mavea d'assma niui ună ornamentă. IIzstrEndg astă- felă greaca loră armata alibrBtoare, krgui- anii Nordslsi se nzrea ks vorg sm înfrante natăra klimei ui a nSmîntălzi ne kare venia
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s% se vesboiasks,. Înbrekemintea kalzlsi ng 
era mai năpină grea mi nekomods de kstă a 
kavalerzlzi.  Animalzlă arta o mea mare a- 
konerits ks nlaue de omelă mi kare se znia 

      

ne nentă k5 &nă felg de nentarg: o alts mar 
te a armatsrei i anzra snatele mi koastele. 
El& mai nărta, legate de mea, o seksre de o- 
nelă. Xnarile mi frîslă era nisue lannari, 
mi kanslă animalglsi era anzrată de nisue 
nlase de ferg we avea deskizstsre nsmai nen- 
tră oki mi nzri, mi 5nă vîrfă askanită kare, 
emindă din frentea kalzlai, i da oare-kare a- 
semnare ks likorna fabsloass. 

Dar snă lsngă obiueiă familiarisase ue 
kslstori mi ne menerosslă s5ă armssară kg 
aseasts grea mi masiv îmbrskminte. În a- 
devzră, snă nare nămsră de resbelatori, ue 
venia din Ouidentă în IIalestina, nerea mai 
înainte d'a ustea s5 se obidingiask kă auea- 
st5 klims arzstoare; dar se afla algii nentră 
kari avweasts temneratărs ns era sănsrstoare, 
ui se f5uea kiară favorabils, mi între auestia 
se afla mi kavalerslă solitară kare strebstea 
în axestă momentă mermsrile demerte ale ms- 
rii Moarte.  Natăra detese membriloră sei o 
nătere kam ras, kzui elă nărta kemama de 
zale ks atsta, înlesnire ka kăm nesstara n'arg 
fi fostă de kztă o nînzs de nsiajină. El a-
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vea anoi snă temneramentă tare ka ui mem- 
brii sei, mi o ssnstate kare înfrsnta toate 
skimbsrile de klimz, nrekăm wi osteneala, ui 
linsele de totă felulă.' Karakterulă ss se ur- 
rea foarte în renortă kg organismzlă s5ă fisi- 
kă; auesta era aktivă nre kstă mi rbd'storă, 
mi welz-altă, s5b o înfegimare linisuits ui 
vese, n era mentă aseasta mai năgină nrii- 
mitoră de auelă amoră entăsiastă ală gloriei 
kare karakterisa, ne strelăuinii konii ai rasei 
normande mi kare ia fskată ss adăne kăns- 
ne în toate nruile Ezronei. Fortsna inst ns 
oferise la toni membrii auestiă vase resnlsgtiri 
atstă de strelzuite, uri auelea ue dobîndise kzistorslă nostrg solitară se m5rinia la o lori trekmtoare wi la kste-va indslginne nanale. Ilîn &na, alta, mika, sa, Hrovisisne de e bani se finise; mi aueasta nrea kărîndă fi- RI indă-ks elş ns alergase la mizloauele între- băinuate de uea maj mare narte din krăuiani. ElS ns Isa kz sila nivi ănă dară de la nefe- riuigii lokăitori “aj Herei, momitinds-le a resnekta nronrietsnile lorg în resbelzlă kz Sa- rasinii, wi wavysese înk5 okasinea da se în- avăui k5 resksmnsrarea vre &năi nrisonieră în- semnată. Mika sit xe'l5 însogise atars Qin Mara sa natal se îmnăuinase kg stă se mik- Mora mizloauele sale d'a 0 mine, mi singsralg 
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skstieră kare i remssese era inst; în natg de o boalm foarte grea. Avesta ksiztoria dar singără uri f5rg korteniă, dans ksm îlg V5- zărsmă. Dar nsuină i măsa krăuiatălzi no- stră obidinzită a mivi bsna sa snads ka uea mai sigărs eskorts, uri kămetsrile sale ka vea mai b5n5 komnanis.  Natra îns5 nă noate- rsbda măltă timuă fr5 Xrans mi renazsă, mi konstitănisnea de feră a kavalerglzi Leonar- dălzi, nreksm mi karakterzlă să r5bd'storă, n51& adsnostia de trebăinyele komsne la toate finele vii. Ilentrg aveasta, kendă l5s% ma- rea Moarts la oare-kare distan în dreanta sa, Salztă ks bskaris doi saă trei nalmieră kari se înslna în denzrtare mi arzta fon- tena lîngr kare trebuia ss fak stagisnea sa, de amiazi.  Banglg 355 kală asemenea , kare suferise osteneala, dramălăi, imitsndă rsb- darea mi resignarea stenînslsi ssă, înuenă s5 
rediue kanslă, ss îmfle -nrile, uri ss idureasks nasslă, ka kăm ară fi asnirată de denarte anele 
vii Ing  kară merea st se renazse mi sp 
se rekoreasks. Dar mai înainte da ajsnge 
la auestă lokă dorită, kalglă mi kavalergIă e- 
ra înk5 destinagi la alte osteneli ui la alte 
neriksle. 

Ile ksndă kavalersls Leonardalzi îmi a- 
inta okii asănra nalmieriloră denzrtani, i se
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n5rs ks vede ue-va mimkendă-se între trgu- 
kizrile lor rare. Ileste mzuină aueasts for- 
m'5 demsrtats se deslini de arbarii kari asksn- 
sesers mimkzrile sale, 1ui înaintf renede kstre 
kavaleră :] atsnui avwesta, nătă si deosebeasks 
snă resbelatoră kzlare; înfine, dans tsrbanală 
stă, daris lansea, sa lsngs, dans kaftanzlă ssă 
verde, reksnoskă ks auesta este snt kava- 
leră sarasină. „În uăstiă nă întîlnimă amină,“ 
ziue &nă nroverbă orientală; ks toate auestea 
krăvuiatslă se tărbăra nrea nsuină daka nekre- 
dinuioslă, kare înainta snre dînsălă, ne sng 
fromosă kală din Barbaria, karelă nărta ka 
ne arinele ni vălteră, ară veni ka amik & 
saă inemikă; noate ks, ka komnanionă devo- 
tată ală krăuii, elă nreferia asestă din rm 
titls. Ori ue ară fi fostă îus5, elă desleg$ 
lanuea sa de la mea, 0 135 în msna dreants: 
0 nregsti de Isutr, ansk x5uătile kă m'na st5ng5. uri reînsăflenindă anrinderea kalzlzi s5ă, min ajătorglă ninteniloră , se nregstia ss în- frânte ne inemikă ku avea linisue mi înkre- dere kari aNănu5 me resbelatorglă obiuinzită a învinge. Sarasinslă, mi elă, înaint$ în făga mare, dăns obiueizlă kavaleriloră arabi: stsnînia kalzl& mai măltă rin ajztorglg mem- briloră mi a îmlsdierilorg lornzlzi să de k'stă min întrebăinnarea fitălzi we atârna în m'sna, 

îi 

D
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sa stsngs; astă-felă, nimikă ns1% îmnedika d'a 
se servi k& Buloara sa navz5 rotends, akone- 
rit kă nele de rinoueră mi ornats ks kzie 
de aryintă, ue o nărta la branălă să, mi ne 
kare o mimka, ka kam ară fi voită s5 ongiz 
asestă diskă slabă snsimîntstoareloră lovitere ale 
Isnuii de Ouidentă. El n Minea la snă lokg 
Isnga sa sălius, ka antagonistală s5ă, dar o 
anskase ne la mizlokălă lemnălzi k& msna 
dreant, mi o învirtia ne Vasănra kanslzi. Ve- 
nindă înaintea adversarslsi ss5 kă toat isueala 
kalglăi, se nsrea km asteants s51% vaze mi 
ne dinsglă alergsndă în galonă snre sine; dar 
kavalerzlă krestină, de mi kănosuea obiueie- 
le resbelatoriloră din Orientă, nă-mi bztea ka- 
n5lă s5-uli osteneaskr kalslă nrintrsng eser- 
uiniă nefolositoră. Din kontra se onri de o 
dats, simuindă ks, daka ară fi sp nriimeask's 
vre o lovire de la adversarală 355, însumi 
grestatea sa i ară fi de maltă folosă, fr ss 
mai adasg5 mi o mimkare renede. Ilevs- 
zindă mi temînda-se noate de auela-mi resgl- 
tată, kavalerlă sarasină, ksndă fe ka la dozs 
lovitre de lanue anroane de krestină, întoarse 
kalziă în stsnga ks o îndemsnare neimitabils, 
mi dete okolă de dos ori kavalerslzi; dar a- 
vesta, întorkîndă-se uri elă în lokă, mi înfeui- 
wsndă-mi mereă mentală, înuel$ astentarea i-
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nemikălsi; ama în kztă Sarasinelă fs silită 
s5 mi întoarks kalzlă mi ss se trag înderstă 
ks vre o sst5 de mami. Înks o dat, aseme- 
nea văltărălăi ue se renede asăma snsi ero- 
diă, Mazrălă veni ears ss afaue, mi înkr o 
datr se viză silită a se retraue f5r5 s5 fi ns- 
tstă veni la mentă. În fine, nentră a treia oars 
venia ears ka întiiă, kndg kavalerglă kre- 
stină, dorindă ss termine aueasts lant uig- 
dati în kare neostenita aktivitate a inemikz- 
Isi să ară fi ajsnsă ss deseue nzterile sale, 
năse msna de v datz ne seksrea sa atîrnats 
de mea, mi k'o msn sigăr5, kondssz de o 
ksststăr5 SIg5T5, 0 renezi asănra, kanzălsi e- mirălzi, ksui inerilkală s5ă nă se arta ss fi fostă de znă rangă mai mikă. Sarasinală VA: de ue este ameningată, mi nsts la timnă ss ongi5 &uroara sa navBz3 la arma susimîntstoare, 
dar tsria. lovitarei îmuinse navsza nîns la, tăr- banală ansrstorălgi Ilrofetslzi, mi, kă toate kz lovităra tse altă-felă fzrz resăltată, dar totg resuli s5'lg restoarne dans kalg. Mai "nainte ka krestinslă sp î i nătstă a nrofita de auestă avantaniă, amerzlă ss adversară se sks- lase mi kismsndz-uri kalzlă, kare veni îndats lîngs dînszlă, sri ne mea f5rs ss ating, ska- Ta.  Kavalerslg î Is ears selgrea; 

NS5 îmi i resbelatorzlă din Orientă, kare îmi adzuea
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a minte k ue nztere mi îndemznare se ser- 
vise kă dînsa, se nzrea ks kast a se uine 
îngelemmesae mai denarte snre a ns f ajensă 
de aueasts arms snsimintetoare: argta, în a- 
xela-mă timaă ks voia a însene lsnta mai de 
denarte kg armele de arsnkată ks kare se 
stea servi. Snre avueasta, elă înfinse lsn- 
ga sa lanue în, nisină la oare-kare denzrtare 
de adversarslă stă, ui ls kă isneals snă 
arkă mikă ae nsrta la snate; anoi, fkîndă 
kalălă ss meargz în galonă, deskrise înkz o 
dat; îmurejsrălă inemikălui doăz saă trei uer- 
kări, dar mai mari de kstă înainte; mi în 
ksrsălă auestei manonere, trimise krestinglzi 
mease sete, toate kă o mn ama de SigBr's5, 
în kstă bsnstatea kzmurei sale de zale nă 
mai arsr$ ne kavaleră s5 nă fis rpnită în 
mai mălte lokări. A wreantea se nzrz ks isbi 
oare-kare narte mai nsuină ansrats, kzai kre- 
stinălă ksză dans kal$... Dar kare fs mira- 
rea Sarasinălăi, kzndă dends-se josă s5 uerue- 
teze starea inemikslzi ue kredea ks 11 a învinsă, 
se simi 15r5 veste anskată de Esroneană, ue, 
alergase la aueasts vikleniz ka ss nzis msna 
ne adversarălă s5ă; dar, mi în aveasts Isnts 
ajeritatea mi nresinga de snirită a resbela- 
torălzi din Orientă îlă sksnars mi asts date... 
El& deslegi kreaoa de kare kavalerglă Leo-
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nardalzi îl& anskase, mi sksnsndz-se astă-felă 

din snsimîntstoarea sa msns, se săi ne kală kare, 

nbrîndă ks &rmeazr toate mimkwrire sale ks 

înmelegerea &nei kreatăre omenesui, se densr- 
t5 earz. Dar, atsnui Sarasinălă nerdăse aime- 
terălă ui tolba sa kă sete legate de ks- 
reaoa ue fesese silită ss arsnue; merdase a- 
semenea mi tărbanălă ne ksndă se lsnta. A- 
este întîmnlzri sarztars kr'lă îndemna snre 
îmnskzuisne ... Se amoni$ de krestină, kă 
mszna dreants întinss, fir a mai avea nimikă 
ameninmstoră în înfsuimarea. sa. 

— Este înaetare de arme între nanisnile 
noastre, zise elă în limba frankr, kare servia 
în menere ka mizlokă de komsnikare între 
krăsiani mi inemisii lor&... Ilentră ve res- 
belzlă între tine mi mine? Fi naue Ii în 
tre noi. 

— Ms învoieskă, resnsnse kavalerzlă Leo- 
nardăli, dar ge garangis îmi dai? 

— Vorba &nsi sektatoră alg Ilrofetalzi 
nidi o dats n'a fostă klkats, uri mie, bravg 
Nazarineană , Miami were o garanuis, daka 
Damă sui ks tridarea se afl; foarte rară snit5 ks bravara. 

Krbuiatală simui ks nobila înkredere a maxometanglzi trebsia ss'1g fak % a romi de nrenăsările sale.
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— Ile krguea snadei mele! zise elă msnîndă 
m5na ne msnerslă armei sale, îni voiă fi snă 
sonă kredinuiosă, Sarasine, ue kztă soartea va 
voi s5 fimă îmmresns. 

— Ile Maxometă, nrofetslă Isi Demne- 
zeă, mi ne Alax, Dsmnezeslg Isi Maxometă ! 
resnănse antagonistslă ssă, nă este de lokă: 
în inima mea trzdare în kontra ta. [Ii akzm 
aădemă dar la auea fontrnz, ki ora renag- 
sălzi a sosită, mi isvorzlă abia rekorise bazele 
mele ksndă anronierea ta mw kim'$ la lsnt:6. 

Kavalerslă Leonardglsi se grsbi st nrii- 
meask ks delikatene axeasts nronsnere, uri 
amindoi resbelatorii, inemisi ks kste-va ming- 
te mai înainte, f5r5 nisi o mînis în nrivirile 
loră, f5rs vre sn mestă kare sr arate uea 
mai mik5 neînkredere, kplirindă în linisae 
sn5lă lîngr altlă, se îndrentars kotre nalmi- 
eri. În axestă shkartă dramă, amîndoi se a- 
stars absorbigi în kometsrile lors: ei resăfla 
dans o lănt5 kare ameninmase a fi fatal; sag 
nentră &nălă saă nentrg velă-altă, mi noate 
nentră amindoi. Banii lorg kai ns se bskz- 
ra mai nsmină de kstă stpriinii loră de ave- 
stă intervală de renassă. Al Sarasinalzi, în- 
85, de mi a fostă sanssă la snă eserigiă 
mai igte, săferia mai nzmină de osteneals de 
kstă armssarslă kavalerslăi esroneană, Mem- 
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brii avsestsi din rm era înk5 akonmerină 

de nikstare de szdoare, ne ksndă ai nobilz- 
18i kală arabă se Bskaserm de totă într'snă 
skărtă intervală de eseruiniă ksmnstată, mi 
n3 se mai vedea de krtă năuins sunămr ne 
fiîslă ssă, mi ne armava we'lă akoneria. Ni- 

“sinălă în kare se ksfenda kalzlă resbelatoralzi 
krestină, îmnovsrată de grestatea armatsrei 
sale uri de a kavalerglzi să, adsnia într'a- 
tstă osteneala sa, în kztă kavalergl& Leonar- 
dalzi, kare înnelese aueasta, ssri îndats josă, 
ui usi elă însă-uri armssarslă de fiiă. El& 
adzse astă-felă nsgins amărare kredinuiosglzi 
animală, lssndă asănra sa sn3 adassă de os- 
teneals ; ki, dăns km era înkis& în arma- 
tara, sa de onelă la fiz-kare nasă se kafanda în 
nisină ama în k5tă mă îngrona înkslazminte- 
le sale de fer. 

— Ai drentate, zise Sarasinslă, mi auea- 
sta era sea dintii; vorbe ue fs nron&nnats 
dela înkeerea nzuii. Bânzlă damitale kalg 
merită aueast îngrijire; dar ue favi, în n&g- 
tă, kă snă animală kare la fiz-ue nasă se ksfsnds nins la menski, ka km ar vrea s% INiNZE 15d5vine ama de adinui ka ale nal- 
mierzlsi. 

— Barasine, resnsnse E 
Zi 

sroneanslă, nrea HSNIn5 înkntată de kinglg kă kare nekre- 3
a
L
i
a
d
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dinuiosslă kritika kalslă ss favorită... Tg 
vorbesui ne kstă te earts kănosuinnele tale; 
dar banzlă meg kalg m'a stremstată adesea 
în mara mea de uea-alts marte a sui lakă 
ama de întinsă ka auwela kare se vede kolo 
în &rma noastrr, f5rz s5 fi avstă snă singsră 
nsră măiată mai sssă de konit. 

Sarasinslă nrivi ne sonslă sră ks toâts 
mirarea we seriositatea oriental; îl& era s5 
arate, adik kr snă sărisă desnrensitoră re- 
diks măi ne nesimyite deasa măstans ue ako- 
Heria băza sa sănerioarg. 

— K8 drentate Sa zisă, adsăyi elă l&- 
Bndă-uri ears sumele reuc obiuinzită: „Asksl- 
î5 5nă Frankă, mi vei aszi o fabslzu ă 

— Ai mea nănin' delikatene, nekredin- 
viosăle, resnănse krăuiatălă, ss ziui suzi ka- 
valeră ks te îndoesui de vorba sa, mi daka 
nai fi vorbită mai mată din nesuiinuz de 
kstă din vsătate, nauea noastr sară fi sfir- 
mită ksndă abia a înuenstă, Aj krede tă kz- 
ui novesteskă o fabsls knd Hi ami snsne 
k5 eă mi uinui sate kavaleri denlină ar- 
magi, amă strebstată kzizri, mi întw'o întin- 
dere de mai malte mile, ane mai tari de kzt& 
kristalglă. 

— e ai voi oare ss m'5 fagi a krede? a- 
weast5 mare interioars ue avemE înaintea noa-
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str5 are aueasta de nartikălară, ks din ble- 
stemălă smevială alt Isi Damnezes, nimikă nă 
noate kzdea în anele sale fsrz a fi resninsă 
mi ax&nkată ne psrmări. Dar niui marea Moar- 
5, nisi vre snălă din uele meante oueansti 
kari înkongioars msmîntălă n voră ssferi a- 
nbsarea suzi niuioră dan km nisi marea 
Romis wa săferită treuerea Isi Faraonă mi a 
armatei sale. 

— Suzi adevsrslă dau ueia ue suii, Sa- 
rasine, mi kz toate azestea, krede-ms, n5 ui 
fakă renortări minuinoase. Ksldara skimbs 
aizi mBmîntslă întro uglbere moale ka uri ana, 
mi din mara mea frieslă skimbs adesea ana, 
înszs-mi într”o săbstanns tare ka stsuka. Dar 
S5 nă mai vorbim de adeasta, kzui adguerea 
a minte a snektaklslui ue înfnimeazr cana 
oglinda linisuits imi strelzsitoare a usi lakă 
albastră kare reflektg lămina Inei mi stelele 
skînteietoare aueaste adazere a minte msre- 
sue înks mentră mine snaima avestăi nostiz înfiskzrată ande aergl de ressflsmă seamsn ka absrzlă snzi k&ntoră anrinsă, 

Sarasinzlg ag esamin 
nisne ka st nztrenzs 
kare askândea, dans d 
saă vre o vikleniz 

5 ear ks aten- 
înneleszlă ani diskărsă 
înssl5, vre n misterg 

--. În fine se nzrg otrîtă
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asănia kinslzi ks kare trebzia ss mriimeask' 
vorbele nozlzi s5ă song. 

— 'Tă esti, zise elg, dintro nanizne ks- 
riia i nlaxe a ride, mi mie ni nlaue a la în 
risă ne alnii novestindă-le lzkrări ks nenstin- 
Hs mi fante kari nă s'aă întîmnlată nisi o date. 
Ts5 esti snălă din auei kavaleri ai Gaskoniei 
kari mriveskă ka snă jokă mi o netreuere auuj 
baie johă snii de alnii, dans kam zikă că, xi 
a se Isăda de fante kari santă mai mre sesă 
de nterile omenesui.  Naveam drentă dar 
a-i tsgrdăi aseste nrivilegizri ale vorbirii, 
fiindă ks ni este mai natsrală a te Issda astă- 
felă de kztă a sngne adevsrală. 

— E5 nă sânt din mara lort, mi nam 
înv5mată obiueislă loră, resnanse kavalerslă, 
kare este, dans ksm ai zisă nrea bine, de qui 
bate johă de algii, Issdsnd-se de ueia ue rară 
kăteza s3 întreminzs, saă de ueia ae, între- 
mrinzîndă, n'aă - suită sm îndenlineasks. Dar 
s5b o mivinus am imitată nebsnia loră, bravă 
Sarasină ; k5ui vorbindă-ni desnre Ikreri ue 
nă năteai înmelege, mi am dată eă singără în 
okii-nă karakterglă snzi fanfaronă. 

Ei ajănsesers atsnsi lînos nalmieri ssb a 
ksrora ămbr kărmea o fonts mare mi lim- 
nede. Înfsimarea amestăi lokă nlină de ve- 
etare, în mizlokslă snsi demertă sternă, p'a-
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vea mai nsuins frmăsene mentrs kslztoră de 
kstă mamea nentră resbelatoră. Era snă lokă 
kare moate în ori we altr narte abia ară fi me- 
ritată osteneala da fi observată; dar ka sin- 
gărslă lokă în mizlokglă snzi orizontă fps 
margini kare s5 noats înfsnima &mbr mi re- 
koare, ks o ans kărats mi limnede (aueste 
bsnări atztă de nesokotite akolo zsnde sentă 
koms&ne), fontsna mi vewinstatea sa semna 
snă mikă naradisă. Vre o msn karitabil's, 
kă msltă înainte de neferixirile Ilalestinei, o 

„înkonjărase k'snă zid mi o akonerise k'o 
bolts ka ss nă se nearzi în r'smîntă. Bolta 
se înkise de totă mi o marte kiară se deri- 
mase; dar totă mai remmsese aptă în stă 
35 noats feri de soare aueste are limurezi kari, 
ne ksndă totă îmnrejarslă lorE era în tokă, 
se renassa la smbrr întw'o linisue nerfelktz 
atstă de nlsksti okiglzi kstă mi imaninaniz- 
nii. Emindă de ssb bolts, ele :se mii 
întîiă într'ană basină de marmărs foarte înve- kită în adevzră, dar kare înveselia vederea arstsndă ks m'sna omălzi a trekstă WVaui, k5 omălă s'a oksnată ai de trebsinnele semeni- loră sei. Kplztorală obosită de sete uri oste- neals, înri aduca a minte la aueasts ri k5 uri alai aă venită ne awestă dramă nitoră, s'a renassată în asela-mi lokă, uri 

mia mai 

vire 

oste- 

f5r5
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îndoials aă ajsnsă f5r5 niui o întimnlare în 
minstări mai roditoare.  Mikzlă nîriiamă de 

ars, kare emia din auestă basină mi kare a- 

bia se vedea, servia a nztri arbării kari în- 

konjăra fontsna, mi akolo snde intra în mws- 

mîntă ka ss nă se mai vazs, se întindea snă 
fromosă tanetă de verdeare. În axestă lokă 

desfststoră se onrirs amîndoi kslztorii; uri 

fiz-kare se oksns a surăra, kalălă să de urea; 

de zzbale mi de frîă, wi a isa, animalele ss 

bea în basină mai "nainte d'a kămeta ci în- 

si-mi s5 se rekoreasks la fontns.  Lsar5 a- 

noi kaii loră în libertate, înkredinnagi ks în- 

să-mi înteresălă loră, urekm wi amorslă ue 

avea nentră stsnînii loră, voră ouri ne aue- 

ste animale de a se demsrta. Krestinslt uri 

Sarasinzlă samezars dans aueasta ne earbe, - 

mi fip-kare alergi la mika mrovisisne de kare 

se îngrijise nentră drsmă. Dar, mai "nainte Wa 
îngene mnkarea loră frsgalz, se esaminars g- 
nălă ne altlă ks o ksriositate nrea natărals. 
Fiz-kare doria ss-mi formeze o msrere des- 
mre karakterslă snzi adversară ana de nster- 

nikă, mi fis-kare se vsză silită a msrtarisi k'5 

daka ară fi kszstă în lsnts, ară fi kszstă ssb 

nobile lovităre. 

Amîndoi kamnionii înfsmima snă kon- 

trastă însemnată în talia mi figăra lorg, rai
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fis-kare înfsnima 5nă tină foarte esaktă ală 
namisnii din kare fuea narte. Frankslă era 
5nă bsrbată tare, formată dans vekizlă tiră 
gotikă.  Kndă îmi redik' kaska, se zzri sn& 
kană akonerită k'sn% merg desk uri băklată. 
Ksldzra klimei detese trosăreloră sale o fa- 
NE mai înkist de kt a melei sale natsrale, 
dans km se vedea nrea bine dans uele alte 
usini ale kornălzi ssă, mai NSmină esnsse la 
aeră, mi kari se znia mai măltă ks fana mariloră sei oki albastri ari l&nui, nrekăm ni 
lk& kgloarea usralsi ss kastaniă. O» măstans deass &mbria bsza sa de sssă, ne kndg brbia, sa era ras kă îngrijire dans obiueislă normandă. Naszlă s5ă avea fr&moasa forms greueasks ; găra, năuină kam mare noate, era ornats k'snă “îndoită miră de dingi regzlani mi do albexe strelzailoare ; kanslă, destslă de mikă, era N5să ne gitzly ss ks mălt5 granis. N m- tea s5 aibs mai mzltă de trei-zeui de ani; uri konsidersndă efektele ostenelei mii ale kli mei, era kg N5tinus sr fi fostă ks trei saă natră ani mai tînzră. 'Talia, sa era înalt mpi robast5... era a &năi omă a, korsi nztere ng- tea kz vîrsta sg demenereze în grestate, de mi akăm era suits kg aktivitatea mi îmlsdierea. dă îmi skoase mnăuele, arztt nise m5ni albe, Isnri mi bine formate; oasele înkee-
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tărei msnii era nronsnmate, mi bramele sale 
se deosebia asemenea min frmoasele loră 
mronorgisni mi min mzterea lor nervoas. 
8nă aeră de asigărare militars, o frankeme 
nlinz de nenssare, karakterisa mestele mi 
limbanislă ssă. 'Tonălă vouii sale era ală snsi 

omă kare învsmase mai măltă a komanda de 

kstă a se sănsne, mi kare avea obiueislă ss 
esnrime oninisnea sa ks kstesangrs mi f5r'5 
reservs.  Astă-felă, emirslă Sarasină se deo- 
sebia săb toate nrivinmele de krăuiatslă Oui- 
dentălzi. Talia sa, mai mare de kmtă de miz- 

lokă, era kz trei demite uelă nămină mai mi- 
ks de kstă a Eăroneanălăi, a kzrăia statărz 
se nsrea mai migantiks. Membrii sei săb- 
giră, bragele sale lngi mi msnile sale măni- 

nă krnoase, de mi nrea în armonis k3 or- 

ganisanisnea sa fisikr, nă se mprea la uea, 

dintii vedere nriimitoare de auea elasti- 
ditate desnre kare emirălă detese de kzrîndg 
dovads. Dar veruetendală ks mai malts a- 
tenmisne, membrii ageia kari era esnămi 
la vedere se msrea linsigi n&mai de karnea, 

kare îi ară fi fokstă grei: axestă kornă kom- 
năsă totă n&mai de oase, de tendoane mi de 

nerve, era kă maăltă mai kanabilă de aktivitate 

mi d'a săferi osteneala de kstă &nă kornă mai 
măskslosă, în kare folosslă năterii este kăm- 

c
a
t
a
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nsbuită nrin îmuedekarea grestruii.  Fisiono- 
mia Sarasinglzi se deosebia kstă se moate de 
măltă de trzsărele esamerate ssb kară mene- 
strelii timnălsi obiuinzia sp înfsnimeze ne 
resbelatorii nekredinuionai. Avea irssărele miui, 
reglate mi delikate, de uri înegrite de axmi- 
ma soarelzi de Orientă: ovalzlă figărei sale se 
nerdea, îat'o barbs Ing mi înkrenits, kare 
se nsrea a fi îngrijit foarte maltă, Nasslă 
stă era drentg wi bine formată, okii năuină 
kam intrani în întră, negri, nstrenzstori rai 
nlini de fokă, uri dingii se nztea komnara kg ivoriă.  Întro vorbă, nersoana mi uronor- Hisnile Sarasinzlzi, întinsă atsnuai ne earbz lîn- 25 năternikslg ssă antagonistă, se deosebia întratstă de asesta nre kstă strelguitorală s5ă uimeteră, ssnerbz sabir de damaskă, în- g5sts mi &moarz, dar t5ioast nui Isaitoare, semsna năuină ks lsnga uri greaoa snadr go- tik'5 kare zuea me avela-uri tanetg de earbs. Emirălă era în floarea vîrstei, mi arg A nztat$ treue ks are o frămăsege însemnate » daka, mară fi avată frăntea, mik, mi daka, slsbiaig- nea obrazălzi mară fi dată trzsgreloră sale o: înfenimare 0soasr, jădekzndg “elă nsnină dan găstală Eroneană. Manierele resbelatorglzi de Orientă era serioase, delikate uri reservate; kzte o dats fuea, S5 se vaz kamrstarea, ve
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snă omă d'ănă karakteră înfokată mi anrinsă 
imuzne imelei sale natărale, mi totă de o dat 
simtimentzlă demnitsyii sale kare se nprea kr i 
komand' oare-kare reservs ueremonioass. So- 
u5lă s5ă din Edrona nă era noate mai nănint 
domnită de aueasts înalts mprere desnre să- 
nerioritatea sa nronri5; dar efektslă era dife- 
rită: auela-nri simtimentă kare da maniereloră 
kavalersisi krestină &nă karakteră katezstoră, 
iste mi kiară nenzsmtoră, ka km ară fi fostă 
ama de mstrensă desnre însemnstatea sa uer- 
sonals în kstă ss ns se tălbre desnre oni- 
ninea, ueloră alni, se nprea ks dikteazs Sa- 
rasinălzi snă felă de kgrtenire mai atentivs mi 
mai reue, 

Ilrovisisnile de kari se îngrijise nentră 
drămă fiz-lare, era foarte simnle. Dar msn- 
karea Sarasinzisi fs înks mi mai frsgals. O 
msn de xărmale, o bsksuiks de nsne de 
orză de rîndă, ajsnsers s5 notoleaskr foamea 
emirălăi. Kreswerea sa îlă obiuinzise ks lin- 
sele năstizlzi, de mi de la konrinderea Siriei 
de ms&sălmani în lokslă simnlitenii vienei ara- 
be se introduse resina mi loszlg uelă mai mare. 
Ka ss-ui termine uina, bez de mai malte ori 
ant din auea fremoass fontsus ling5 kare se 
venaăsa amîndoi kslstorii.  Msnkarea kre- 
stinălgi, de mi nroasts, fs mai nătritoare. Se
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komnsnea de o bskzuik de norkă szrată, bg- 
katz zrits foarte de măs5lmani, mi bestăra 
sa era înt'o nloskigs ue nzrta ka dînszlă 
mi kare konrindea eva mai bsnă de kstă lim- 
nedele elementă. Art mai mălts nofts mn- 
k5ndă, mi mai mălts mălgămire a'mi notoli 
setea de kstă Sarasinslă krezuse de kzviinns 
s5 arate îmnlinindă o fnkuiăne kărată animals, 
mi f5r5 îndoials resninmerea sekret5 ue avea snălă nentră altsls, din „deosebirea de reliyi- 5n€, se mai msri foarte maltă nrin kontrastală însemnată ue se atsta în obiseiele mi în ki- nslă lorg de a trzi; dar ci înuerkaserg amîn- doi nzterea brameloră loră!, mi auestă motivg de resnektă tikztă era mai tare de kt malte alte konsiderzri... Kg toate avuestea Sarasi- nălă us se nsts onri da ns faze ksnoskătă eia ue nă i ulskase în nărtarea mi în manie- rele sale de krestină; uri dans ue observ k- 

— Viteazale Nazarineans, se ksvine oare adelzia kare se bate ka om& 85 mPnbnue kg atsta Iskomis ka snă lsnă?  Jidovalg H5onă însă-mi ară înfiora de alimentele ue m'sn'snui kz atsta NOft5 ka lăm ară fi frokte de IIa- radisă,



RICARDU-INIMA-DE-LEU, 29 

— Viteazăle Sarasină, resnsnse kresti- 
nslă mămină în mirare uentrs aueasts îmnstare 
neastentatr... Afis kr ms bsksră de mrivile- 
Jiălă meă de krestină msnksndă nisue alimente 
onrite Evreiloră kari se kredă înkr sensuri 
legii veki a, Isi Moise... Kstă mentrs noi, a- 
f5 Sarasine, ks avemă snă kondsktoră mai 
sigără ală fanteloră noastre. Ave Maria! Malqă- 
mits derglsă! (IIli asi, ks totă neastimnsrală 
sonălăi 855, sfirmi skărta sa rosuizne latin'5 
bîndă de mai mslte ori din uloskima sa) 

— Uli avwesta este snălă din nrivilegile 
damitale, zise Sarasinslă; mi ne ksndă ms- 
usnsi kă Iskomia animaleloră te înjosesui înk 
mai măltă mi de kstă vitele bindă ueia ae re- 
fost ele înse-mi, 

— Mai aflz înks, Sarasine inorantă, res- 
usnse krestinălă fer a mai sta la îndoials, 
ks tă blestemi darsrile Isi Dămnezeă kiar 
rin înse-mi kăvintele wsrintelzi tsă Ismailă. 
Vinălă s'a dată avelzia kare voesae să în- 
trebăingeze ks kamustare snre a înveseli ini- 
ma sa dăns mânks, s5'1& întpreaskr în boalz, 
mi s5'l5 msngiie în întristare.  Omslă kare 
suie s5 se băkzre de dînsglă kz kinslă aue- 
sta trebze s5 mslyămeaskw Isi Demnezeă nen- 
tră naxarBlă s5ă ka mi nentră msnea sa din 

toate zilele, mi auela kare abssz de auestă
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dară ală uerslzi n este mai nebsnă în srm'e- 
rile gremelei sale de kztă tine în reuea ta în- 
frînare. 

Okislă nsrtsnzstoră alt Sarasinzlzi se a- 
minse de mînis la aueasts vorbs batjokori- 
toare, mi msna sa kt msnerslă nămnalglzi ; 
dar axzeasta fs nămai o mimlkare d'snă minztă, 
kare neri la ideia snei Inte desnre kare 
membrii mi; nervele sale îmi adsuea înk's 
a minte. Elă zrm$ disnsta ears în vorbs: 

— Vorbele tale, o Nazarinene, ară da nasăere minici, daka nessiinua ta nară des- tenta komnstimirea,. Maritoră mai orbg de kstă toni aueia kari seră mils la ra, mea- mici, n vezi kg libertatea de kare te lazi este mzrwinits în totă ue este mai skămnă feriuirii omălzi, în viana sa miivats ? în ade- v5ră, lemea ta te leags urin însărztoare k?o singăr5 sonist, bolnavs sag Sbnstoass, stear- 15 saă nrodzktoare, mîngterea mi bskăria, 

de nămesk& 0 sklaviz, ne ksndg Ilrofetslă dz kredinuaio- miloră nrivileyizI$ natriarlalg ală Isi Avr nui Salomon, uelg mai î 
meni: aiui josă o ale 
voia dorinneloră noas 

aam 
nuelentă dintre oa- 

Mere de fremzseni dans tre, uri din kolo de mor-
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mîntă 3nă naradisă nonslată de xgrii ks oki 
negri. 

— Ure nmele avelgia ue resnektieză 

mai măltă în ueră, mi nre al aueleia kare 

este obiektslă kăltalzi meă nre nsmîntă! tă 

esti snă nekredinuiosă kzzătă în retsauire. 

Avestă inelă k'5nă singră diamantă ae mor- 

Hi în denitală t55, îl5 mrivesui fprs îndoials 

ks are o valoare nemrensits? 

— Bassora mi Bagdatslă ns notă st ai- 

bs &nă asemenea, dar ue renortg?... 

—  &nălă nrea însemnată, ksm înss-i 

0 s% ziui: iea sekarea mea mi fprîmz auea- 

st5 meatrz în doss-zeui de bsksui. Fiz-kare 

din fragmentele sale va fi oare atrtă de nre- 

giosă kstă diamantălă nrimitivă, mi adsnate 
toate îmnresu5 voră avea ele a zesea narte 

din nreuslă s5ă? 

— Întrebare de konilg, fragmente znite 
ale &nei asemenea netre nă voră nregăi nisi 
a săta narte din nregălă diamantălsi întreg. 

— Sarasine, amorslă ue înkins snă a- 

devzrată kavaleră snei fremzseni simnitoare 

mi kredinuioase este diamantălă întregă. A- 

fekmisnea ue înti îmnsrtsmeskă femeiele tale, 

mai msltă sklave de kstă sogii, mzstreazi a- 

tstă de nsgină nrenă ka mi fragmentele. | 

— Ile santa ISaaba! zise emirzlă, tg
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esti snă nebsnă ue izbesue lanmarile sale de 
feră ka ksm ară fi de asră. Ilrivesue mai 
de anroane: asestă inelă ară nerde jăm'stă 
din fremăsenea sa, daka meatra din mizlokă 
mară fi înkonjărate de aueste-alte briliante 
mai mii kari o fakă ss se vaz mai bine. 
Diamantslă din mizlokă se noate komnara 
kă omslă tare mi otzrită, ne trsgîndă-mi lă- 
mina de kst din sine îusă-mi, mi aueste 
netre misi, ssntă femeiele asânra kzrora faze s5 kazs o narte din lămina, sa km uri ksndg i nlaae. Ilea de la inelă diamantslă din mizlokă, auesta înri ns5streazs totă nrenglă ue ksndă vele alte nerdă foarte msltă dintr. ală loră. IIli astă-felă este adevzrata esnli- kare a vorbei; kzai, km zize  noetală: „Favoarea omslzi nămai d5'femeei trămăsenea ui grania sa, nreksm mi ndele rislenzlzi înueteazs da maj strelzui ksndg soarele a desnsrată. « 

——  Sazasine, tg vorbesui ka zng omă kare n'a vzată nisi o dat o femeis demnz de amorslă znză resbelatorg. Krede-ms, daka, ai nstea kănoasue femeiele Ezronei kr kavaleriă înkinsmă, dau Dsmnezeg, UI omayini, t aj simyri desnreuă mi 

ora noi 
kredins 
35 nen-
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Framăsenea, izbiteloră noastre askate vîrfală 
Iensiloră mi tsimălă sshieloră noastre; vor- 
bele loră săntă legea noastrr, mi 5nă kava- 
leră kare n'a alesă dama afekpisniloră sale 
nă este kanabilă a se deosebi min bravara, 
sa, nrekăm mi o lamns kare ns este anrins5 
nă noate resmbndi l&mins. 

— Am aszită vorbindă-se -desnre aseaste 
frenesi'5 resnsndits între oamenii Ouidentslăi uri 
am urivit?o totă-d'asna, ka zna din simntomele ale 
avestei înse-mi nebănie kare v adzue aiuj s%5 
ksătapi snă mormîntă golă. IX toate auestea 
Fransii ue am întilăită mi ag Isădată într'atztă 
frămăsenea femeiloră loră, în kstă mi ară uls- 
ea, mi se nare, ss nriveskă înss-ui kă okii 
mei aveste frămyseyi kari a% năterea de a trang-- 
forma, atsuia bravi eroi în instrămente ale vo- 
ingei loră. 

— Brave Sarasine, zise kavalerglă, da- 
ka mami fi întrenrinsă ană ssntă  nelerina- 
Viă, ami fi msndrs ss te dakă, fekindu-ms 
garantălă sigăranuei tale, la tabzra ]zi Ri- 
kardă ală Angliei”, kare suie mai maltă de 
kztă ori-kare s5 onoare snă nobilă inemikă; 
mi kă toate k5 sânt ssrakă ui fer5 de săits, 
am îns destală kredită ka ss i asigără, nă ng- 
mai o denlin's sigăranuys, dar mi 0 ariimire foarte 
onorabils. Akolo ai vedea kste-va din frg- 

VOL. 1. 3



34 MUSEULU LITERARIU , 

măsegile uele mai înkmutstoare ale Franuiei 
mi Angliei. 

— Ile neatra Kaabei! voit nriimi in- 
vitarea ta ks toatg frankenea ks kare ai 
fiksto, daka voesui ss amsni îmnlinirea me- 
lerinagizlzi t5ă. IIli ss. ms krezi, brave 
Nazarinene, ară fi mai bine uentră 'tine ss 
întorsi kalslă kstre tabsra franiloră tei, kui 
îmi esnsi viaga nebănesue întreminzindă ks- 
Istoria Ierăsalimălzi. f5rs o voi kăvenits. 

— Am 0 voi, resnănse kavalerzlă, arz- 
tsndă &nă nergamină o vois însemnat kă nina 
Isi Saladin, uri siilats ks armele sale. 

Sarasinslă îmi nleki kanslă nîn la I'5- 
mîntă rekznoskîndă sipilislă 1mi skrisoarea ue- 
lebrălzi săltană ală Eyintalsi mi alg Siriei, uri 
ssrătendă xzrtia kă an adinkg resnektă, o strîn- 
se la fr&ntea sa, mi o dete krestinălzi zikîndg : 

— Katezstorzle krestină, ai nrktsită în 
kontra ssielzi t5ă saă mi alg meă, neargtn- 
d5-mi axseasti xmrtis în delă d'intig minztă 
ală întilnirii noastre. 

— Ai venită ks lanuca înainte, zise ka- valerslă: dak” ami fi fostă konrinsă ks ki- nălă auesta de o tranz de Sarasini, onoarea mea ară fi nătată si m'5 erte a le arsta voia săltanslzi, dar niui o dats &nsi omă singră. | — Fi5, mi a emită snre bine ks mam isbatită s7 te omoră, nărtsndg ASBNT5-ui voia
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de sigărang a remelsi rewiloră. Este de si- 
gsră ks snînzărztoarea say sabia ară fi res- 
b&nată moartea ta. 

— Îmi sare bine kam aflată ks intsinna 
sa este atstă de folositoare, kmui am aszită 
k5 drsmălă este nlină de tribute de Arabi tâl- 
xari, ne kari nimikă năi onresue ksndă este 
vorba de vro okasisne de jefgire. 

— Il aă snăsă adevsrslă, brave krestină, 
dar îni jgr& ne tărbanslă marelzi Ilrofetă, ks, 
daka vei ksdea în msnile auestoră tilxazi mi 
ui se va întimnla neferiaire, voiă mere eg 
însă-mi sz te resbsnă în are a vinui sgte 
kslzreni. Voiă omori ne togi bsrbauii nîns la 

„ &nălă, mi ne toate femeile le voiă trimite în 
sklavis în merele vele mai densitate. Voiă se- 
ms5na sare ue rginele sateloră loră, mi niui o 
kreatsr5 nă va mai resăfla akolo. 

— Doreskă ka, saraina ue ni nromsi a lua 
S5 fi5 ka ss resbsni ne ori kare altslă afarp 
de mine, nobile emiră, dar otsrîrea mea este 
înskrisz în eră: întîmnle-se ori we! ui Ii voi 
remsnea îndatorată daka vei voi ss mi ar5i 
kalea, lokzlzi &nde trebue să netrekă noantea. 

— Fi ameasta, daka gi nlaue, la zm- 
„bra kortalzi tatslzi meă. 

— Aueast5 noante este otprits s'0. ne- 
trekă în rsgsuisni ui nenitings —k'snă omă
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ssntă, 'Teodorikă d'lingadi, kare lokuesuc în 
mizlokălă auestoră năstizri, uri kare înkin' via- 
na sa snre servinizlă Isi Damnezeă. 

— VYelă nznină te voiă kondăue akolo 
nentră mai mslts sigăranur. 

— Ameasta mi va fi o însogire foarte 
nlskstr, dar noate k'ară tălbăra linisuea bu- 
n5lzi t5ă nsrinte, k5ui m'na kr5d5 a nOno- 
rălzi t55 sa romită de ssnmele servitoriloră 
Isi Dămnezeă, mi nentră aueasta venimă aiui 
lă armatărs, lanue mi sabin, ka, s5 deslki- 
demă kalea Ssntălzi-Mormîntă mi ss arbromă 
ne avesti ferivini anaKoregi mi s5nui alemi 
kari lokueskă înk5 auestă msmîntă ală fr- 
gsdzinnei mi minzneloră. 

— Nazarinene, în aveasta, Greuii mi Si- 
rianii nc-aă kalomniată foarte măltă, kwui noi 
ne amă mălnsmită a zrma vorba Isi Absbe- 
ker-al-Vakil, zrmtorzlă Ilrofetălzi, mi dans 
dinsălă velă d'intiit kan ală adevsraniloră 
kredinuiomi.., »Merui, zise elă, lăzi Iezed ben Sofian, ksndă trimise ne avestă resbelatoră 
mare ss iea Siria de la nekredinuio mă ; f5'uă datoria de om$ ne kstă mine lanta, dar ră He btrini, ne ei slabi, ne femei mi ue lzo- ii. Na nastii nsmîntălă, n INT seue- rimele grizlzi, niui kaleszrile. frskteloră : avye- stea săntă darsri ale lzi Alax, Ilzstreazz kre-
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dinga ta daka vei fi fkată vre o înro- 
ials, fs kiară în nagsba ta. Daka vei îu- 
tilni oameni ssnui lskrindă ks înse-mi m- 
nile lor5 mi servindă nre Damuezet în us- 
stiă, n& le faze +55 mi ns le derima lokăin 
mele lorg. Dar kendă vei vedea ne algii ks 
kanălă tnsă, auestia săntă nrofegii Satanei: 
isbesue'i ks sabia, săgrămr, stîrnesueii nîns 
s% îmbrsginreze legea, saă sr nlsteasks tribatelă. 
„am Kalifsl5, sonzl$ Ilvofetulzi ne a zisă 
55 favemă, astă-felă amă fekată, uri aueia ne - 
kari drentatea noastrz “i a lovită nat fostă 
de kstă ureonii Satanei. Dar kt nentrg a- 
vei oameni fskztori de bine kari fr5 s5 skoa- 
le o napisne în kontra alteia - adoarz ks sin- 
veritate kăltslă Izi Issa ben Mariam (lisăsă, 
fiislă Mariei), le servimă de zmbrs mi de ma- 
Y5z5 ; mi adela ne karelă kazui fiindă dintre 
dinmii, kă toate kz nă are lămina Ilrofetălzi, 

„n5 va uriimi de la mine de kstă bine-voings, 
stim wi resnektă. | 

— Anakoretălă ue voiă s5 gsseskă nă 
este &nă meotă, dănz ueia ue am aăzită ; 
dar kiară ss fis din aweasts ordine venera- 
bils mi ssngits, îmi voiă înverka băna, mea 
lanxe în kontra ori ksrzi nekredinuiosă,.. 

— Ss nă ne desnsruimă ânlă de altală, 
frate, fiz-kare dintre noi va afla destzi adver-
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sari în kontra krora va nztea sr uri înuerue 
lanuea imi sabia. Auestă 'Teodorikă este de a- 
semenea nvotegiată de Tarkă mi de Arabă, mi . 

_kă toate ks are kste o dats nisue kamiinie 
uigdate, dar neste totă se noarts ama de bine 
dans masimele nrofetalzi s5ă, în kstă merits 
nrotekpiznea auelzia kare fe trimisă... 

— Ile Maika Domnslsi! Sarasine, daka 
vei kăteza s5 nămesul în aweia-mi frase ne 
kondăktorslă kzmileloră din Meka Di... 

O miurkare elektriks fskă ss tresars no- 
bilălă Sarasină, dar aueasts emoniăne fă tre- 
kstoare, mi resnsnse k'ană tonă linisuită uri 
nlină de jsdekats mi demnitate. 

— N5 insslta me auela ue ng k&nosui; 
noi înwi-ne resnektsmă ne fendatorslă reliiă- 

_nii tale de mi kondamnsmă doitrina, ue nreo- 
Mii vostri i a atribsită. Te voi kondgae la 
Messera ermiislsi ne kare, fsrz ajstorslă mes, 
vei avea oare-kare gregtate a'1& afla; mergîndă,. 
85 l5s5mă& molaxiloră mi kslzgsriloră ori ue diskămisne asănra kredinmeloră noastre Ii Ss ne okănsmă de ssbiekte kari se kăvin& mai bine &nor tineri resbelatori, S5 vorbimă de fante eroiue, de frămoase înk'sntstoare, de ss- bii bsne mi de armatare strelguitoare. 

00 m



  
a. . 

Iși desprinse lancea de la șea. 

CAPITULU II. 

Amîndoi resbelatorii se nregstir5 a nt- 

"si lokzlă ănde găstasers uina loră simnlg 
mi &nă momentă de renazsă. Îmi deterz fis- 

kare ajstoră ss grteasks kaii kredinuionri ne
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kari îi Izsaseri 8n5 minztă în voia lorg. A- 
mîndoi se nzrea obivinzigi k'o okănmare kare, 
în avueasts enokr, era adesea trebsinuioasg. 
Amîndoi asemenea se nsrea, ne kstă earts 
delă u&nină deosebirea e esists între animali 
Ii kreatăra ranionabils, ks a% înkrederea IUL, 
isbirea souglsi konstantă al& osteneliloră uri 
neriksliloră loră. K'stă nenti5 Sarasină, auea- 
sts intims familiaritate feuea marte din înti- 
iele sale obiuinzinne ; ki, în kortările tribs- 
teloră militare din Orientă, kalzlă ansi resbela- 
toră este năsă îndatr dam femeia mi familia 
sa, de kztă kare ns este totă d'agna mai josă 
în însemnstate; mi kztg nentră Eisroneană, 
îmurejărsrile mi tiebăinua fsuea din kalzslă 
355 mâi &nă frate als ssă de arme.  Braviă 
loră kzrsieri lssarz dar linisuită nsskatelă ari libertatea org, ui învenărs a ninkezi ka ss arate afekpisnea loră kmtre stsnîni, ne kzndg agestia îi gtia smre ai kondzue ] teneli. Ile lksndg îmnlinia aue 
fi5-kare din resbelatori nrivia k” 
servatoră îmbrskminte 
Istoris uri fpuea b5g5ri de seams asăura a- deloră grăi karelg imnresiona. mai msltă. Mai înainte da se săi ne kală, kavalerglă kre- stină îmi mai notoli setea urii mai$ ms- nile în ana kărgBtoare; anoi zise sonălgi spă: 

a nose os- 
asts saruins, 
snă okiă ob- 

a Souzlsi să de kr-
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— Ami voi ss suiă nămele auestei des- 
fstptoare fontini ka sr notă nrstra 0 sgve- 
nire rek&noskstoare, kssi nidi o datz alts a- 
n nă mi notoli setea kă mai mslts volsntate, 

— Nămele ssă, în limba arabs, resnănse 
Sarasinălă , însemneazs „Diamantslă Demer- 
talgi.& 

— Merits mea msltă auestă nsme. V'zi- 
le mele natale konrindă mii de fontsne, dar 
nimi &na nă mi va adăue vre o dats a minte 
0 săvenire atstă de nrenioasr ka aueasts fon- 
tsnt solitars kare îmi îmnarte tesasrele sale 
likgide akolo snde sântă, n nămai desfst- 
toare, dar oare km neansrată trebzinuioase. 

Dans aueasta se sir ne kai, ui grmars 
„ksistoria loră min demerterile nisimoase. Ar- 
miua de amiazi trekăse, mi se înzluase snă 
vîntă &moră kare linisuea nsuină aueasts tem- 
neratărs înfipksrats, de mi redika nori de ngl- 
bere.  Sarasinălă se tălbara nsnină de auea- 
sta; dar souslă ssă kă o armatăr'5 grea era 
atstă de inkomodată în kstă atîrnt de mea 
kaska sa de feră, mi în lokz-i mese ne kant 
bonetălă s5ă de kslstoris. Îmi ărmars ka- 
lea kstă-va timnă în tuere, Sarasinslă îmuli- 
nindă fankmisnile sale de kondzktoră mi ob- 
servsndă, kg mea mai mare atengisne, înfsgi- 
marea mi forma strenueloră densitate, de alg
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kzrora miră se anronia trentată.  Ilsuină 

timnă,' se nzră atstă de absorbită de aueasts 

îngrijire ka mi snă nilotă îndrentendă snă 
vasă într'o strimtoare nlinz de stpnui; dar dăns 
ue fskă&r» o jsmstă de legr se arsti sigură 
de drsmălă sză, mi msră disnăsă s5 intre în 
konvorbire kz mai mălt5 fiankene de kstă ag 
în venere oamenii din nanisnea sa. 

— Mai întrebată, zise elă, numele aue- 
stei mste fontpni kare are anarinua, iar nă 
realitatea vienei. Eartr-m's daka te întrebă uri 
eă nămele resbelatorălzi k& kare am dată nentă 
ui ling kare m'am renazsată: este snă name 
ve nă notă krede nekznoskată, kiară în nă- 
stirile IIalestineiă. 

— Ns meritr nisi a fi Sn5să, resnsnse. 
Afis îns5 ks, între soldagii krăuii, ms nă- 
meskă Kenet, Kavalerslă Leonardsli, În na- 
tria mea, mai nriimeskă nui alte titlari. Eart- 
m'5 ii ne mine, brave Sarasine, ss te întrebă 
în kare tribats a Arabiei te ai nsskată uni săb de n&me te kznoskă oamenii. 

— Sir Kenet, îmi nare bine k7% ai nume se- notă nronăuua ks înlesnire. Kstă desnre 
mine, n sănt Arabă, de uri îmi tragă ori- minea dintro Tas5 n5 mai nsină selbatikz, nz 

a Leonarăei, aaa axă SI Kavaleră , 5 sânt Illeerkof, Lezlg
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Mantelsi, rui ks Kardistanzlă, din kare am e- 

mită, n are o familis mai nobile de kstă a 

lzi Seljskă. 

__— Am aszită ks marele vostră săltană îmi 

are ssnyele ssă totă din auelă isvoră. 

_— Mălmănits nrofetălzi kare a bine vo- 

ită. ss onoreze mănyii nostri fekîndă ss eas 

din sînl% loră auela a kzrsia vorbs este o vik- 

torip. N sânt de kstă snă verme înaintea 

remelzi Eyintalzi mi Siriei, mi kă toate aue- 

stea în mara mea nămele me are oare kare 

infiginm5.  Sreine, ksui oameni ai adssă în a- 

geasts esnediniăne resbelatoare ? 

— Ile kredings, kă ajstorslă amiuiloră 

„ui r&deloră mele, am avstă mălts grestate ss 

strîngă zeve Ienvi bine nreg'stite, ueia ue noate 

sr formeze vuindi-zeui mi mai bine de oameni; 

konrinzîndă ne arkari mi varegi. Mzlni aă 

Issată steagslă meă neferiuită, alnii a5 ks- 

zstă ne ksmnălă de bstaiz, aluii cars aă mă- 

rită de boals, mi 5nă kredinuiosă skatieră, 
nentră ale ksrzia zile am întrenrinsă auestă ne- 

lerinagiă, este ninstă aksm în uată de o boals 

neriksloas'. 

— Krestine, am 3 mine sinsi sete în 

tolbs, avîndă fi-kare nene de vsltără: ksndă 

trimină &na din aueste szygete la, korterile mele, 
o mii de resbelatori se ssie ne kai. Daka
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trimigă a doza, o mătere egals se năne ne 
dramă. La, vederea auestoră uinui ssuete, uinui 
mii de oameni se nsnă ssb ordinile mele; ui 
daka, în fine trimină mi arkălă, zeue mii de 
kzlzregi vină ss sesdzis năstislă. IIli te ks 
indi-zesă de kavaleri ai tei ai venită SE ko- 
minzi o mars în kare că ssnt nulă din uei 
mai slabi domni ai sei. 

— Ile krgae, Sarasine, ară trebai sz suii 
mai "nainte d'a te Issda astă-felă, ks o m's- 
nău5 de feră noate ss sdrobeasks 0 săms 
de insekte. | 

— Da, mai întiig îns trebze sm uSi măna 
dasănra, resnsnse Sarasinală lk'snă sărîsă kare 
ară fi uststă st vateme noza alianuus a ueloră doi resbelatori, daka warg fi Skimbată vorba adsămindă:  Bravăra este dar întratztă ure- Hits de nrinuinii kristiani în kstă tă, linsită de oameni uri mizloaue, sx mi Noi servi de nrotektoră mi ausrstorg în tabzra frailoră tei! — Ss suii, Sarasine, fiindă-ks vorbesui astă-telă, kr titlzlă de kavaleră mi sn sine nobilă daă auelzia, kare le nosedr drentală de a treue de egalzlă ueloră mai masi monarui în totă ue ng Iirivesue astoritatea ui n&terea regal.  Daka Rikardă alg Angliei ară ataka Onoarea 5nzi kavaleră nobilă, kiarg ana de
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sbrakă ka mine, n'ară nstea dans legile ka- 

valeriei, st i refăse lanta. 

— Mi ară ulsuea nrea msltă sr nriveskă 

snă snektakglă atztă de uisdată, mi sr vsză 

ge felă o karea de mele uri nisue ninteni nănă 

ne velă mai ssrakă într'ână rîndă ka uelă mai 

năternikă. | 
— Trebse ss mai adasi snă sune no- 

bilă mi 0 inims kăragioasr, uri atănui ai fi 
zisă adevsrslă. 

— li aveni o intrare ama de liberz la 

femeiele nrinuiniloră mi kaniloră vostri? 

— Lăi Demnezeă nă nlaue ka velă mai 

ssrakă kavaleră ală krestinstenii s5 n'aibr li- 
bertatea a devota inima mi sabia sa uelei mai 

frămoase nrinuinese a kzriia frante a fostă o 

datr înuinsr k'o koroans. 

— Mai adineaori, îmi deskriai amorslă 

ka, tesasrălă velă mai nregiosă ue inima noate 
înkide în sine. Fer îndoials ai dată nea ta 

vre ănei mari mi nobile dame? | 
— Streine, resusnse krestinălă ronrindă, 

nă săntemă atrtă de nebani ka ss snsnemă 

snde amă uăsă tesasrele noastre ele mai mre- 

mioase: îi c€ destălă sm suii k'5 amorslă meă, 

kăm tă zisenri, este înkinată &nsi nobilă mi 

strelăuită obiektă, uelsi mai nobilă uelzi mai 

strelăuită. Dar daka pi nlade ss aszi istorii
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de amoră nri de fante resbelatoare, de-te la ta- 

bzra krestiniloră: vei afla akolo i ue sr o- 

kaui srekile mi noate mi bragală tsă. 

— A! strioi resbelatorglă Orientglzi, re- 
diksndz-se ne skzră mi învîrtindă lanaea sa în 
aeră: voiă ersi ks mălts anevoinus, kreză, 
între aueia kari mnoarts kr&uea ne zmeră vre 
sn5lă kare s5 se moats lănta kă mine în a- 
r&nkarea, geridzlzi. 

— Nă uotă si kezemseskă desmre a- 
xeasta, de mi sgnt în tabsrs ksui-va Sna- 
nioli krora n le linsesue îndemsnarea 35 a- 
vănre szreata dar kinzlg orientală. 

-— Kuni mi fii de kni! ve nebăni 
tărbataă auesti Snanioli sr vii a1i s% se 
bats ks adevsragii kredinsionri, kari, în Na- 
ra loră, săntă domnii mi stenânii loră. Nz 
voiă s5 ms amestikă ks dinnrii în niui znă 
jokă resbelatoră. - 

| — Ilszesue-te sr ns te a3z5  kavalerii de Leon mi Astarii vorbindă de dînmii astă- felă, zise kavalerglă Leonardslsi. Dar, ada- 5se sărizîndă, k'5ui săvenirea, lntei de dimi- neaus se înfruim'$ sniritalgă 355, daka în lo- kălă &nei trestie esti disnăsă a înfrsnta 0 se- kăre, se voră afla resbelatori ezroneani kari s5 îndestzleze dorinma, ta. 
—. Ile barba tatslzi meă, sire kavalerg,
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zise Sarasinglă silinds-se ss rîzz, este. 5nă 

jokă foarte asnră ka st noats seivi de ne- 
treuere.  Niui o dats în bstair n voiă fagi 
de diînsa; dar kanzlă mes, adazse: elă tre-. 

kîndă msna sa ne frsnte, nă va nătea nentră 

kstă-va timnă ss se esnsis kă nl5uere. 

—— Ară trebei s5 vezi sekărea regelzi 

Rikardă: aueia kare atîrns' de meaoa mea 

este abia o nans în komnarare k& dînsa. 

— Se vorbesue măltă de auestă săve- 

rană insălară, fi-vei tă snălă din sănsmii sei? 

— Ms află ssb stindardală ssă, în auea- 

st esnediuine, mi ms onoresă desnre auea- 

sta; dar nă sănt sănăsălă 555, de mi nss- 

kstă în insăla în kare domnesue elă. 

— Ye vei sr ziui? avegi oare doi regi 

înt'o miserabilr insa ? 

— Ama este kom ai zisă, resnănse 

Skonianzlă. (kpui sir Kenet se nssksse în 
Skonia). Ii kă toate kr lokăitorii ueloră 
dos estremitsui ale auestei insăle adesea se 

resboieskă între dinmii, aueasta îns5 năi 0- 

nresue de a da înks, k&m vezi, &nă kornă de 

resbelatori în destălă ka sr sgădsip nsterea 

ve domnzlă tă a vnită dela oramele Sio- 

nălăă. - 

— Ile barba Isi Saladin! Nazarinene, 
dak” aveasta n'ară fi o fants konilpreasks
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mi demns de snă konilă, mi ară veni sm riză 
de simnlitătea marelsi vostră săltană kare 
vine aiui ss konrinz nisue năstizri mi stende 
dela nisue nrinaini kari a% gata snă nsmsră 
de soldani de zeue ori mai mare, ui lasz ssb 
snă altă suentră 0 narte a miuei insăle znde 
sa nzskată săverană. De sigsră, sir Kenet, 
kztă mi uei alui oameni bravi din Mara ta, a 
trebaită s5 vs deklarani sănzui ai auestăi 
rege Rikardă, mai înainte d'a IBI5Si vara 
voastr5 natalr, ama de îmnsruită în într, 
ka s5 Brmani aueast esnediuizne densrtatg. 

— N5, resnănse kă mndriz kavalerslă ; 
n5, ne strelăuita lsmin a uerăriloră! daka 
vegele Angliei mară fi nlekată nentră krăuia- ds de kztă nsmai ksndg ară fi fostă săverană 
als Skogiei, eă uni ori-kare Skoniană amă fi ertată semilsnei ss strelăueasks nentiă totă- d'ăna ne zidarile Sionălzi. Dar “îndatz vi- indă-nri în sine, mărmsr$: Mea culpa! meu culpa! eă, soldată al krguii, 
k5 săvenirea resbeleloră dintre 
stine? 

Axeasts anrindere de simtimenie, lini- suită de vouea datoriei, nă sk din vedere măsălmanzli, kare ftr5 ss îngeleagz bine ne souzlă sră de dromă, totă mivenă în de- stslă ka sg remis înkredinnată k'5 krestiniă, 

se am a faue 
naniănile kre-
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ka, uri koniii Ilrofetslzi, avea uertele lor& na- 
ionale kari nă era totă-d'sna lesne de îm- 
nskată. Dar era nrea k3 minte ka ss ns dea 
ne far totă ue uzrea kr este kontradiktoriă 
în omini&nile Isi sir. Kenet, ka Skoniună mi 

„ka krăuiadă, 
Întauestea, kă kstă înainta, lokgri- 

le skimba ne nesimuite înfsmiurearea  loră. 
Înuenea sr se întoarks kztre €stă, mi ajăn- 
sert la urirăii de mănni goli ari vînomă, kari, 
ms5rinindă desnre aseasts narte kmnia, stear- 
15, adskă oare-kare varietate ne sănrafama 

„nsmintălăi f5rz s5 skimbe de lokă karakte- 
rălă s5ă de sterniuisne. O mslyime de stsnui 
askăite îndensrs s5 se înalge  îmurejzrg1ă 
loră, mi îndats săimrăi renezi, snsimîntstoare 
min înpluimea loră, mi grele de srkată din 
kasa îngastzrii drsmălzi, înfsnimars krls- 
toriloră obstakăle noze. Kaverne întsnekoase, 
mbnsstii în mizlokslă stznuiloră, mi auele 
nesueri desnre kai ama de desă se vorbesue 
în Skrintars, arta vederii loră, de amîndoss 
nsimile, snsimîntetoarele loră adînuimi. E- 
mirălă snăse kavalerglzi skomiană ks aueste 
nesueri era adesea sksnarea animaleloră de 
mrads, sag a oameniloră mi mai selbatiui, 
kai, redămi la desnerare de armssarea solda- 
Hiloră krssii wi semilsnei, îmbrsnima viaga 

VOL. 1. 4



50 MUSEULU LITERARIU , 

de tilxari, mi n krăga niui rangală, nivi 

religiznea, niui seksslă, niui virsta. Kavalerslă 
skoniană asksălta aueste novestiri kg indiferin- 

u5, atstă era de mare înkrederea sa în nste- 

rea mi ksragizlă să nersonală! Dar fe ko- 

nrinsă d'o snaims nedeskriss kind îmi adg- 
se a minte ks se afla în auestă snzimîntstoră 
usstiă, faimosă min nostălă de natră-zeui de 
zile, mi kiară în asele lokari kari fer mar- 
tre isniteloră ks kari Ilrinuinislă r55l5i fă 
îngrdsită s5 mănueasks ne Fiislă omălzi. Îmi 
întoarse trentală atenpisnea dela konversarea 
moars ui lgmeasks a resbelatorălzi nelkre- 
dinuiosă, mi simpi ks în aueste năstizri sel- 
batize snde retsuia sniritele nekzrate goni- 
te din kornsrile măritoriloră, sară fi kăvenită 
mai bine ss aibs de sonă snă k5lzosră kă 
nisioarele goale de kstă ne strelzuitală dar ne- 
kredinaiosslă IIIeerkof,  Aueste kayeteri îl& 
tsrbărars kă atstă mai msltă kk 
sălmanălzi se nzrea kg kresue ks 
inta ne drsmă. În adevrră, ks kst 
dea în întsnekoasele adînuimi ale 
ks atstă konversarea, sa se fruea 
Ini smoars, mi astă-felă vezindg 
să uzi resnsndea , 
Sir Kenet 
rientă ka s 

veselia. m- 
stă îna- 

ă nstrgn- 
mănniloră, 
mai vesels 
ks  sonzlă: 

învenă s5 ksnte tare. înmelegea destală limbele din 0.- 5 noat5 reksnoasue km sonslă să
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ksndă imnsri de amoră, konrinzindă auele la- 
sde înfipkmrate ale fromssenii de kare Noegi- 
loră orientali le nlaue nrea maltă a se okăna, 
kari nrin grmare ns era nidi de km notri- 
vite ls ksnetsrile relimioase ue krestinslă îmi 
“formase de ksndă intrase în năstială Tentanisnii. 
Ilrinti”o nekonsekzinus foarte însemnats, Sa- 
rasinălă ksnta ui lasdele vinălăi, rsbinslă 
likzidă al noeniloră nersani, mi veselia sa 
ajănse s5 fi5 atstă de kontraris k& simtimen- 
tele de totă kontrarie kari absorbia ne ka- 
valeră, în kstă f5r5 învoiala de amiuis ue 
ei îui jăraserz, sir Kenet sară fi înuerkată 
de sigără s5'15 fak5 ami skimba tonslă. IL: 
se usrea ks era lîngr sine” oare-kare demonă 
desfrînată mi korsntoră kare kăta ss nearze 
msntăivea sa eterns. Era dar foarte neotg- 
1tă de trebzia ss fakz, -mi k'ăn% tonă arrinsă 
ui nemzinămită înuen în-fine vorba; între- 
rănse kzitikălă uelebrelzi Radniki, în kare 
noetălă deklars ks nrefers semnălă kare este 
ne sîn5lă amantei sale de kst& toate avsuiele 
Bokarei mi Samarkandei | 

— Sarasine, zise elă lk'snă tonă asnIrg, 
ori kstă de ksfsndată ai fi în retpairile snei 
legi false, ară trebui îns s5 îngelexni ks 
săntă znele loksri mai ssnte de kstă altele, 
ks săntă mi unele în kari Sniritelă rss 

%
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are o nztere foarte mare assma nskBtouli- 

loră. Naui voiă snăne niai de km ntin ue 

mistetă teribilă aueste stpnui, aueste nesueri 

kă întsnekoasele loră bolte kari se nară k5 

kondskă în abise infernale, săntă nrivite a 

fi mai sneuială mi mai desă visitate de Sata- 
ua uri îngerii întsnerikslzi. Ss suii nemai 
k5 am vorbită ks oameni înpelengi mi sn 
kari ksănoskă foarte bine natara auestei mere 
nerikăloase. Gonesue dar aueastr veseli ne- 
băns ui fir5 lokă, mi întoarue-ni kăpetprile - 
as&nra vre-snzi săbiektă kare ss se kgviiz 
mai măltă ks lokgrile we srebatemă, de uri 
vai! nămai nskată mi blestemă at fi în TB 
g5aisnele tale uele mai din inimse. 

Sarasinzlă îl askslt; k'sn3 aerg kare 
arbta, năgins mirare, mi i resnânse kg atrta 
veselis mre kstă nolitexea, îl erta: 

— Bansle sire Kenet, mi se nare ks 
tratezi kam nedrentă ne sonslă dumitale de 
kslstoris. E& ns m'am ofensată ksndă 
kai karne de nork& mi beaj v 
Issată ss te bskari de 
vilezile krestinălsi, 

M'BN- 
ină, mi te am 

weia we nămesui mpi- 
măluzmindă-m5 în fen- dslă inimei ss nlsngă aseste bsksrie de rîndă, Ilentră ue dar te-ai skandalisa fiindg ks m'5 silesk& a, înveseli, ne krtă sti, snă dramă tristă nrin oare-kasi kutiae vesele ? Tloe-
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tală a zisă: „IKsntikslă este ka rosa uerslsi 

kare kade ue sînslă nsstizlzi, ea rekoresue 

noteka, kslstorălzi.“ 

— Amiue Sarasine, n kondamnă gsstslă 

măsiaei uri veselei suiinue, ks toate kr noi 

i dsmă nrea msltă lokă în kămetsrile noa- 

stre, ne kari le amă nătea îndreata snre &nă 

skonă mai bsnă. Dar rsepuiznile mi nsal- 

“mele sente sară kăveni mai bine de kstg 

kntevsile de amoră mi bakiuele &noră oameni 

kari srebată aueasts vale a Smbrei "Morgii, 
nline de snirite rele mi de demoni ne kari 

"5osuisnile oameniloră ssnni “i aă gonită din 

lokzinuele omenesui mi “i aă redăsă ss rets- 

geasks în mizlokslă neji natsre blestemate 

ka. dînmii. 

— Nz voibi astă-felă de menizri, afls 

ks te adresezi &nsi omă.a ksrsi origine se 

săie la aueast5 ras nemăritoare de kari sek- 

ta voastre se teme mi o blestemr. | 
— Kredeam mi eă, resmnse krsuia- 

tslă, ks rasa ta oarbs se trage din sniritelă 

155, f5r5 ală kzisia ajătoră nani fi resurită 

s5 austagi aueastri feriuits var a Ilalestinei 

în kontra atstoră soldani vitezi ai Isi Kristă. 

Asi ns vorbeskă, Sarasine, nămai de tine în . 

arte, vi de nonorălă mi relipisnea ta. Mi se 

naze uizdată înss, n5 kr vi trageri din sni-
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ritălă uelă 155, dar ks vs Isădani desnre a- 

veasta. 

—  Vitezii din uine sară lrsda kr se 

tragă, daka ns din uelă mai mare vitează? 

O vass mendi5 ksi altsia ară nztea ss atri- 
biasks oriminea sa de kstă sniritălzi întsne- 
rikălzi, ksrăia i nlskă mai bine ss se lase 
a fi mevslită din “seră nrin sils, de kmtă ss 
mi nlexe de voit yenskile? Eblis moate fi 
srîtă, streine, dar trebze a fi temztă; uri &r- 
mstorii Isi Eblis, kară lokzeskă IKardistanglă, 
săntă asemenea tatslzi loră. 

Toate ksnosuinuele enouei se lkomnănea, 
de novesti de mais ni nekromanuis, mi sir 
Kenet askslt; aueast; m'srtărisire f5rr5 nigi 
o îndoials mi firs nrea malts mirare, de uri 
înfiorsnds-se "în sine de a se vedea, într'znă 
lokă atztă de snpimîntstoră, ks snă aseme- 
nea sonă. Îns5, din natăra; sa, skatită de fri- 
ks, îmi f5k5 krăuea, mi uers kă kzraniă Sa- 
rasinălăi esnlikarea Menealogici kă kare se 
Isăda. Avesta din zrms nriimi kă bskăris ka, 
SP o dea. : 

— Brave streine, zise elă, afl dar istoria, 
noastis. Ile kzndg krsdzlg Zoxask, ns din simstorii li Gemsnmid, okzua tronălă Ilersiei se &ni ks ngterile întănerikalzi 

i năteri » în mizlokală boltelorg misterioase ale Istaka t5l5i, bolte ne
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kari msna sniriteloră din înuensă le a ssnată 

în stenk5, măltă timnă în ainte da fi kreată 

Adam.  Akolo nstria în fit-kare zi kă oferte 

de senye omeneskă doi merni stsuriitori kari 

se frkăsers, dn noeni, o marte din sine în- 

ss-uri, mi nentrg a ksrora nstrire uerea elă în 

fis-kare zi tribstslă snei viktime noge. Dar 

în fine, fininda-se rsbdarea ssnămiloră sei, 

ksni-va dintre dînmii skoasers nalomslă din 

teakr. Din nsmrrslă axesta far bravslă 

Formeron mi viktoriosălă Feridăn, min kari 

tiranslă f5 în fine destronată Imi înkisă nen- 

tirg totă Vazna în nesuerile întănekoase ale 

msntelzi Damavend. Dar înainte da se nă- 

tea faue msntsirea Ilersiei, mi ne kiudă n5- 

terea auestăi monstră de suge era în uelă 

mai mare gradă, o trens de sklavi vsuitori 

me kari trimesese sr gsseaskr viktime nentră 

sakrifiuiele sale din fiz-kare zi, adase, s5b 

boltele nalatălzi dela Istakar meante sărori 

toate atstă de fromoase în kstă semna a 

meante xărie. Aveste tinere fr&măseni avea 

de taty &nă înmelentă kare nă avea alte a- 

veri de kztă ne fiiuele sale mi îngelenaisnea 

sa: frămăsegea loră n5 le sksri de o nefe- 

risive ne kare adeastr înnelenuizne n'a suită 

niui de ksm s5 0 mrevaze. lea mai mare 

din sărori n trekuse neste al& doss-zeuelea
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ană, uea mai tînzrs abia intra atenui întw'ală 
trei-snre-zevuelea; mi atztă de mare era ase- 

msnarea loră în kstă le-ară fi deosebită ai- 
ne-va kz grestate frs diferinga loră de talis, 
fiz-kare înslmsnds-se nrea nănină mai săsă de 
stă sora maimilks k'&nă ană, ka trentele kari 
dskă la nornile naradisslgi. Aueste fete usrărs 
atstă de frsmoase ksndă făserz adsse ssb bolte- 
le întsnekoase, uri desnziate de îmbrzkmintea 
loră, afars nămai de o simars de mstase alb, 
în kstă gragiele loră atinserg fiingele nemă- 
ritoare.  'Tanetslă băbsi, nsmiîntslă fă sosdaită 
stsnuele bolteloră se deskisers, mi fpkărs 
lokă de emire znei fiinue kare mr de o dats 
în kostsmă de vînstoră, ks snă arkă wi sete, 
mi &rmată de mease fraui ai sei. Toni avea 
o talis înalts, mi ks toate km fama loră era, 
nosomorits, dar era foarte frzmonri la, vedere ; 
dar okii loră avea mai msltă snsimîntstoarea 
anintire ka ai velorg mMorni, de kstă lamina kare arde ssb nleona ueloră vii: 
zise kanălă bandei (Ii, 
vose dălue, nrofsnds mi melankolik, zf de M5N5 Ne vea mai mare dintre sărori kstre kare se adresa) eă sânt Gotrob, rexele lzmii săterane, mi kangl uelg mai mare alg Gi- nistanglsi, ES mi fragil mei ssntemă din nz- m'sr5lg auelora kari, kreani din fokslă ele- 

„Zeinba, 
vorbindă astă-felă ko
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menteloră, nesokotivs, kă totă ordinălă uelsi 

A-Totă-Ilgtinte, ami nleka kanzlă înaintea 5- 

nei mase de nsmîntă, fiindă kr aseasta mgrta 

nsmele de omă. "Tg noate ai azzită nămin- 

da-ne krsză, resbănstori, neîmnskani. Din 

natăra, noastr săntemă băni uri meneromi, n5 

ne resbsnsmă de kstă nsmai ksndă ssntemă 

inssltană, nă s&ntemă krszi de k5tă nămai k5ndă 

ni se faue nedreuntate. Ssntemă kredinuiorir, 

auelora, kari se înkredă nos, mi amă aszită 

răgsuiznile înpelentslsi Mite asnă, tată tăi 

kare în înmelenuisnea sa, ună adress ksltslă 

_s5ă 'nămai Oriminii binelzi, dar înks mi la 

geia ae se nămesue Ilrinuinislă r5ălsi. Tă uri 

sărorile tale era ss meriui: dar fis-kare din 

voi 's5 ne dea nsmai snă firă din fremoasele 

loră kosine sare semnă de omagină, ui v5 

vomă daue la mai mălte mile demarte daiui 

întwână lokă sigeră, &nde veni nătea nesokoti 

ne Zoxazk mi me ministrii sei. “Teama des- 

mre o moarte ameninmstoare, zise noetălă, este 

ka varga nrofetăli Aaron, transformat; îna- 

intea Isi Salomon înti'snă urearne kare msn; 

ne togi uei alui; uri fiiaele înnelentelgi Iler- 

sană ună se mai înfrikoura s5 fak5 omanini 5- 

măi penis. Ele deters tribătelă ue Gotrob 

le uerea, mi înt”ănă momentă ssrorile fr5 

stremstate întwană kastelă înksntată, ne măngrii
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Tăgrstslsi, în Kzrdistană. De atsnui niui &nă 
okiă măritoră ns le-a mai vszătă vre o dati 
Dar tprziă mai ne ărms, meante tineri aleuri 
la resbelă mi la vînztoare se arptarr îm- 
nrejărălă- kastelzi IIenieloră. Era mai băni 
la fauz, mai înalui de talis, mai mndri ui 
mai otprîui de kztă ori kare din lokzitorii 
vesiniui atsnui în vsile Kărdistanslsi. Iei l- 
ax femei, mi se fekăr5 wsringi ai ueloră meante 
tribăte ale Ksrdomaniloră, a kprora vitezi 
este ksnoskăi5 de totă sniverslă. 

Kavalerslă krestină askslt; kă mirare a- 
Meast5 lepends uizdatr (desme kare uri astezi 
se mai noate orsi grme în tradiniznile IKzr-- 

- Ziloră), mi dsns sună minstă de lksuetare, 
năânse. 

res- 

— Ile kredinna mea, sire Sarasine, ai 
snăsă &n5 adevzră. Originea. voastrs moate fi 
srîtb mi de temstă, dar ns este de desme- Uzită. Nă ms mai miră de stprăinua ta în- to kredinns mindinoass, fiindă-kr are o narte din uatăra stremomiloră vostri, auei vîntoră infernali, da izbi viklenia mai maltă de kztă adevzrglă. Inuelegă ear ks imauinaninea voastr5 se anrinde, mi vp dani la k'sntări mi veseli's kîndă vs anroniani de lokarile Visitate de sniritele rele: ele trebzeskă ss destente în
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voi simtimentele de bskaris ue noi înderk'smă | 

anroniindz-ne de mara stremomiloră nostri. 

— Vie barba tatzlui mes! kreză ks ai 

drentate, zise Sarasinzlă mai amăsată de kstă 

ofensată de libertatea kă kare krestinzl& esnrima- 

se kăyetsrile sale. Ka toate ks Tirofetală, fs bi- 

ne kvîntată nsmele ssă! a măsă între noi se- 

mingele &nei kredinpe mai bsne de kstă aveia 

ue stremomii nostii învsmars s5b boliele în- 

kentate ale kastelulzi de la 'Tagrstă, ks toate 

avestea n ne gisbimă, ka uci-algi măssimani, 

s5 ar&nksmă &nă blestemă de damnare etern 

asănra aueloră snirite elementare, susimîntstoare 

mi măternide, din kari nretindemă ks se trage 

originea, noastrs. Aveste genie, dn kre- 

dinua ui sneranga noastr5, nă săntă de totă 

veurobate, si a% mizloanele Wa se sksna, ui 

not$ ss fi5 resnlstite sat medensite în etemi- 

tațe. Dar s5 Irsrm$5 aseste materie imaniloră 

mi molaxiloră; mi e destală ss saii kr k&nos- 

ginga Koranslsi n'a stersă în noi mai de totă res- 

nektală ue avemă mentă axueste snirite, ni 

îmks se mai ksnt5 între noi, sme memoria 

kredinmei veki a nsringiloră nostri versări ka 

auestea. | 

Vorbindă astă-felă înuenă 85 1sute ver- 

sari foarte veki nentră limbs mi konstrăkyisne 

mi atribsite vre snzi adoratoră ală Isi Ariman
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Ilrinainiălă rsslzi: ne înuerksmă ss susnemă 
înt”'o mos &milits ele mai însemnate n'srui : 

Ilosomorite Ariman, în kare Irake vede 
înkz originea rsslsi mi a săferinneloră, nde 
35 g5seskă s5b uerzri 5nă imneriă epală ks 
ală tr? 

Daka o nztere mai blsnds faue ss resar 
în măstii fontpna ănde se rekoresue nelerinălă 
ostenită: ts esti domnălă valsriloră kare Sg%- 
dse stsnuele, tă esti domnslă vîrtejălui kare 
îngite korabia. 

Daka menislg binelzi ordon' nsmiîntelai 
s5 nrodsks balsamălă kare îndsluesue dărerea; 
kstă de nsnini oameni noate elă ss skane de 
sisms mi frigări, sete ale tolbei tale, 

. . . . . 

Dela ziga nasuerii loră, tă 
msritoriloră, -le tale săntă agoniele uelei din Srm5 Ore, mi ine noate zie, nosomorite Ire- niă, daka nsterea, ta, se onresue alkolo!. 

Tiste destală de învederată kg asestă felă de odz este resăltatălă insnirprii noetiue a vr'&nsi filosofă ne Jăm'state Isminată, kare ns vedea în divinitatea, fabăloass kzriia sa dată nămele de Ariman , de kztă nredomnir lsi fisikă mi morală, 
Kenet, ea înfuiui 
mi dăn5 kăm era kat 

lkîrmgesui soartea 

ea r5g- 
Dar la zrekile lăi sir 
1ă înmelesă nrea, diferită, 
at5 de zng Omă ue se
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Imudase ks se trage din demoni, i se msrea 

o invokare adresate însă-mi sniritălgi uelă 

+55. Ile ksndă aueste blesteme ressna totă 

în auelă măstis &nde Satana a fostă gonită de 

Dămnezeă ne kare kateza să isniteasks, 

kavalerslă Leonardălzi kăwet daka, desnsr- 

ninds-se de o datz de Sarasină, nă i-ară a- 

ta area mslt5 snaimr, saă daka înkinarea 

sa ka krsuiată n5i5 îndatora ss înfi&nte ne 

nekrediniosă la lsuts kiară în aselă lokă, 

mi kornslă Isi ss fit sure nisnkare animale- 

lor& măstislui. Dar de o dats o înfenimare 

estraordinars atrase atengisnea sa. Lămina 

zilei se îmngnina de kstă-va timnă; îns5 totă 

nermise kavalerălsi ss obseive k'z sonălă s5ă 

mi el& n mai era singsri în awestă lokă 

selbatikă, dar k5 era d'anroane ărmani do fi- 

gsr5 înalts szrindă din stenks în stsnks ni 

din tsfe în tsfe k'o înlesnire mi aerime ve 

adzuea a minte Isi sir Kenet me fasnii ui 

silvanii ale ksrora imayiui le vszăse în răl- 

nele temnleloră din Roma. Totă ks auelă ks- 

vînt& min kare onestălă Skoniană n sa în- 

doită niui o dats snă minstă ks zeii vekiloră 

msgsui mat fostă în” adevsră demoni, n8 

mai stete la îndoials s5 kreazi aivă km 

imnzlă blestemstoră, n'a kizmată ne Sniritslă 

infernală, „Dar we mi nass, zise în sine bra-
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vălă sir Kenet, ss isbeskă ue demonă mi 
ne adoratorii sei!“ Elg ns jsdeki îns ne- 
desariă ss dea de suire la doi inemiui nrin- 
t”znă atakă ue negremită ară fi frkstă snsia 
singsră înainte d'a înuene luata. El& mi ns- 
sese msna ne sekzre, ui imursdintele Sara- 
sină ară fi ulstită noesia sa nersans ks snar- 
uerea kanslsi s5ă kiară în lokslă auela fsr5 
ka nimini ss i fi esnlikată kavîntală, kndă 
alte îmnrejăriii venirr ss krăge ne kavale- 
r5l8 skogiană de o fantr ue ară fi nstată kg 
rămine armele sale. Înfmimarea, ne kare o 
srmase ks okii kptă-va, timuă, se nprăse mai 
întiiă ks se gine dn zrmele klstoriloră as- 
ksnzînds-se dan stenui ni tăfimări, servinda- 
se kă mslts iskăsinn's de avantayele lokălsi, 
wi învingîndă neregzlariteuile nsmîntălsi ko 
îndem'nare întradevzaă foarte de mirare. K'zndă 
Sarasinulă înuetase d'a kuta, avea figărr, kare 
era a isi omă mare, akonerită ko nele de iedă, se arsnk$ în mizlokglă drsmălăi, ansk$ k5 fir-kare msn5 snzlă din xsnzrile kalzlzi măs5lmanălăi, atakzndg astă-telă în fans ui . fekindă ne nobilslă animală ss se trag în- derztă: auesta nenstiudă ss szfere strinsstăra z5baleloră ui ksnsstrălzi kg feră, kare, dzns obiseizlă din Orientă, era snă belaisoă tare de fer, se redikă în nidioare, uri Iz5 ne
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suate meste stsuinslă s55, kare Îns5 sksu5 

de nerikslsiă lsderii ssrindă moră de stare. 

Inemikslă Ips% îndatr fiislă kalslăi ka ss noa- 

15 une m'na Ie gitălă kavalerălzi. Se arsnk5 

asăua Sarasinălsi, uri, kă toat5 jănemea mi 

nsterea auestăia, îlă ins restărnată ssb diîn- . 

s5lă uri ks lnmile sale brane konrinse male 

misonierălăi s5ă. Masslmanzlă strigi k'snă 

"olasă întpritată de uri ne jsr'ptate rizîndă înk's : 

_— Xamako... nebsnăle... las-m5... ai 

trekztă meste drentările tale; lasp-m, i îni zik, 

saă ms vois servi k& nămnalălă. 

__ Is mămnalălă! ksne' nekredinuiosă, 

zise fantasma , servesae-te daka nozi; Ii VOL- 

bindă astă-felă smulse ast arm din msna 

kavalerslsi uzi o învîrti ne Vaszura kanălzi s5ă. 

— Ajstoră, Nazarinene, strigi Iteerkof, 

kare înuenea 55 se serie seriosă, ajătoră, saă 

Xamalko m'5 OMoars! 

__ $5 te omoră, resnănse loksitorălă nă- 

stizlui, tă al meritâtă moartea în adevsră, a- 

dressndă imnele tale blestemstoare, n5 nămai 

kntre minainosălă tră nmrofetă, kare este îna- 

inte-mergstorălă sniritălsi nekărată, dar kiară 

mi kstre astorălă rsălăi însă-uti. | 

Kavalerslă krestină rem'ssese nîn' atănsi 

ka sng omă îmnetrită, întatsta ressltaiălă a- 

vestei întilniri amenise toate kăpetpiile în voia
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ksrora se Issase &nă monentă mai înainte, 
Dar în fine elă vsză kr onoarea sa uerea ka 
s5 mizloveasks în favoarea sonălză sră, ui 
min mare se adres astă-felă kmtre selba- 
tikală învingstoră. 

— Ori wine vei fi, zise elă, bsnă saă ră 
snirită, afis ks am jărată s5 fii skomnă kre- 
dinviosălă sonă ală Sarasinzlui ue'lă Wii kgl- 
kată săb tine ; te îndatoreză dar ss'1ă lami sm se! 
skoale, altă-felă ms voit lsnta kă tine nentră 
ansprarea sa. 

i 
— Onorabils lănts nentrs sn krsuiată ! 

În favoarea snsi ksune nekredinuiosă sm MĂ În- 
tori armele în kontra &năia dih franii tei în religisne! venitai dar în năstiă 
milsna în kontra krăuii? E 
dată ală lzi Dămnezeă, k 
lasdeloră Satanei! 

He ksndă vorbia astă- 
ui 15s5ndă ne Serasing 
dete îndzrztă kanxiarglă. 

— "Ta vezi la ue nerikzl 
a esnăsă msndria ta, 
iedă, adreszndz-se ks 
mizloaue slabe se no 
ta 

Sb arieri se- 
at5 snă bsnă sol- 

are askăltr ksntarea 

felă, se redikase, 
sp se rediue uri elă, 

ă însemnată te 
sim omălă ku nelea de 
tre Illeerkof, mi l3 ue 
ate înv 

dea mare mi aperitatea, 
de msndry m5nlă astă-felg 
lgi. Tlzzesue-te dq 

inxze îndemsnarea 
de kare esti atztă 
este voinna, uerg- ar bine, o Ilderim! afl ls
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daka nă esista, în steaoa - nasuerii tale, ană 
msntă skînteitoră kare îni mromitea snă semnă 
ală bsnstpnii mi miserikordiei Isi Damne- 
zeă ksndă va sosi moartea, ta, afis zikă, ks 
nă ne amă fi desnsruită sunslă de alelă frr% 
s5 Hi fi sfemiată gîtălă auesta, kare adineaoriă, 
skotea blesteme atstă de smzimîntstoare. 

— Xamako, zise Sarasinzlă, f5r7 s7 a 
rate wea mai miks sănsrare nenti's aueste vor- 
be îari, azi nentrs atakslă mi mai tare ue să- 
ferise, te rogă, bsnsle Xamako, st bagi de 
seams alti datr s5 n& întinzi ama denarte 
drentările tale; k5si, de mi, ka bsnă masăl- 
mană, resnektă mameia ne kari vwersă îi a 
linsită de j&dekata de rîndă ka ss înzestreze 
kă snirităl& de nrofenis, nă mi nlave îns ka, 
s5 ngis msnile ne frizlă kalslui meă, nisi ne 
mersoana mea. Zi dar totă ue ni va ulsuea 
fiindă sigsră desme indslyenga mea, te silesue 
însă s5 kaneni destels minte ka ss îngelexi 
k5 daka vei veni ears s5 mai ms ataui kg 
sil5, voit faue ss kazs kanslt tisă ule- 
tosă dans smeri-ni slabi. IIli kstg nentrg 
tine, amiue Kenet, adazse săindz-se ne kală, 
sănt silită s5 pi susiă ks întrenă kamaradg 
în năstietate îmi nlae mai maltă servinie bsne 
de kstă vorbe frsmoase. De awestea ns m'ai 
linsită, dar ai fi făkstă mai bine ss te gID- 

VOL. 1. 5
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bessi a mi veni în ajztoră ksndă mr l&ntam 

kz asestă Xamako, kare era masi s5 ms 0- 

moare în nebznia sa. 

— Dle kredinma mea! mertăriseskă ks 
am gremită mam kam întsrziată năuină s5 i 

daă ajstorzlă de kare aveai trebăing: dar a- 

vestă inemikă uizdată, ismeala auestei suene ... 

Ară fi zisă aineva ls ksntarea ta nelenizits 

ui blestemstoare a kismată ne diavolglă în miz- 
lokzlă nostră; mi întvatstă am fostă konfs- 
siată, în kstă sa strekărată doss trei minzte 
nînt s5 kăyetă a nene msna ne armele 
mele. 

— Esti snă amikă reue mi neotprită, mi 
daka Xamako ară fi avată snă% bobă de ne- 
bănis mai măltă, songlă tă ară fi fostă omo- 
rîtă ssb okii tei, snre eterma ta, desonoare, 
î5+5 ss fi mimkată &nă denită ka srl aj5ui, 
de wi erai bine uregztită, mi aveai mi arme 
bsne. 

— He vorba mea, Sarasine, daka voesui 
55 Hi vorbeskă kărată, am krezată ks auea- 
sts figărz uisdats era însă-mi diavolzlt în nex- 
soans : mi, fiindă kr sântepi tată deo Vius, kre- 
deam ks avenă vre &nă sekretă de familis ss vs 
komsnikani ne ksndă vs rostogoleani ne nisină, 

— Sarkasmală tsă ns este nă resnansă 
frate Kenet. Kiară krndg inemikslă meg ară
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fi fostă nrinuinele înt&nerikglzi, nă erai mai 

năuină datoră ss te lsuni ka dinsslă ka s5 

averi ne sonălă tră. Afar de auestea, ueia, 

ve moate fi de nekzrată mi diavolikă în auestă 

Xamako mine mai msltă de viga voastrs de 

kstă de a mea: auesta este anakoretălă ue 

voesui sp visitezi. 

— Elă! zise sir Kenet nrivindă figzra 

migantik dar Bskats ue sta înaintea okiloră 

sei, El5! ti bani jokă&, Sarasine. Auesta, 

ns mnoate fi venerabilglă 'Teodorikă! 
— 55 pi snsis elă însă-mi, daka nă vo- 

esui s5 ms krezi, resnanse - [lleerkof; mi 
abia finise aueste vurbe mi ermitală le kon- 

firm nositivă. 

— Ssnt 'Teodorikă dVEngaddi, zise elă; 

-sănt kastodele nestislăi, amikzlă krasii, bi- 
diglă tatăloră nekredinuiomiloră, eretiniloră nui 

adoratoriloră diavolslzi; denarte Maxi! Ilears 

Maxometă, Termagantă mi toni sektatorii loră! 

(Vorbindă ana, skoase de săb asnrslă ssă vesti- 
mîntă ană felă de biuiă saă prosă bastonă ako- 
merită ks feră, ne kare'lă învîrti ne d'assnra 

kanslgi k'o minănats îndemsnare). 
— Eat sntolă tpă, zise Sarasinălă rî- 

zîndă de mirarea ks kare sir Renet urivia, 

pestele selbatiue mi askzlta mărmarele uis- 

date ale Isi 'Teodorikă, (Avesta dens ue a
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mimkată bastonălă să în toate nzrnile f5r'5 

să se arate kr se tărbărr ks auestă eserui- 

niă nătea ss fit nerikălosă nentră kanălă sozi- 

loră sei, voi ss dea o nrobr de msterea uri 
bsnstatea armei sale sdrobindă în bskeni o 

neatr5 mare kare era ling dînsslă.) 
— Este n5 nebsnă, zise sir Kenet. 

—— Îlentră aueasta ns este mai nănină 

bsnă ssn:5, resmsnse măsslmanslă, kare kre- 
dea, ka totă Orientălă, km nebsnii ssntă ssb 
infisinga snei insniragisni imediate. Afis, kres- 
tine, ks daka nă okiă este înkisă, uelă-altă 
vede mi mai bine; ksndă o msn linsesue, 
aveia se remsne are mai mzălts ngtere mi în- 
demznare: asemenea uri k'sndă jsdekata noa- 
str5 a nerită saă sa tgrbărată în renortă kg 
Iskrările  omenesui ,  kontemnlarea noastr5 . 
desnre ueră se faue mai kărati mi mai mer- 
fekts. 

Asi vouea Sarasinzlzi fo aserzits da er- 
mitălzi kare însenă ss strige k'ână tonă sel- 
batikă mi kare forma ănă fels de k'ntare: 
„Ssnt  'Teodorikă dEngadăi; sănt Ismina 
năstislzi, biuiglă nelkredinsiomiloră! Lezlă mi 
leonardzlă voră fi souii mei mi voră veni sp 
se adsnosteaskr în  kilia mea, mi iedalg ns 
va avea frikz de giarele lorg... Sant torna 
mi fsklia! arie eleison!i Dar” auestea se
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năse ue fsg5, mi termini fega rin dos sad 

trei spritare kari iară fi frkstă mslts onoare 

într'o skoals de vimnastikz, dar kare nrin- 

dea ama de năuină la karakterslă s5ă reli- 

wiosă în stă kavalerelă skopiană remase 

mrmărită.  Sarasinslă nsrs k5lă nrisere mai 

bine. 
— ÎN înggelezi, zise elă: asteants s5 15 

srm5m$ în kilia sa, mi întradevsră este sin- 

g5r5l5 lokă ne adenostire ue nstemă afla nen- 

ta asts noante. Esti leonardslă dans înti- 

uzrităra ssnat5 ne navsza ta; că ssnt lesă, 

kam arats nămele-meă, ni săb emblema ieds- 

ls, vorbesue de elă înss-mi, fekîndă alssisne 

la melea axestsi animală kg kare este ako- 

nerită. N trebe îns a'l% merde din vedere, 

kai este izte ka.mi sn dromadară. | 

Aveasts întrenrindere n3 era nrea lesne, 

de mi kondăktorălă loră se omi din ksndă 

în kzndă mi le fsuea semnă ks msna îndem- 

nsnds-i ss înainteze: dar obiuinsită ks toate 

lokările rele ale nsstizlzi mi înzestrată k'o 

aktivitate foarte rar ne kare retpuirea minnii 

sale o minea nekontenită în eseruigiă, kondsse 

ne kavaleri min msusstii nui notesi strimte ne 

ande kiară Sarasinslă armată smoră mi kslare 

me snă armssară bine învsqată, ns trekă 

fr sr fi esnăsă la nerikslă : se va nriuene
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lesne ks Esroneanzlă îngreziată ssb armatăra 
sa de feră, ks kalslă s55 îmnovrată kă gre- 

„tatea sa, se afla într'ână merikslă ama de 
mare în krtă ară fi nreferită me auela din 
ksmnslă de bstair. 'Nă viză dar ks NSNINT 
măluămire terminsnda-se auestă îmbletă neri- 
kălosă: omslă sută kare le servia de kon- 
dsktorzlă se onrise la intrarea &nei nesueri, 
Binîndă în msn 0 torns mare, frkatr dintr'o 
băkats de lemnă msiatr în IIBk3r5, kare a- 
rănka o lămin5 vis mi strelăuitoare ni res- 
usndia &nă mirosă de sslfă.- For s5 se 
onreasks de auestă absră “înekstoră, kavale- 
rălă desksliki mi într în nesuerg kare ns 
mromitea o lokzinns mrea komods. Înterio- 
rălă era îmrsruită în dos mru: în uea d'in- 
tiiă era, snă altară de neatrz imi snă krguefiae 
de trestie: auestă lokă servia anakoretglgi de 
kanelz. În aueasts nNesuerr esterioar kava- 
lerslă krestină, ks maltă neastîimnsră din kazsa 
resnektzlzi ue i insnira, obiektele de kari era înkonjărată, se otsri în-fine s5 desmele ka- lslă ss5, sr'lă lege mi ss'1g îngrijeaskz nen- tirg noante, dans esemnlslă Sarasinălzi kare îlS frkz S5 îngeleao ki auesta era obiueislă lokălzi. În timuslg avesta ermitală 
S5 deretiae kilia sa interioars ka s skz ne oasneni, kari nă întsrziar 

se oksna 

BP Nrimia- 
'5 de a se dzue
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Ing dinsslă. În fondală nesuerii esterioare, 

o mikw deskizstărs înkiss k'o Bu komu8s5 

do skîndsrs groast dsuea la kamera, de kszl- 

kată a ermitslzi, kare era nănină mai lomods. 

Ks msnks malts, elă netezise msmântslă ” uri 

"ls akonmerise k'snă nisină msnăntă ne kare 

"5 ada în toate zilele kă ans dinti'5n5 mikă 

isvoră kare kărea din stenks întrână koluă 

ale nesuerii ; uri în axeasts Elim înek'ztoare 

mammsra sndei se nrea ks rekoresue &- 

rekea mai 'nainte da zda uerslă orei.  &nă 

nat; de nanăre îmnletite se afla într'snă kolnă 

ală kiliei, ai ksriia nsregi era ornani k5 K5- 

te-va nlante mi flori. Dogs torge de ears, ue 

le amrinse ermitălă, deters &nă aeră de veseli 

auestsi lokă me kare îl& fpuea nlskată mi- 

rossrile vexetale mi rekoarea ue se resnira a- 

kolo. Întrană koluă ală mesuerii se afla nisue 

instremente de mznks, întraltslă o firids kare 

komindea o stats nroast; a Madonei. Se 

mai vedea o mass mi doss skasne kai 15- 

rea a fi lokrate de anakoretă, deosebindz-se 

forma loră kă totsl de o mobileloră din Ori- 

entă. Masa era akonerit; n5 nămai k3 r5- 

suine mi legăme, dar mi 5 k5inzri sskate, 

amezate kă kinslă uelă mai karată smre a 

destenta, nofta oasneniloră sei.  Avestă semnă 

de nolitege, de mi! tskst5 mi esnrimat nrin



412; MUSEULU LITERARIU, 

este nămai, se snia foarte greă ks sriri- 

tălă lei sir Kenet, kz manierele selbatiae ri 

violinte de kari ssntălă omă le detese o uro- 

bs5. Mesrsslă ermitălzi era linisaită mi regslată, 

o esnresisne de smilinus religioasr nămai 
stermgea noblenea trpsăreloră sale slzbite de as- 
mimea. traisizi s5ă. El mergea nrin kili5 
ka &nă omă us nare a fi fskată ka sr domneasks 
neste semenii sei, dar Isssndă imnerizlă ka ss 
se fak servitorslă Isi Dsmnezeă. Ks toate 
asestea talia sa pigantikz, lănyimea nsrslsi 
mi a barbei sale, okii sei înssflepii mi in- 
trani în orbita loră, semsna mai maltă ks 
atribătele snzi soldată de kztă ks ale shui soli- 
tară.  Sarasinălă însă-mi nrea. ks mivesue 
ne ermită k oare-kare resnektă ne ksndg fs- 
dea nriimirea în kiliz, ni zise învetă Isi sir 
Kenet: 

— Xamako este în momentele sale vele 
bsne; dar nă va vorbi nînz ue n vomă mBn- 
ka, aueasta este dorinma, sa. 

Ama Teodorikă nrintwsnă pestă tekată in- 
vită ne Skoniană s5 ureazs ue &nslă din ska- 
ne, ne ksndă Illeerkof, dans obiueiulă na- 
Hisnii sale se amezi ne 0 nerins de nanzrg. 
Atsnsi ermitală redik» msEnile sale ka sg 
bine kzăvinteze m'snkarea de uăsese înaintea oasneniloră sei, uri îndenăr 85 mEn'5nue în-
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mo twuere adink5. Aneasts seriositate era 

fiveasks Sarasinslzi, mi krestinslă îl& imit5 

ne kstă nsts, ksmetsndă în sine la nosigi- 

znea sa uisdatp. Ve kontrastă, întradevsră, 

între pestele selbatize mi fgrioase , strigprile 

askapite ale Isi 'Teodorikă, la întîlnirea lor$, 

mi între msrtarea linisuits,. serioass mi kiară 

maiestoass ks kare îmi îmulinia datoriele de 

osuitalitate! ksndă nina se fini, ermitală 

kare ns msnkase nimikă, redik ue rem'ssese, 

ni n&nîndă înaintea Sarasinalzi sn5 vasă ulină 

kă merbetă, dete Skogianălsi o- stikls ky 

vină. 

— Ss beni, konii mei, zise el5, mi astea 

era acele dintiiă vorbe ue nronsnua, beui, 

darsrile lsi Dămnezeă săntă fekate ka ss ne 

bskarmă de ele, nmai s5 nă zit5mă ne dz- 

istorglă loră. 

Dans adeste vorbe, se retrase în ea, 

întiiă kili5, negremită ka sui faks înki- 

nsisnile sale, mi 15s5 me oasneni îmnresn5 

în anartamentălă din întră.  Kenet fsksse 

deosebite. întrebrri lăi Illeerkof asănra oas- 

nelu loră. Ksriositatea singărs n51l5. feuea s5 

kazte aaeste sdiinue, menssările sale religioase 

mi nolitise îl% îmningea mai msltă: daka era 

greă o &ni anrinderea solitarslăi de la înue- 

mstă ko linisairea mi &milinga maniereloră
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sale din &rms, era mi mai greă a ăni aucvasts 
nărtare k3 marea konsiderare ue-mi kenstase 
auestă anakoretă între teolonii uei mai în- 
semnani ai lămii krestine. Teodorikă, ermi- 
tslă dela Engaddi fgsese koresnondentălă na- 
miloră uri konailieloră, uri în skrisorile sale 
uline de înfokare elokzints, deskrisese asu- 
nririle ue nekredinuionnii fzuea krestinilorg la- 
tini, în Ilsmîntală Ssntă, kă nisue kălori totă 
ama de enerpiue ka auclea kă kari se servi 
Iletre-Ermitală, înaintea konuilislsi de la Kler- 
montă, k5ndă uredik; uea d'întiig krăuiatg. 
Înmrprmărită ks a aflată într'sng nersonagiă 
atstă de resnektabilă nzrterile nebne ale ânsi 
fakiră, kavalerală kresting avă trebăinus de kăwetare mai înainte d'a se otzri ss i înkre- dingeze oare-kari trebari însemnate kă kari era înssruinată de sală din kanii krăuiatei. Insă-mi emirglă n nat s5 i dea în aucasts NriVinN5 săiinue kari 3515 malnsmeasks. Eats ne skărtă totă ue nzsts s5 i faks ksnoskztă. Teodorikă făsese o dats &nă bravă mi kara- iosă resbelatoră, înelentă în konsiliă uri SIIrză- minttoră în Iznte, eia, e ună i nsrea kg gre 

area nztere mi axeritatea 
ăsers ei desfsmărsndă îna- 

stase la Ierăsalimg, nă ka dar ka omă kare se otprise sr ne- 

intea loră. Se ar 

nelerină ,
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treaks restală viegei în Ilsmintslă Ssntă. În- 

dats anoi amezi loksinma sa în lokzrile sel- 

batiue snde netrevea mi akm, resnektată de 

Latini nentră asnra sa devonisne, nreksm 

era de Tărai mi de Arabi, nentr simntomele 

de nebsnis ue arstase mi ne kari ei le at- 

ribăia &nei insniranisni devine.  Avestia din 

srm i deters nămele de Xamako kare, în 

limba loră, esnrims azeasts ideiz. Ii kiară 

Illeerkof se nzrea nesigzră asgura nptrerii 

ve trebzia s5 aib5 desnre auestă nersonariă. 

Se vedea, ziuea elă, kz anakoretălă fgsese 

alts dats &nă doktoră foarte bsnă, mi kste 

o dats mai nztea, înks 85 desvoalte, mai mălte 

ori ne 1rîndg, fer5 uea mai mik abatere, 

nrindiniele învelenuisnii mi virtăniă. În “altele 

momente eta nebsnă mi făriosă: nisi o dats 

însz Sarasinslă nă'lă vezăse mai nerikzlosă de 

kztă în zida aueia. Velă mai mikă semnă 

de insălts la religisnea sa destenta făria Izi: se 

novestia ks întro zi ksgi-va Arabi retzuitori 

insăltendă ksltală mi altarslă lasi, elă îi a a- 

taată mi omorită k3 skărtală biaiă se avea 

drentă arms. Avestă evenimentă fskzse maltă 

sgomotă; mi atztă de friks nentră biuislă er- 

mitălăi kptă mi de resnektă nentră karakte- 
rălă sză de Xamako, tribztele retpuitoare res- 

nekta lokăinga mi kanela sa.  Namele ssă
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a mersă ama. denarte în kstă Saladin detese 
ordini nartikălare ka sm fi krăuată mi nro- 
tegiată.  Săltanzlă însă-uri, însonită de ms- 
sălmani de întiizl& rangă, vizitase de mai mslte 
ori kilia sa, atrami de dorinma. de a vedea 
ne  Xamako krestină, mreksm uri de sne- 
ranga d'a ksnsta de la auestă omă insnirată 
oare-kare deskonerire asănra viitorălzi.  „Elg 
are, rm Sarasinălă, &nă rasxid saă obser- vatoriă de o mare însluime, amezată nentiă nrivirea korrsrilorg deresui, mi mai kz seams Hentră observarea sistemej nlanetare.“ Se suie k în aueasts enoks măsălmaniă mi yes- tinii kredea de-asemenea ks kărsslă viexei Oomenesui era regzlată uri nstea fi mrezisă dans kărsglă ii infisinua nlanetelorg, 

Avesta fose renortslă emirglzi, Dan ue 13 a askoltată Kenet, se mai întreba ne sine daka atakările de hebsnis  nrovenia într'a- devsră din nrea mălts5 înfokare a zelălzi ssă, ori era snă karakterg înkinită ue fosese si- lită sr iea uentră nrivilenile ue are. K3 toate! avestea i se narg k's măs5lmanii dauea în kaszlă auesta delikatenea Hîns la sng gradă foarte mare. Elg krezs ks vede asemenea între ermită mi Sarasină o legstără mai in- tim de kztă sară fi uriaenztă dans vorbele Melzi din zrms. În fine nă i ski din vedere
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ks ermitslă detese emirslsi snă nsme ks to- 
tă deosebită de auela de Illeerkof. Toate 

aveste konsiderzri nztea ss destente nrădinna 

daka ns nrenssălă. Otsri dar ss uerueteze 

oasnele mai de anroane, mi a nd se nrea grrbi 

ss i komsânide însemnafa sa misisne. 

— Mi se nare, zise elă, bravslă meă 

Sarasină, ks imayinanisnea oasnelgi nostră se 

retsuesue assma nsmeloră ka mi asănra al- 

toră Iskrări. 'Tă te nămesui Illeerkof, mi 

adineaori te nsmi alt&-felă. 

— Namele meă, ksndă lokueskă kortslă 

tatplzi meă, este Ilderim, wi mălgi oameni 

îmi da înks auestă năme ... La resbelă mi între . 

soldagi ms nsmeskă Leslă Msntelsii, ksui a- 
gesta este n&mele ue mi 115 a kzstioată sabia 

mea uea bsn5... Dar tpuere! Xamako se 

întoarue sr ne snsir ka sr ne renassmă. 

Kanosk& obiueiglă sr5... Nimini ns trebsie 

ss fir martoră ală nrivegieriloră sale. 

Anakoretslă intr într'adevsră, uri înkrg- 

aimsndz-mi bramele ne nentă, stendă în nisioare 

înaintea oasneniloră sei, zise k'o vote solem- 

ns:  „Bine-kvîntată fis nămele avelzia kare 

a voită ka o noante de renassă ss &rmeze 0 

zi de osteneals, mi ka &nă somnă linisuită 

s5 vii5 ss remnare obosirea membriloră ui s5 

notoleasks tsrbărarea sniritălăi !
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„Amîndoi resbelatorii resnsnsers Amin, mj 
skalendz-se de la mass, se nregstirb st meargr 
la lokglă de kglkare ne kare oasnele le art; ks 
m'5na. În-fine salstendzi ne amâîndoi, enri din a- 
nartamentă. Kavalergl& Leonardslzi se deskark'i 
de greaoa sa armatars, ajstends-l5 kamaradală 
s5ă ka ss desfak agrafele mavesei sale; 
remase îmbrskată k'o xains de nele de l'5- 
mils we resbelatorii o nărta, săb armatara loră. 
Anoi elă însă-ui, nrinti'&nă skimbă de karte- 
nire, ajzti ne sonălă sr sui skoags vesti- 
mintele de ne dasănra, ka s5 noats dormi 
mai komodă. Amîndoi resbelatorii se înkinarz mai înainte d'a se kălka;: măs5lmanslă se în- toarse kztre Kebla, nantalg kstre kare TBE5- disnile ori lkprai sektatoră alg Ilrofetglzi tre- bseskă sr fir îndrentate. Dar krestinălă, de- n5tndz-se de sonzlă 555, ka km sară fi temstă d'a ns fi nstată de veuwinstatea, nekre- dinaiosălzi, înfinse în usmântă lsnga sa sabis, ală ksriia msnerk era în forms de kraae, mi îngenskindă ka înaintea semnălăi m'ntgirii , Zise răeruisnile sale ko înfokare mrity înks Min săvenirea Herikzliloră de kari sknase în zisa aueia... Amîndoi resbelatorii obosini de osteneala ksiztoriei, îndats adormirs a- dinkă, fis-kare în natală szg.
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ot kotă a pinstă, sir Kenet fă. isbită de 

an$ simtimentă de anssare uri de neastîimusră 

kare adsse mai întiiă sună visă trekstoră în 

kare îi se mrea ks se lănts k'snă nBternikă 

adversară, mi kare îndats îl& destenti de totă. 

Deshkizindă okii zsri figăra sizdats mi selba- 

tit a anakoretălzi: sta în niuioare liîngs nată, 

iu surijinia mna dreants ue nentelă Isi 

sir Kenet, ne ksndă ks uea-alts ninea 0 

lamu5 miks. 

— 'Touere! zise ermitată kavalerslzi kare 

lg nrivia ks mirare, am s5 Mi SN8iă Iskrari. 

se ns trebe ss a5z5 adestă nekredinuiosă. 

Tironsnwb adeste vorbe în limba franuess 

mi n în limba franks, auestă amestikă de 

dialekte esroneane mi orientale, kă kari kste 

tei se servisers nîm akm între dinmii. 

— Skoalz-te, ărmi elă, năne-gi mantaoa, 

nă mronănma niui o vorbs, dar mergi 3moră 

mi &rmeazb-m5. (Sir Kenet se skăli mi 

155 sabia.)  Avestă feră este nefolositoră, res- 

usnse anakoretălă înuetă, mergemă într'3nă 

lok& snde armele snirităale notă s5 faks totă, 

mi &nde auelea din lsmea aueasta săntă ase- 

menea ănoră trestie slabe. 

Kavalerslă nsse cars sabia ling5 nată, 

mi armată nsmai k'&nă mămnală kare n5 "115 

psr5sia niui o dat în aueaste marb Herikă-
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loasz, se- ssnăse kondzktorglzi să misteriosă. 
Anakoretălă merse înainte k'an5 nasă BUI0ră, 
srmată de kavalerălă nesigsră înkm daka fi- 
gara tikst5 kare se strekăra înaintea Isi ka 
S5 i fakr lsmins n era kreanisnea &nzi somnă 
tsrbărată. 'Treksrs ka nisae mbre în kilia 
de afars, f5rz ss tarbsre re emiră kare re- 
mase ksfendată în renazsă. Înaintea krăaii 
wi altarglăi o alt5 lama avdea înks, snă 
missel (karte de răgsuisni) sta deskisă, mi 
ne usmiîntă se vedea nisae mstenii komnzse 
de sfori mi de fire de feră vsnsite de kzrîndă 
k5 ssnge. Aui Teodorikă îngenzki;, mi fsks semnă kavalerzlzi ss meargrt lîngs dînsslă, He neatra neegalt kare nsrea amezats în- tradinsă ka s5 fak 15g5uisnea kstă se va mătea mai nekomods. Titi mălte răge5uizni d'ale Biseriuei katoliae, uri lentă lk'snă glasă înuetă, dar înfokată, trei din Nsalmii noksingei... A- mesteki în aueste din 5Im5 s&snine, lakreme Ii oftzri konvălsive, ari 
N&ntă simyia adink& divina 
Kavalerzlă skoniană ls mar 

arta nîns la ue 
noesir ue revita, 
te ko sinueritate 
oniăne, mi msrerea
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intea Izi ka snă skolară înaintea snsi nrofe- 
soră resuektată. Ermitelă mi el$, remase 
kste-va minte tkstă mi distrată, | 

— "Te dits în avelă dălană, fiigle, zise elă 
arsi6nds-i marginea uea mai densrtats a kiliei, 
vei grsi snă velă ne kare ss milă adăui, 

Kavalerzlă se sănsse; mi într'o mik as- 
ksnzstoare fikstr în sînslă npretelzi uni în-: 
kiss k'o zu. de tvestie, orsi vslălă ue i se 
uerăse : adăkînds-1$ anroane de lsmins, v5ză 
ks este răntă mi mstată în kste-va lokaii Vans 
felă de săbstanus negrivioas.  Anakoretală 
îlă nrivia k'o mimkare adînkz, dar stsnînite, 
uii înainte d'a nztea sm adese vorba kavale- 
rălăi, îti Surgri inima amssat5 nrinti'snă săs- 
ning konvslsivă. 

— Vei mrivi aksm uelă mai avstă tesa- 
sră ue nemâîntălă are, zise elă în fine... Vai mie 
ai krăia oki nă săntă demni ss sc înalye kstre 
dîns8lă!.. Vai! ns sânt de kztă semnslă de rîndg 
mi desnregzită ue arate kplstorălsi ostenită sn 
lokă de sigăranus uri renassă, dar kare trebsie 
s5 stea totă Masna afars. În demertă mam re- 
trasă în sînslă nsstislai sternă ini nîn5 în 
adinuimile stsnuiloră! Inemikslă ma grsită; 
kiară auela de kare am fegită wa srmată în 

azeastt retragere. Se mai onri înk5 snă mi- 
nstă, mi întorkîndă-se kstre kavalerslă sko- 

VOL. 1. 6
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uiană, înuens eară k'8nă tonă mai fermă: Îmi 

adăui salstarea lsi Rikardă ală Angliei. 

— Vis dela konsilislă nrinainiloră kres- 

tini, zise kavalerală, dar regele Angliei fiindă 

indisnsă, Majestatea Sa ns ma onorată kă 
ordinile sale. - 

— Losinka dămitale ? 

Sir Kenet stete la îndoialr... Ilrensssrile 

sale de la înuenstă mi semnele de nebănis ue 

ermitălă detese,i venirs de o datz în minte... 

Dar kăm ss n5 se înkreazr într'snă omă k'o 

înfsuimare atstă de relipioas5 ?... 

— Vorba mea de treuere, zise elă este auea- 

sta: „Reyii aă uerztă mil de la ănă uermetoră.* 
— Ama &, zise ermitălă don 0 nassr, 

te ksnoskă bine; dar sentinela kare este la 
lokălă s5ă, mi al& meă este foarte însemnată, 
strigr: Vine 6? suzi amikă ka mi &ngi i- 
nemikă. 

Lă5 atsnui lamna mi treks în kamera 
de &nde emiserz. Sarasinglă sta întinsă ne 
natălă ssă, adormită adinkg. 

— Doarme în întănerikă, zise ermitslă: 
nă trebe sr'1ă destentom. 

Starea ermitzlzi înfopima într'adevsră ima- 
yinea &nzi adinkă renassă. Era kzltată me o nar- 
te, kă faga întoars kstre zidă; snălă din bra- 
ele sale arsnkată înainte askăndea ks larga
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mi lsnga sa msniks acea mai mare narte din 
figăra sa, dar fr&ntea-i remznea deskonerit. 

Nervele sale atztă de aktive ne krndă era 

destentă, era akm în nemimkare ka ksm 

figsra sa ară fi fostă de marmarr, rii lsnyele 

sale nleone mstzsoase era kălkate me nri- 

virea sa de moimă. Msna sa deskiss ui în- 

tinss, resăflarea sa linisuits mi regslate, totă 

avsta, într'însslă somnzlă uelă mai adink$. 

— Doarme dasă, resnsnse ermitălă ks 

auela-mi tonă ka mi mai înainte, mi între- 

băinmsndă awelea-mi vorbe, de mi le detea a- 
km 5nă îngelesă figărată: Doarme în înt- 

nerikt, dar mi mentră dînsălă va ressri o a- 

sror5... O Ilderim! kăgetzrile tale, ksndă 

esti destentă, s&ntă atztă de ximeriue, atztă 

de amsuitoare, ka mi auelea kari înuealz în 

adestă momentă imaninaniznea ta adormit; 

dar tismbina se va aszi mi visglă va înueta. 

Vosbindă ama mi fskîndă semnă kava- 

lerglsi s5'lă grmeze, ermitălă merse kstre al- 

tară mi trekîndă înderstă-i, ans &nă resortă 
kare, Iskrendă fsrs sgomotă, deskoneri o 5- 

ms de feră fskatr în zidală nesuerii mi as- 

kănss de o bskats din stenka kiară, ana în 

kstă ss nă se moat5 niui zpri. Mai înainte 

da deskide aueasti sur, ermitilă av5 grije 

s5 i &ngs uiîninele ks nsuină sntă-de-lemnă 
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din lamns, mi ksndă o-trase kstre dînsslă, 

se zpri 0 skarz mik ssnats în neatrs. 

— lea auestă velă, zise ermitală k'snă 

tonă melakolikă, mi akonere-mi okii, kpyui nă 

mi este nermisă sr mriveskă tesazrălă ue tă 

vei nrivi akm, fir s5 ms fakă kslnabilă 

de nzkată mi de trsfig. 

Far si resnănz5, - kavalerslă înfsmări 

kaunslă solitarslui în vrlslă ue auesta i înfs- 

nima, imi 'Peodorikă ssi skara ka &nglă ue 
kznoasue urea bine drămălă ka s5 nă mai 

aibs trebăinus de lmin. În auela-mi tirană 
ginea mi lamna ka ss lsmineze ne Skoniană 
kare zrki dans dinsslă sn5 mare nsnsr5 de 
trente, În fine, ajsnsers la o sensmînts 
miks d'o forms neregslats, &nde la snzlă din 
koluări resnsndea skara, ne ksndă la uea-al- 
t5 estremitare se afla o a doza skars aseme- 
nea kare dzuea mai sssă. În sngislă ală 
treilea era o urs gotik5, ornatr întrsnă kint 
ordinară ks grsne de kolonete, mi kg toate 
atribătele obiuinzite auestai felg de skslntărp' 
Era anzrats do nortius kzutamitr tare ks 
feră mi ks ksie mari. Kiotre asestă din gr- 
m năntă ermitals îti îndrentă nannii, 
N5I5r5 kr tremsrs lkndă se anronii, 

— Skoate-ni înkslmmintea, zise kavale- 
Tălzi velă rma. Iismîntelă ue kalui este. 

kari
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snnită... Gonesue din adînksrile ssfletalsi t55 
oi ae kămetare nrofans saă lsmeaskr, ls 

arg fi o nelegizire mare s5 ustrezi vre 

ana în asestă lokă ssntă. 

Kavalerglă l5s5 înkzlusmintea dans ksm i 

se ziaea, ui în timuslă auesta ermitălă se mprea 

k'5 se roag' în sine. Ksndă se onrirs ear5, zi- 

se kavalerălsi sz loveask de trei ori în nortiga 

gea miki. EA& se ssngse ...&ura, se deskise înda- 

tis; uelă monină sir KRenet ună v5ză ne ni- 

mini, uri simuzrile sale fsrs imite de o dats 

de sn5 torentă de uea mai kărat5 lsmins mi 

de emananisnile desfetstoare ni mâi îmbzts- 

toare a weloră mai avăte mrofăme. Se trase 

înderztă ks vro doi saă trei nai, mi trebăi 

s5 tueaks snă minstă ka ss'mi vii în sine 

din dimirea mi mirarea uei frkăse aueaste 

treuere fur veste din întănerikă la lsmins. 

Knd5 într în anartamentală de snde ewia 

atzta strelzuire, viză kr lămina venia dint”o 

măluime de lamne de arpintă, alimentate de &n- 

tălă-de-lemnă velă mai nregiosă, uri skonindă 

miofsmene uele mai nlzkzte, atirnate kă lan- 

nări de auela-mi metală de bolta snei mii 

kanele gotiue kare, ka mi wele alte anarta- 

mente ale wizdatei lokzinge a ermitălăi, f&- 

sese snats în neatra tare. Dar în toate wele alte 

înrprniri ale mesuerii ue sir Kenet v5zBse, l3- 

 



86 MUSEULU LITERARIU , 

krarea fskst5 în meatrz era de felsiă uel& mai 
simuis mi mai ordinară: aueasts kanels din 

kontra, se fsksse min invennisnea mi dalta 

geloră mai însemnaui artistă. Bolta în arkări 

era ninzts în fip-kare narte de mrease koloane 

înavăgite ks uele mai delikate skslntăre, mi 

kinălă ks kare uisbsuele arkzriloră se snia 

ks alte onamente analoame, erâ în uelă mai 

pană stil alg arxitektărei de at&nui. Între ko- 

loane se afla de fiz-kare narte mease firide 1s- 

krate m'sndrg, konrinzîndă fip-kare imaminea %- 

năia din uei doi-snre-zeue anostoli. La estre- 
mitatea kanelei, kare trebuia ss fi n5sr la 
ressrită, se înslua altarslă, la snatele ksrzia 
o fi&moasz nerdea nlins ks kăsztare de asrg 
akoneria &nă lok& &nde se afla negremită vre 
o imagine saă eva moasue foarte ssnte, la 
kare aseasts kanelz făsese înkinati. Înkre- 
dinnată ks ama trebue ss fîiz, kavalerslă în- 
aint5 kstre altară; mi înmenskindă ne trente, 
indenă s5 snsi5 rspruisni kă ksldarp... A- 
tengisnea sa îns fs îndatm intrer&ntr de o 
NO055 SBNris5. Ilerdeaoa fs redikats, sag 
mai bine tras într”'o marte frrp veste, dar km 
ui de we msns, aueasta us nstă SD vazr ; kz 
toate auestea în fivida deskonerits ks king 
amesta, zzri 5nă dălană de abanosă ui de ax- Mintă k3 dos ui, înfsgimsndă în miniatsrg
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imaminea znei biseriue. Ile ksndă elă nrivia 

k> o ksriositate neâstimuzrats, amîndos5 5- 

mele dălanslzi se deskisers de o dats, i zsri 

o bskatr mare de lemnă ne kare era ssnate 

aseste vorbe: Vera cruz. "Tot atănsi 5nă koră 

de voui femeiesui ksnt5 Gloria Patri. Îndats 

ge kentzrile înuetars, dălanălă se înkise, ner- 

deaoa îl& akoneri cars, mi kavalerălă înmens- 

iată înks înaintea altargizi, nătă s5 ărmeze 

ami faze înkinsaiznile la satele moasae. O 

fsks nlină do imnresizne adinks, mi se stre- 

karb kstă-va timră nîn'5 s5 uri termine r5g5- 

sisnile.  Atenui sksirndă-se de josă ksst5 îm- 

mrejără-i ne ermitălă ue'lă kondăsese în auestă 

lokă misteriosă. Îlg zeri, akonerită înks kă 

vslzlt în kare îl$ înfemărase însă-uă la în- 

senstă, kălkată, ka snă ksne isgonită, ne ura- 

gulă kanelei. fir si ksteze ală tree. Starea 

sa esmrima tot ue resnektălă are mai Bmili- 

toră, vemămkarea mai anss5roră i HOksin- 

ua mai sinueră. Era starea &năi omă îmno- 

vprată uri restărnată la msmîntă de gres- 

tatea emowisniloră sale interioare. Sir Kenet 

se amoni$ de dinszlă ka ss i vorbeasks, dar 

solitarălă îngelegîndă kupetslă s5ă, M3rMm3r; 

k'o voue înekats de vzlzlă wei akoneria ka- 

515, wi ale kprgia asente se nprea ks esă din- 

wană ssdariă... Remsi... Remri... maritoră
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feriuită ... fiindă-k avweasta gi este nermisă... 

visiznea nă s'a finită înks5...“ Vorbindă astă- 

felă, se retrase de la nragzlă snde era kăl- 

kată mi înkise sura kanelei kare, asigărats în 

întră de &n5 resortă ală kmrzia sgomotă fikă 
55 ressne bolta, se &ni kă meatra în kare a- 

geastr gaz era sunati. Se nbră kr se 

znesue atrtă de msltă ks neatra, în kt ISe- 

net avă grestate ss deosebeasks o kr5irptără 

kare sm i arate kr sma esists. ElS se află 
dar singără în kanela, l&minatz bine, sineără, 

“ frrs alte arme de kstă nemnalziă, îs alti 

komunanis de kztă nioasele kspetpri ui kăra- 
I3lă sră kstezztoră. 

Nesigăiă de ue are ss i se întimule, dar 
otsrită si se lase în voia: întîmnizriloră, sir 
Kenet se mreîmbla înks înuetă în kanela so- 
litars kndă se aszi wea Mîntiiă k'sntare a lo- 
komslzi. La aueasts ors tikăts kendă zisa 
mi noantea se atingă, krezs k5 a5de, dar fpr5 
s5 noat deosebi din ue narte vine ssnetălă, 
sgomotălă &nzia din axele klononele kari anzn- 
5 redikarea ostiei în timnslă sakrifiuisizi lităr- 
Mici. Ora mi lokslă da axestoră ssnete slabe 
în sine ueva solemnă mi înfrikom'storă ; uri 
kstă de kăramiosă era, kavalerslă krezs de 
kăviinus sr se retrag în koluslă uelă mai 
denzrtată alş kanelei mi în fana altarălzi, ka
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sm observe fr întrerănere ărmsrile ases- 

toi semnală neastentată. Ileste nsnină timnă 

ză nerdeaoa deskizindg-se ears mi moasuele 

înfspimsnds-se din noă nriviriloră sale. Iz- 

zândă în penski kă resnektă, azi k'ntarea 

 ladeloră, saă întiislă ofiuiă de dimineaus ală 

Biseriuei katoliue se karelă uelebra vosi de 

femei znite în oră ka uri mai nainte. Ka- 

valersl& înpelese îndats ks ksntsrenele nă mai 

remsnea nemimikate, dar ks se anronia de kane- 

I5, ksui vouile loră se fpuea din ue în e mai 

înmelese. Îndats o sur totă ama de nezsrits 

kndă era înkisz, ka uri aaeia a intisri d'în- 

tiiă, se deskise de uea alt marte a kanelei, 

mi kmntirile korslsi resănars kă mai “mălt5 

nomus s5b boltele mikzlăi temnlă. ISavale- 

rslă kă okii amintagi la urs, abia resgfisndă 

mi nalnitsndă do kuriositate newsbd'itoare, as- 

tentă în starea nioass ue lokzlă mi suena i 

înssfa. IL se mr kw 0 mrouesisne avea s5 

se iveasks.  Ilatuă konii tineri, d'o mare tră- 

măsene, a ksrora braue, gâtă mi niuioare, fi- 

indă goale, înfsuima kăloarea oakems a O- 

vientălzi mi kontrasta ks albele tniue în kari 

era îmbrskaui, intrars mai întiiă kzte doi, doi. 

Tea, bintiiă nerekis nsrta doz5 afsmstori ue le 

mimka înaintea loră, imi kari admănia noge 

urofeme ne ling auelea kari nai îmbsls5mia
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kanela. A doza nerekis ar&nks ue josă flori, Dsns dînmii venia înt”o ordine simuls ui maiestzoas femeiele ue komusnea  korslă. lease “dintre dinsele dări negrele skanslarie ui dăns vslsrile negre se kzdea ne rokile loră albe se nsrea a fi religioase din ordinea Mantelzi-Karmel , mi &nă nămsră egală avea v5l8lă albă al săroriloră. “ele dintii ninea în m'ni kBrui mari de răg5uini, ne lkzndă tinerele feuioare nsrta fis-kare mstsnii de rose albe uri rose rome: Fskărs ne rîndă okolzlă lkanelei, fir sp sarate kr faue uea maj mil5 atennisne la sir Kenet, de mi trekăsers aura anvoane de dînsslă în ktă era, mâi sz'1ă atings rokiele loră. Ile ksndă ărma kntsrile loră, kavalerzlă se înkredingi bine kT se afla în- t'&na din auele monastiri snde nobilele fiiue krestine se înkina Isi Dămnezek Hentră ser- vinizlă să. Tea mai mare narte din aueste mo- nastiri făseserg desfiinmate de ksndă maxome- tanii k5stigasers cars Ilalestina: dar mălte din 

desnrenslzi loră, ărma ss nEstreze în sekretăg ritările la kari se înkinaserz. Ky toate : ks sir Kenet Suia bine kg este ama, solemnita- tea lokălzi mi a Orei, sănrisa ue j frkăse a-
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rbtarea firp veste a auestoră reliioase mi 
kinzlă kă kare treksserz ne ling dinsslă, uri 
kare semna ama de măltă kă uizdata, vede- 
nib a &n5i visă, toate aueste îmurejărsră avar 
“atsta nătere asănra imaninaniznii lasi, în kst$ 

i veni ks greă si vazs în aueasts maiestoass 
arstare o adănare de kreatare din Ismea aueasta : 
ea i înfsnima mai msltă snă korg de fiinge 
seresui fskindă înkinsuizni obiektalzi adorg- 
riloră Bniversale.  Astă-felă fsse întiia ideiz 
a kavaleralzi ksndă kortegizlă se desfsmară 
înaintea sa, k'snă nasă înuetă ui reglată ri 
î5'5 $7 fak5 0 sinoăr5 mimkare de "nrisosă ; 
ama în kstă, vszată la lsmina misterioas uri 
akonerits a, lamneloră, mrintre norii de temiis 
de se înglya kztre bolts, se nrea mai maltă 
ks se strekoars de kztă kg merge. Dar fs- 
kîndă înkw o dat okolzlă kanelei, relimioa- 
sele ajănsers cars la lokslă znde elă se 
afla înmenskiată, mi atsnsi ana din tinerele 
fevioare ks vslslă albă tkoase din m'st5nii 
5nă bobokă de ross kare ksză, noate din în- 
timulare, ne 'misiorslă Isi sir Kenet. Kava- 
lerslă trespri ka isbită d'o seats : ksui ksndă 
sniritălă a ajănsă la snă gradă mare de as- 
tentare mi esaltare, uea mai miks întimnlare 
faue ka imayinanisnea ss treak toate maryi- 
nile sale. Kg toate auestea el& stsniîni miu-
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karea sa adskîndz-mi a minte kzt de simuls 
mi neînsemnbtoare era în sine aueastr îmnre- 
jsrare; el îmi zise ks nămai sniformitatea 
monotons a koristeloră o fskuse însemnate. 

Kndă îns5 urouesisnea îndens nentră a 
treia oars, kăwetălă mi okii Isi sir Kenet zr- 
mar5 nămai ne aueia din sărori kare argn- 
kase bobokslă de rosz.. Ea semna întokmai 
kz uele alte dn mersă, -aeră mi talis, mi 
kă toate auestea inima Isi sir Kenet bztea 

“ka kăm ară fi voită sm cass din sinzlă s5ă: 
adeasts imnălsisne simnatik i foko kănos- 
kată ks" tînra feaioars kare se afla Sire nar- 
tea drearitz în als doilea rîndă al săroriloră, 
i era mai skămur, nă nămai de lemtă toate aue- 
lea kavi erea de fas, dar uri de krtă totă sek- 

„s5lă sră. Tlasisnea romanesk' a amorslsi astă- 
telă nrekum era înkărayiats mi kiară nreskiis 
de lenile lkavaleriei, se lovia, foarte kx devogiă- 
nea nă mai năgină romanesks din timnslă avela : aueste dor simtimente lontribsia mai mată a se întări reuimokg de kstă a se Isnta în- tre sine. Ama dar ko înfokare, kare avea we-va reliiosă, sir Kenet, în mad la nis- de sensauisnii kai îlg fiuea ss tiesarx din fândslă inimei nins în vîrfălg degiteloră, as- tenti &nă ală doilea semnă de la aueia de la kare kredea măltă kz a nriimită ve vele d'în-
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ţii. Ori kstă de skartă fese intervalălă kare 

se strekr$ nîn5 knd nrouesisnea ss ter- 

mine okolzlă biseriuei, se moră o eternitate 

uentis sir Kenet. În-fine, aueia, ne kare 

o srma kă okii k'o atengiăne mare se auronis. 

Na era nivi o deosebire între aueastr figărs 

akonerite ks v5lălă mi ele alte ale kzrora 

minikri ea le zrma lo denlins armonis; 

dar ajăngîndă nentră a treia oar5 ling ka- 

valerslă înpenskiată, o mn mik, ale k5- 

riia mronornisni alese da mea mai înalt5 

idei desnre nerfekpisnea formeloră nersoanei, 

emi din îndoitărele gazei ks o razb de I5n5 

mintre norii albiuionri ai &nei noni de vars; 

mi &ng noă bobokă de rosi k5ză la niuioa- 

rele” kavalerslăi Leonardalăi. Asts dat5 .auea- 

sta nă mai nstea fi o îmnrejărarea întimals- 

rii... No era ear niui &nă efektă ală xa- 

sardslăi asemnarea auestei msni midi ue 

zbvise ks alta ue bszele sale atinsesers o datr, 

ne ksndă în inima sa jăra în sekretă o kredinu's 

eternz aueleia a ksriia m5n5 0 v5zăse. Daka 

ară fi trebsită înkr o mrobr, ară fi afiato 

în nresinma răbinălui nreniosă kare oma a- 

uelă degită albă ka neaoa, givaeră a krrăia va- 

loare sir Kenet ară fi urengito mai năuină 

de kstă uelă mai moră semnă ală avelzi 

fizmost degită; mi ama akonerits k&m era
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feuioara întimnlarea saă steaoa sa uea ben 
i ertase sr zsreaskr o bskls desfensrate 
din axele kosine de abanosă din kai snt 
singără usră i era de o sstr de ori mai nre- 
niosă de kstă uelă mai frămosă lannă de asră 
masivă. Aveasta era doamna lkaweteloră sale! 
Dar km se afla akolo » în auelă lok& de- 
nzrtată 1ui selbaţikă, între feuioarele înkinate 
Domnslsi... 'Trebăia s5 fi &n% visă, o ilssi- 
sne învuelztoare o imaminagiănii sale. Ile 
ksndă aveste kăyetzri okăua sniritălă 15i sir 
Kenet, urosesisnea emi ne &nde intrase. 'Li- 
nerele akolite, relipioasele akonerite kg ne- 
&r5, desuzrărs ne rindă... În fine, aueia, de 
la kare kavalerslă nriimise avestă semnă de 
săvenire trebzi sr se demzrteze mi ea: dar 
emindă minuk$ ămoră kan kstre lokală 
ănde sir XKenet sta nemimkată la o statag. 
El5 ărmi kg okii vele din &rm's mimkwri ale v5lzlsi s55, aueste îndoitare desnsrărs mi ele wi săfletslg kavalerglză remase kztsndată înt 5nă întsnerikă ama de adinkă ka ari auela - kare ishi fsrp veste simmsrile sale eterne; lui abia wea din drms korists trekg nragslă iei ui ea se înkise kg sgomotă, vouile tp- k5r'5 îndats, mi lăminele lkanelei stingînda-se totă axa de iste, erozlă n ostrg se afli earz Simg5ră mi în întsnerikg. Dar ue era nentră
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sir Kenet singărztatea, întânerikălă mi nesi- . 

găranna stzrii sale misterioase! Ie aueasta nă 

se oksrm5, uri niui ks kăueti o datr. Mai 

întiiă kometi nămai la vedenia fonitivs kare 

i se arztase, mi la semnele de săvenize ue 

i arsnkase. S$5 se arsnue la nsmîntă mi s5 

kaste ne ninzite rosele ue ca Izsase -josă 

s5 azi; S'atinos bazele sale de reaile ne- 

tre ue kmlkase; s5 se lase în voia tstsloră 

nebznieloră ue o nasisne înfokats nrodzue în 

aveia kari i se sănenă mi me kari ea le 

jostifik5 în okii loră, astă-felă era semnele . 

snsi amoră nasionată kari săntă komăne la 

tonă sekzli. Dar ueia ue karakterisa s*kălslă 

kavaleriei, era ks în mizlokălă transnortări- 

loră sale aele mai estravagante kavalerslă nă 

kăieti nisi sn% momentă si fakz wea mai 

mik silinus ka s5 ărmeze obiektslă adestsi 

amoră esaltată: era o zeitate lare, krezindă 

de kăviinur ss se arate nă minztă adoratorzlzi 

s5ă devotată, se întoarse ears în adînaimea 

sanktăarislsi s5ă; o stea kare, într'nă mo- 

mentă favorabilă, arănkase assrnra l5i o raze 

hine-fsktoare, ui se înfsmărase ear În v5- 

lg să de abări. Fantele doamnei afeknisniloră | 

sale era nentră dînsălă ale snei fiinge s5- 

merioare kare ns trebzia s5 fig niui obser- 

vate niui konstrînse: ea nătea ss1lă înveselea-
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„Sk% min înfsmimarea sa ori s5lă întristeze 
nrin linsirea sa; s5'15 înssfleneask min bsn'B- 
tateai ori s5'1% desnere nrin asurimeai, oră- 
de în fine dsns libera sa Voinus, f5r5 S5 
aib5 a se teme de niui o nenlsuere, de niui 
o îmnătare din nartea kamnionzlui s5ă devo- 
tată. Ea n5 'trebăia s5 mi adskz a minte 
de auestă kamnionă de kt nrin simtimentele 
inimei mi kredinga snadei Isi, mi singarslă 
Isi skonă în aeast viau5 trebăia sr fii a 
îmnlini -ordinile doamnei sale, mi a întinde 
renămele tr&măsegii ei nrin strelăuirea îns5-mă 
a fanteloră sale eroiue. Astă-felă era în ene- 
re lewile kavaleriei mi ale amorzlăi. Dar 
nasiznea l5i sir Kenet făsese esaltats nrin 
mai mălte îmnrejsrzri, EI Waszise ni o 
dat5 sănetălă vouii doamnei sale, de mi adesea 
nrivise kă entăsiasmă fr&măsenea, ci. Ea trzia 
înt”ănă uerkă de kare titlzlă s5ă de kavaleră 
i nermitea s5 se anronie, dar: în kare era o- nrită s5 se amestiue, Dar kare femei vre- 0 dats n'a observată devotamentală nasionată ală &n5i amantă kiară dint”o treants foarte inferioarz ei? Îlrivirea sa se ourise asănrsi în adănzri, rekia sa adnase lazdele bra- vălsi în novestirile lănteloră ue întîmnla în toate zilele, mi ne ksndă komi Hă, baroni uri dzui se verta ks invidis nentrg na din nrivirile
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sale ea le Isa ss kazr fir vois-i mai în- 

tâiă, mi moate kiară fr sr suis, ne spraklă 

kavaleră ală Leonardslzi, kare, ka stii rps- 

treze rangslă, n'avea de krtă snada. Kndă 

ea, îlă esamină mi îl& askslti mai kă atenni- 

zne, nobila dam afl motive ka sp înkăra- 

weze o anlekare kare întiiă se strekărase în 

inimai fisr5 vois-i. Daka uine-va Isăda frs- 

mssemea nersonals a znzi kavaleră, damele 

acele mai kz minte ale lkărpii resbelatoare a 

Angliei, nămia ne jsnele Skoniană ka mi mai 

frmosă înks; adesea se întîmnia kiară ks, 

kz toate darzrile ue minvinii mi domnii f5- 

vea menestreliloră, snă snirită nobilă de nea- 

tîmare mi newsrtinire komrinzindă ne noetă, 

xarmna, sa aelebra eroismălă sprakălăi resbela- 

toră kare n'avea, niui kai de naradz nisi vesti- 

minte kă ae ss resnlzteaskm asemenea lazde. 

Momentele în kari ea askslta lada a- 

mantălzi să kuta în fis-kare zi mai maltă 
nregă nentră nobila Edita. Era o distrâkpisne 
nlsksts nentră lingămirea ue i ostenise re- 

kile, -era znă obiektă nlskgtă i demnă nen- 
tră mediizrile sale sekrete. Is kstă observa 

mai -măltă ne sir IKenet, ks atstă se mi în- 
kredinga mai măltă desnre devotamentălă Isi 

nentră dinsa; se obiuinăia s5 vaz în sir Ke- 
net din Skonia ne kavalerslă destinată s5 îm- 
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nsrismeaskr kă diînsa nlzuerile mi skimbs- 
rile &nei natime noate nerikăloase, dar kzriia 
noenii de atsnui i detea o domnis sniversals 
mi neînvinsă, mi ne kare îns-uri sonietatea, 
în obiseiele ui moravsrile ei, o m&nea în rîn- 
dălă virtăgiloră uri nietenii. Ksndă Edita în- 
uelese starea szfietelzi sră, kă toate simtimen- 
tele sale kavaleresui mi demne în toate de o 
fiik5 ne kare nasuerea sa o amronia de tro- 
nălă Angliei, ori kat de mzltă msndiia sa 
ară fi fostă lingămits de omaninea tsksts, dar 
neîntrerzuts a kavelerslzi ureferită, era mo- 
mente ksndă inima sa de femeis, isbinds mi 
isbits, mărmăra în kontra tiraniei formeloră 
de kari era înkonjărats, mi alăsa timiditatea 
amantălăi s5ă, kare msrea a fi otorită s5 n5 
le înfiznte: etiketa, rangălzi mi a nasuerii trp- 
sese îmnrejărălă ei znă uerkă manikă; afar 
dintrînsălă sir Kenet nztea, s5 0 salzte mi 
S5 0 admire, dar nă'l% mstea treue nrekam 
snă snirită n noate strebate linia tras de Varga 5năi nzternikă înksntstoră. Ea era f5- Y5 VOiz-i ărmerit de kăyetălă ks ui ea în- S5-ui trebăia ss risue de-va, fi mskar vir- fală mikzlai sg niuioră de zinz, afarz de ]i- nia trasr, daka voia sp dea auestai amantă timidă mi ksmnstată okasisnea sz szrgte le- estsrele nantofiloră sei. Era aug esemnlg me-
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morabilă, ală fiiuei renelsi Sngariei, kare în- 
kărajase snerangele suzi skstieră de o trean- 
t5 foarte de josă, mi Edita, de mi emite din 
ssnye regală, n5 era fika snzi tere, dans 

“kăm nisi amantsls ssă ns era de o treants 
ama de josă.  Soartea n nssese în kontra 
afekmizniloră loră o asemenea barierz. Ilen- 
tă aweasta nobila dams Issase si skane 
kste-va semne de favoarea ue akorda timidg- 
Isi ssă adoratoră; altă-felă, km ară fi natatt 
kavalerzlă nostrs sr reksnoasks ama, iste, mi 
k5 asigăranms fismoasa msn la kare abia a, 
uătstă ss zpreasks dos degite nrin vzlă, uri 
km ară fi nătstă si fis ama înkredinnată 
ks amîndos5 florile arsnkate ne rîndă Iîng's 
dinsălă era &nă semnă de ssvenire din nartea 
damei afekpisniloră sale? N ne vomă înuer- 
ka ss esnlik5mă min ue miră de observsră, 
urin ae semne, miviri saă este sekrete, nrin 
ge misteriosă instinktă al& amorălzi, aueasts 
simnatis vis se statorniuise între Edita mi a- 
mantălă ssă. E destălă ss snsnemă kr afek- 
Misnea uca mai nasionats esista între aweste 
dos fiinge kai nă vorbisers nisi o dats în- 
tre dînsele 

9 m



  
Sarasinulii înainta, în galopii mare, 

CAPITULU il. 

Tbuerea uea maj adînkz , întănerikală melă mai mare, domnirs măltă timnă înk în kanela snde kavalerzlă “Leonardălzi sta totă în wenzki, mălgămindă ne rîndg Isi Damne- zeă mi damei sale desnre favoarea ue i akor-
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daser5. Sigsranua sa nersonals, destinzlă ss5 
nronrig, kare în menere îl& oksna urea ns- 
mină, ună mai avea uelă mai mikă lokă în ks- 
metsrile sale." Se afla lîngr Edita, nriimise 
semne desnre săvenirea ci, se afla într'ană 
lokă konsakrată nrin ea mai ssnt5 din toa- 
te moasuele. În asemenea îmnrejărsri, &nă 
soldată krestină, snă amantă devotată nă ns- 
tea lkameta de kwtă la datoriele sale kztre 
seră uri kmptre dama sa. Dănr o 0r5, 0 flse- 
r5tărs, ama de askănits ka aueia kg kare 
învsgstorii de moimi kiams maserea loră, 

se azi ssb bolta kanelei. &n3 asemenea să- 
netă ns se ksvenia niui de km la ssnuenia 
lokslzi: elg adsse a minte Isi sir Kenet ks 
trebăia s5 se mszeasks bine. Se skzl$ dar 
mi năse msna ne nsmnală: snă felă de skir- 
niitsrs, &nă sgomotă ue semsna k5 auela de 

fănii mi skrinete, ărmi ferzgtarei, ui 0 razi 

de lsmins venindă de josă arzts kr 5nă o0b- 

lonă se deskisese. &nă minstă ne ărms, guă 

brană lsngă, sskată, o narte golă, o marte a- 
konerită k'o msnikr de mstase roni, enui 

din deskizztars, ninindă o lamns kstă se n- 

tea mai s5să, ui figăra de kare ninea auestă 

bramă se săi înuetă nîns în drentslă nsmin- 

tălzi. 'Talia mi figăra fiingei se se înfsnim'b 

atsnui era ale ni nitikă srită, k'snă kană
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mare akonerită k'snă bonetă mendritg foarte 
sisdată k3 trei nene de n55n5; xaina ăi ro- 
mis, ală kzriia lsksă i făuea risisnea uri 
mai însemnats, era minzts la mizlokă ko în- 
singstoare de mstase albz, în kare se vedea 
snă mămnală kg msnerslă de astă. La bra- 
ge mi la msni nzrta br5mare de asela-mi me- 
tală.  Aneasts fiinus uidats Minea în msn5 
snă felă de mstărs. Îndats ue a enrită din 
gaăr5, se ouri în niuioare în auela-mi lokă, 
Ii ka kăm ară fi voită sm se arate mai bine, 
nreîmbl$ înuetă ne din ainte-i lamna de ni- 
nea în msn, lminsndă ne rîndg trssărele 
sale selbatiue mi grotesui mi membrii sei disformi, dar nervomi. De mi foarte desnro- nornionată în talia, sa, nitikglg totă nz era a- ma de r5ă frkată ka ss Zik5 uine-va ki linsia ks totslă materea sa aktivitatea. - Ile kzndă sir Kenet nrivia axestă obiektă neulg- kată, îuri adgse a minte kredinna nonzlars a- sănra enomiloră saă sniritelorg ue lokzeskă adînuimile nSmîntălsi; mi atztă era de mare asemsnarea avestei figzre ky ideia ue mi for- mase desnre dînmii, în kstg o nrivia k'0 ne- nlsuere amestekatr n kg frikz, dar Mirare ve nresinua 
insnir5 inimei uelei 
flzer$ cars, mi se 

k3 auea 
snei fiinne sănranaterale 

mai kăragioase. Ilitikglg 
V5ZS emindă din sgte-
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rans 0 fiinmr kare se întreaea kz dînsslă în 

sriîvisne. Aueastr figărr se săi ka mi uea d'în- 

tiiă; dar astr dat 5nă brapă de femeis ginea o 
lamus la ggra oblonzlsi. O figărz de femeis, se- 

mn5ndă foarte msltă ks ueă dintiiă nrin 

form mi nronorgisni, eri din gasrs înuetă. 

Îmbrskmmintea sa, totă de mstase romi, era 

do forms uisdats mi foarte largr. Grijea sa 
ea MWintiiă fs asemenea sp anronie lamna de 

fana ui de toate nsruile kornzizi s5ă. K'snă 

esterioră foarte srîtă, aueste dozr fiinne avea, 

îns ue-va kare asta mălt; vioiaisne mi 

înmelemere ; okii loră, săb nisue snrsnuene ne- 

gre mi stsfoase, ardea d'snă fokă asemenea 
auelzia ue se vede strelguindă în okislă &nei 

rentile, mi aueastz strelsuire fpuea oare-ksm 

s5 mai near marea sriuigne a, kinzriloră uri 

nersoaneloră loră. 
Six Kenet sta în lokală s5ă mar " War fi 

fostă legată mrin fermekă, ne kndă aueste 

dos fiinme disforme, strebstîndă kanela na 
ling alta, se mzrea okănate ka s'o mstăre ka 

dămestiui; dar fiindă-ks se servia nămai k'o 

msn'5, nardoseals ns ksstiga măltă din asestă 

eseraigiă k3 kare ei se okăna k5 nisue ges- 

te mi nărtei ue resnsndea k5 esteriorălă 

loră uizdată.  Ksndă se anroniars de ka- 

valeră în karsslă lskrprii loră, Îmi I£sar5
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m'stărele, mi n&nînds-se drentă în fana Isi sir 
Kenet, înslgars cars înuetă lsmina ue nrta, 
aura în krt3 sr'1% ajăte a vedea bine nisue 
tissăre kari ună ksstiga ss fi esaminate de 
anvoane, mi d'a observa vivauitatea wi fokslă 
de strelăuia în okii loră negri mi nstrenzs- 
tori la l&mina lamnei.  Anoi îndrentars lgmi- 
na loră assnra kavalerălzi; mi ueraetndu'lă 
kă Isare a minte, se întoarsers snălă lztre 
altslă, se mivirs în fans, înuenărs s5 rîz5 
k'snă xoxotă regămită ui sgomotosă.  Ssne- 
tală se nzrea Izi sir Kenet atsts de SIIgi- 
mîntstoră, în kstg se gr5bi s5'i întrebe în 
nămele lzi Dâmnezeg ue oameni era sure a 
veni s5 nrofane lokslg ssntă nrin wărtarea 
loră sizdats uri nrin 1isălă loră nenlskztă. 

— Sănt uitikală Nektabanss, zise auela 
de nsrea a fi de seksslg maskslină; nri vouea 
sa semsua kă kronkmnitalg de noante ală snză korbă. 

— Uli eg sant Genevra, doamna kaape- teloră sale, tesnănse uea altg 
fiindă mai asms se nzrea mi m 

— “le faueni aiui? îi întrebi kavalerală kare nă era înkg destală de sigără k are înain- tea sa nisue kreatăre 'omenesui, 
— Sant, resmsnse nitikglg, lssndz-mi ng mare acră de seriositate Ii demnitate, sănt 

'0 voue kare 
ai selbatikg,
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alg doi-smre-zeuelea iman; sânt  Maxometă 

Moxadi, kondktorslă kredinuiomiloeă. O sst5 

de kai s&nt3 înmrelani, gata tomi nentră mine 

mi sita mea în uetatea ssntr, mi &nă aseme- 

nea nămsră în vuetatea refanirii; sânt auelă 

kare va adăue msrtăris, uri eats na din x5- 

riele mele. 

— Ming, resnănse femeia, întrergmnîndă- 

ne souglă s55, ns sănt o Xări5, mi tă n5 €- 

sti 3nă nekredinuiosă ka Moxametă desnre 

kare vorbesui: blestemălă meă sinueră kaze 

ne mormîntălă să! îni susiă, asină de Isa- 

xar, t& esti remele Artsră ală Bretaniei, ne 

kare zînele îlş rzuirs din kmnălă bstziei de- 
la Avalon; mi eă sânt fremoasa Ganevra. 

vestite nrin karmenii sei. 

— Întmadevsră, nobile sir, resn&nse niti- 

kzlă , s&ntemă nisue nrinuini neferiuigi, we ne 

vetrpsesersmă .săb arina 15i Guy de Lusignan, 

vemele Ierăsalimzlzi, ksndă fose gonită din 

kaibslă ssă kiară de auesti briganni nekre- 

dinaiouri 

—— Ilaue! zise o voue ne venia din na- 

tea ne &nde kavalerslă intrase, made! băfoni- 

loră, mi nlekani! ministerslă vostră sa ter- 

minată. 

Tlitiuii abia anskars s5 a5z5 adestă or- 

dină, mi vorbinds-ui &nălă altsia într'snă lim-
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baniă nouită, stiusers lamnele, mi lssars ne 
kavaleră într'ână întnerikă komnlektă ; în 
fine ksndă sgomotslă namiloră loră înueti, 
o tuere adînks domni în întsnerikă. Dans 
limbanizlă, kostsmzlă mi nsrtsrile loră, kava- 
lerălă n nztea ss se îndoiaskz kr ns fsuea 
Harte din axea klase de fiinge degradate ne 
kari disformitatea nersoanei uri slsbiuiznea jă- 
dekzyii le fsuea sm fi nriimite ka kortegiă 
mi mobile neansrate în familiele uele mai nă- 
terniue, &nde fisikglă lorg groteskă ui negiobia 
loră servia de nztrimentă veseliei kasei întregi. 
Kavalerslg skoniană, kare ng era mai ne d'a- 
sămra ideieloră mi obiueieloră din timnală ssă, 
ară fi nătstă, în ori kare altă momentă, ss 
netreaks măltă k3 bzfoneriele asestoră tris- 
te lenzdztare ale omenirii; dar înfsmiuarea, 
mestele wi limbayislă loră întrerănsers kăr- 
s5lă simtimenteloră sale adînue. mi solemne; 
sir Kenet se simyi &mărată ks nlekarea aue- storă fiinme disforme. Kste-va minzte în gr- ms, Sua intrzrii se deskise înuetă, mi rems- nîndă ne jăm'state înkisz, I5st ss strebatr o lsmin slabs ue venia dintro lamns năss ne nragă.  Lămina sa tremărsnds l5st s5 se zB- reasks o ămbr5 deasz kălkats la intrare, dar afars. Mergîndă mai anroane, sir Kenet re- ksnoskă ne ermitălă întinsă în starea milits
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ue o nsstrase fsr îndoialz în totă timnală 

kstă oasnetele să stptăse în kanelr. 

— Sa finită totă, zise ermitelă: uelă mai 

miserabilă dintre nskstonii nsmîntslgi, 1ni a- 

dela kare dintre topi măritorii are drentslă ss 

se kreazz uelă mai favorită mi uelă mai fe- 

riuită , trebe de-asemenea! ss se retragr; 
iea lămina mi konds-ms nins josă, ksui n8 

mi este ertată sz mi deskoneră okii nînr ns 

voiă veni afars din auestă lokă sakrs. 

Kavalerzlă skoniană se sănsse în tsuere, 

kui efektglă estatikă uri solemnă a totă ue vz- 

zăse fekse sr taks într'însălă vouea neastim- 

nsrats a ksriosităiii.  Mergîndă înainte, stre- 

bstă k'snă nasă sigsră mi fir ss se înuele, 

deosebitele trezeri mi skzrile askănse ue kon- 

daseserz la kanelz ne uei doi nreîmblstori 

nontărni ; wii se' aflarzs în fine în sea Lîntiiă 
kilis a mesuerii. 

— Rondamnatslă s'a întorsă la înkisoare: 

este amznată dintro zi într'alta nîns ksndă 

jădek'storălă să neîmnskată ss otsrasks kendă 

sentinga meritat5 ss fi esekstatr, zise ermi- 

telă rediknds-mi v5lglă ue i akoneria okii, uri 
nrivinda-1& k'ână săsnină adinkă uri înekată. 

Îndats ue'lg năse la lokslă de unde Skonianslă 

îl lase, zise k'ană tonă asnră sonălăi s5ă: 

— Tleaks, nleakz, dă-te a te renasa:
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NON s5 dormi, noni s5 te renassi, eă nă notă, 
nidi ună trebse. 

Resnektsndă mimkarea adinks ks kare 
axeste vorbe făsers mronsnmate, kavalevslă se 
retrase în kilia din fandă; dar arsnksndă ov 
ksststars înderstă, vsză ne anakoretală kare, 
k'o grab nebzneasks, îmi desnsis zmerii de 
mantaoa nsroas5 ue'lă akoneria; mi înăinte 
da nstea st înkizs sa, săbuire ue desnr- 
nia uele doxs îmn'srniri ale nesuerii, aszi nlesne- 
tslă biuiglsi mi pemetele ue skotea nenitentălă 
nrin mănka we singără mi o feuea. &nă fior 
de gians strebsts membrii lkavalerălsi ksndg 
ksmeti. la mzrimea nskatslsi mi la adinui- 
mea vemămksrii we o atztă de asr eni- ting5 0 dovedia. El zise 0 r5g5uisne, argn- k5 o nrivire assnra măs5lmanslsi ksfsndată înk5 în somnă, ni ostenită înss-mi de deose- bitele suene de zi mi de noante, adormi în- dat ama de adinkă ka mi &nă konilg. De- stentsndz-se, avs kg solitarglg o Ing kon- ferinus uentrg interese însemnate; uri resslta- tăl& avwestei konvorbiri îlă sili s5 mai Tem'si5 doză zile în nesaerș, În avestă interval, îm- nlini reglată, ksm se kăvenia ani nelerină, Iskrzrile sale de devonisne ; dar nz mai in- tr5 în kanelr nde făsese martară a nise 13- krări atptă de mingnate.



 
 

â, gulat â nere de o form 
za ina 
întă mică a o supâm l 

A 
ajunseră In fine, 

« 

CAPITULU IV 

stremst; din de- 

i în tabsr 

Suena se skimbi mi se 
să Ri- a lă 5 Iordanslă al ă 

kardă ală Angliei, 

nertslă mantos 
între Saint-Jean ă amezat
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sAcre mi Ascalon. Aueasts tabsr lkonrin- 
dea armata în kanzlă kpriia Inims-de-Leg m:o- 
misese ss mearg5 în trismfs la Iergsalimă, 
întrenrindere în kare ară fi resmită noate daka 
mară fi fostă îmnedikată de invidia nrinvini- 
loră krestini ue intrasers în aueia-mi esnedi- 
Hisne, mi de ideia sănsrstoare de mi fskg- 
serb desnre msndria f5r5 frig a monarkălzi 
Angls. Ksaui „neîngelenerile loră mi mai kg 
seams axelea kari domnia între Rikardă mi 
Filină alg Fransiei, îmnedekasers toate n'5sg- 
rele enerwiue nronzse de eroikzlă, dar iztele 
Rikardg. De alts narte, armata krguianiloră 
se îmnăyina în fis-kare zi, n3 nămai nrin de- sertarea &norg individe, dar a znorg lkornsri întregi, komandate de kaniă loră săzerani ari se retrsuea, dinti'snă resbelă în kare nă mai avea sneranns de szuesă. Efektele klimei se fskar5 în auela-mi îimnă vstmistoare solda- Hiloră Nordzlzi, kz atstă mai măltă ks abs- sările mi desfrinarea la kare se deteserz kr- vianii, kontrastg însemnată kg mrinainiglă î trenrinderii loră, îi 
me ale infizingei nesBnstoase a krldăreloră ar- Zbtoare mi a rozeloră îngemate. La aueste kasse de nerdere trebue S5 mai ad rălă inemikălsi, Saladin, j 

ănălă din uei maj mari oameni aj istoriei mă&sălmane, învmase,
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mintro esneriinis fatals, kstă de nănină sol- 

danii sei armani Suoră era în stare ss s5s- 

niis, în bstaiz regzlate, atakslă Franuiloră kg 

ammatsra de feră. Învepase asemenea a se 

teme de kăragislă aventsrosă ală adversarslsi 

să Rikardă. Dar daka armatele sale făse- 

ser învinse de mai msălte ori k'snă mare o- 

moră, nămsrălă armateloră sale îlă fsuea s5 

tuismfe în atakzrile miui kari se fiuea din ue 

în ue mai dese. Ka kstă rîndarile krăuiagi- 

loră se rsria, întrenrinderile săltanglzi se în- 

mzluia mi se msria. 'Tabpra Esroneaniloră 

se vsză okolits i” măi îmmresărate de nori 

de kavaleris ămoars mi semsnsndă kă nis- 

ae sete de vesni, lesne de omorită kndă 

vuineva uoate ss le ajsng5, dar avîndă arine 

ka sm skane de o nstere mai mare, mi axe 

ka s rneasks mi s5 faks 155. Era atakără 

neînuetate de ante-nostări mi lănte dese între 

ferageri, în kari mălui resbelatori însemnani 

nerirs fsr5 nivi snă resăltată folositoră. Trans- 

nortele era tiate mi komsniksrile întrerănte. 

Krzuiamii ajsnsesers a nlsti k5 nerikălarea 

kiară a viepei mizloauele de ami fini viaua ; 

mi ana, ka aueia din năuslă Betleemslzi, dn 

kare regele David săsnina, nă se nătea k's- 

msta de kstă vprssndă ssnne. 

Aveste rele era oare-ksm nreksmrsnite
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nrin kăranislă neînvinsă mi aktivitatea neo- 
stenits a regelzi Rikardă kare, ks ksui-va din 
kavalerii sei uei mai băni, era tot; dauna k5- 
lare, gata ss se dskr ori snde nerikslslă se 
înfuima. Dar konstitonisnea de ferg kiară a 
Isi Inims-de-Leă ună nătea s5 resiste la skim- 
bsrile neînuetate ale auestei klime nessnstoase 
mi la axea aktivitate neîntrerants a kornslzi 
mi a sniritălzi. El5 se fskz mada snoră fii- 
gări lente atstă de lomane în Asia; îndats 
ks toats usterea sa uea mare mi kg kăragislă 
s5ă ui mai mare înks, nă mai fs în stare sp 
înkaliue, mi nisi kiară st fi5 fans la konsi- 
liele de resbelă. Era greă ss otpraskr uine- 
va dak aveasts stare de nelskrare silit se 
fskăse nentră dinsălă mai grea saă mai săfe- 
rit5 nrin otpiîrea ue lzase konsilislă da în- 
keia kz Saladin sang armistiniă de trei-zeui 
de zile; k5ui daka de o narte se întrita de 
înterzierea kare onria mersslă auestei mari în- „tremindeiă, de alts narte se mîngîia n&pină 
kămetendă ks vei-alui reshelatori krestini ns ksstiga nisi de kam lazre ne kst& boala, îlă Minea legată în nată. Înss ueia ue Rikardă n5 nătea nisi de ksm ss erte era amoruirea, 
Wencrals ue înaengse ss domneasks în tabsra krestiniloră krsuiani îndats ue aflarz ixz boala Isi se fskzse serioasș, Navelele ue anska de
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la aueia de kari era înkonjărată, ks toats 
nenlzuerea loră de a se esnlika asănra aue- 

stzi usntă, îlă fpuea ss înneleagr k5 sueran- 

mele armatei se slshia ks kstă boala sa se 

îpuea mai grea. In-fine, vedea kr intervalzlă 

înuetsrii de arme ns era întrebsinnată a în- 

tpri tranele, a însăfleni kăragizlă loră, a e-' 

salta întrânsele suiritălă de komrindere, wi a 

le nsne în stare s5 meargr iste assura Wets- 

uii Sute, skonslă esnedipisnii; dar ks se o- 
kana nămai ka s5 întpreask tabsra, Sb 0 îm- 

nresoare kă mannări, ui kă alte mizloaue de 

anpraie, ka km krguianii se nregstia mai 

msltă a vesninme atakslă snsi inemikă nster- 

nikă, la reînaenerea ostilitsgiloră, de kztă a 
Isa înfsnimarea otziîts a snoră konrinzstori. 

Regele angls se înfăria la aueste renortari, 

ka leslă înkisă kare nrivesue nrada sa nrin 

zobrelele de feră ale koliviei sale. Firesue izte 

mi S&nbr5buiosă, ismeala sa îl& konsăma. Era 

snaima oameniloră din săita sa, mi însi-nuă 

mediuii se temea ss iea asănrs-i agtoritatea ue 

yere eseryuigislă arii loră. | 

&nă baronă kredinaiosă, moate din kas- 

sa asemnsrii ue era între! karakterele loră, se 
devotase ks totălă regelzi, mi singără ksteza 

ss înfrente msnia leslsi: linisaea ui t5ria sa 

i asigăra asăma avestui nerikălosă bolnavă 

VOL. 1. 3
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snă imneriă ue nimini n ksteza ss aibz; nui 

Thomas de Multon însă-mi ajănsese la auestă 

usntă de astoritate, fiindă-ks nremzia viama nui 
onoarea săveranălzi sră mai maltă de kstă 

favoarea, we ară fi nstată s5 nearzs; fiindă-k5 

nesokotia nevikglile la kară se esnănea ner- 

“sonală. Sir Thomas era lordă de Gilsland, în 
Cumberland. Înt'snă sekălă ksndă nrensme- 
le mi titlzrile ng era neskimbstoare ka uri în 
zilele noastre, se nămia de Normanzi lordglă de 
Vaux (saă al5 vziloră); dar Sasonii, legani de 
limba loră, mi mândri de martea din ssnwele 
loră ue kărpea în vinele axestai strelzuită res- 
belatoră, îlă nsmia Thomas de Gills sa& de 
Gilsland , arztendă astă-felă vzile îngăste de 
snde întinsele Isi dominie imi lzasers nămirea. 
Axestă kană bravă lăsase narte măi în toate 
resbelele ie se întîmalasers între Anglia uri 
Skonia, mi în diferitele martitări intestine ue 
sfsmia atnui ue vea dintiiă din aueste Here; 
mretătindene se deosebise nrin talentele sale 
militare nrekzm uri nrin kăragislă ssă na- 
sonală. Era însr &nă soldată îpr5 kresuere, 
izte în manierele sale, uri neîngrijită în toa- 
leta, sa, tikstă mi iară nesoniabilă.  Obser- 
vatorii nretindea ks, ks toatz nevionlirea xi 
ismeala sa, lordzls de Vaux era în sine &nă 
ambiniosă mi sn vikleang asemsnsndg-se k3
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karakterslă de kstesannrs mi fiankeme ue deo- 

sehia ne reme, avea de skonă, ziuea ei, ka 

st mi statornideasks favoarea mi s5 ui în- 

destsleze ambininea sa sekretr. Ka toate 

astea nimini nă mi bstăse kanslă ka s5i 

disnste nerikgloasa fsnkpisne d'a mrivegia lîn- 

95 natălă bolnavzălzi, a kzrzia boals se js- 

-dekase limiaioasr. Armata kredea în mene- 

ve ks de Vaux îngrijia de rege ksm ară fi 

îngrijită de ori kare altă kamaradă ks nein- 

teresarea mi frankenea onest a snsi frate de 

arme. La anssălă &nei zile foarte ksldaroase, 

Rikardă sta întinsă ne nată; sniritlă îlă ble- 
stema mi kornzi era ostenită.  Okislă s5ă 

albastră, kare ardea totă dWasna d'o viociuigne 

mi o strelguire estraordinars, înssflenită înks 

de ksldzra frigzriloră mi de nerzbdare, skîn- 
teia săb bsklele sale de nzră blondă în des- 

ordine, mi ar&nka raze de lăminr renezi, stre- 

luitoare ka reflesele soarelzi nrintre norii 

mrevestitori de fartsns. Tuzsărele sale bsr- 

bstesui skimbate măltă, dovedia înaintarea boa- 

lei; barba sa neîngrijits i akoneria bsrbia mi 

bszele.  Arsnknds-se ne rindă întro narte 

mi întralta a natalsi, ksndă treygea ne dînsslă 

ulanoma, ksndă o asvirlia denarte.  Alztere k5 

natălt regală sta sir Thomas de Vaux, a ks5-. 

răia figăr5, stare mi maniere înfenina velă
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mai mare kontrastă kă monarkălă bolnavă. 

Talia sa era mai pigantiks, mi msrălă, nen- 

tă desimea Isi, ară fi nstotă sm se asemene 

ks al Isi Samson, dăus ue înss kamnionălă 

israelită ară fi trekată săb foarfeka filistean; 

kmui de Vaux nărta nsrălă wrea skărtă, ka 

s5l& noatr nzne s5b kaskz.  Louirea okiglsi 

Să, mare mi deskisă, nă se tărbăra de kstă 

min semnele de tărbărare ue da Rikardă. 'Trr- 

sărele sale, de mi masive ka mi nersoanai, 

noate ks fesesers regălate înainte d'a “se des- 
figăra nrin rane. Baza sa de săsă, dans moda 
Normanziloră, era akonerits k'o măstags deass, 
kare se desvoltase îndestulă ka ss se Bneas- 
k5 ks nsrslă; masti nui mp era ka- 
stanie înkise, mi înuerea s5 albeasks. Kor- 
nălă s55 era din auelea ue se nară mai maltă 
în stare a înfrenta osteneala mi skimborile kli- 
mei: avea talia înalts, neutală lată, bramele 
lănyă unii membrii tari. De trei noni nă li 
redikase xaina sa de nele de bivolă, mi se re- 
nassase nrea năuină mi întrerantă. Ilea rară 
îi skimba mederea, mi nămaj k'sndă avea st 
dea Iăi Rikardă doktoriele mi bestsrele we niui 
snălă din servitori us nztea sp fakz a le 
Iza: era Weva atingstoră în maniera neînde- 
m5natiks dar afektsoass ks kare b'strsnală
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soldată îmi îndenlinia îngvijivea sa atstă de 

kăriosă onzs5 k& obiueiele mi manierele sale. 

Kortală în kare se afla aueste ncrsoane 

avea, dens km se kăvenia ks timnslă mi 

kz karakterglă nersonală ală lăzi Rikardă, o 
înfsujinare mai măltă resbelatoare de kstă nom- 

noass imi regals. Arine ofensive mi defensi- 
ve, dintre kari &nele avea o form ksrioass 

mi era do învengisne no55, se afla resinite 

ssb kortg saă atpinate de stilnii kari îlă ginea. 

Iei de animale zuise la vînstoare stetea în- 

tinse ue josă, uri mo grsmads de aueste des- 

măieri a oasneniloră nsdsriloră se renaăsa 

trei zbvoi sa ogari, kste trei din uei mai 

mari] mi ama de albi ka neaoa.  Botsrile 

loră, avîndă semne de giare mi &ngii, arsta 

ks lzaser mi ei narte la ksstigarea trofee- 

lors ne kari sta kălkagi, mi okii loră, kari 

din ksndă în ksndă se deskidea ka s5 se a- 

minte întw'ână modă esnresivă ne natslă zi 

Rikardă, okii loră msrtărisia nîns la ue nsntă 

se mira mi se ostenia de neaktivitatea neo- 

bisinzits de kari era silini sm se îmnsrt5- 

measkr mi ej. Ilin ami era nămai atribstele 

vînstorălzi mi ale resbelatorălzi, dar ne o ma- 

s5 mik5, ling mată, era n5s5 0 mavsst de 

onelă, de forms triangălars, nărtendă uei trei lei 

trekstori e axsestă monarkă, kavalereskă urii-
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mi, elg mai întiiă; mi alztare, se vedea dia- 

dema de azră semsnzsndă msltă ks o koroa- 

n5 dăkalr, atstă nămai ks era mai înalt: a- 

veasts diademr, kă mitra de katifea nsrnsrs 
kssst5 kare o kentâmia, era atsnui semnală 
săveranitsaii din Anglia. Lîng” aweasta, mi 
ka sme a ansra diadema, era o mare sekere 
a ksriia grestate ară fi ostenită ori kare altă 
bragă afars de ală Isi Inims-de-Leg. În- 
tvalts desnzinire a kortălzi se afla doi saă 
trei ofiueri dai kasei remelsi, întristani uri 
neastîimnsrami nentră ssngtatea domuzlzi lor 
ui însă-mi nentră viitorălă loră.  Aveste temeri 
triste se întindea nîns la mszitorii de la BUI5, 
kari se nreîmbla ks nani rari nri în tzuere, 
k'5nă aeră de deskăragezre, saă, renasssndă- 
se ne lansea loră, sta nemimkani, mai maltă 
ka nisue trofee de arme de kstă ka nisue 
resbelatori vii. 

— Ama î5 mai sr mi snzi năvele mai 
bsne de afars, sir Thomas, zise regele dzrs 
o îpsere lsngr mi neastimnsrate. Ye! toni 
kavalerii nostri aă ajănsă femei, toate damele 
noastre a5 ajsnsă bigote, mi n mai este o 
skinteiz de vitezis mi de galanterir ka, ss 
reînsăflegeaskr aueasts tabsrs kare konrinde 
floarea kavaleriei din Ezrona? 

— Însetarea de arme, milordă, rensnse
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de Vaux kz aueia-mi rsbdare ks kare rene- 

tise de doss-zeui de ori aueaste esnlikare; 

înuetavea de arme ne onresue de a fi oameni 

de Iskrare. IEtă nentrs dame, suie Maiestatea 

Voastr5 ks mr amestikă mspină la serbstori- 

_1e loră mi ks foarte rară skimbă nelea de 

pivolă mi opelslă nentrs azr& ii katifea; dar 

am azzită ks uele mai aelebre frămsseni a- 

le noastre însopeskă ne granioasa relinb ari 

ne minuinesa Edita întwsnă nelerinayiă la mo- 

nastirea VEngaddi ka s5 îmulineasks nromi- 

terea ueaă fskstă kă sneranub da k5nsta 

însnbtomirea Maiestsgii Voastre. 

— TIli se ksvine, strig$ Rikardă k8 a- 

mrinderea sa bolhpviuioass, se kăvine ka nis- 

ue dame mi nisue fie regale s5 se esnăit 

astă-felă întro mars m5tats de knii nelkre- 

dinaiouri ama de nerfizi kstre oameni nrekăm 

mi snerjări kstre adevzratălă Dsmnezet? 

— Dar, sire, a5 vorba 1si Saladin drentă 

garanuis a sigăranmei loră. 

_— Adewsrată, adevsrată. Eram nedrentă 

ktre SsltanalS msgesnă; i sănt datoră o rena- 

sare. De ue ns sânt în stare s5 io fakă 

nentă la nentă, între amîndo55 armatele, ks toni 

krestinii mi ks toni nekredinuionnii martori la 

ageasta ! | | 

Vorbindă astă-felă, Rikardă skoase
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din nată branălă drentă golă nîns la smeră, 
mi skălsnds-se kz osteneals în asternstală 
stă, skătsr5 nămnzslă s5ă înkisă ka kam ară fi 
skatărată o snadr saă o sekzre neste tărbanslă 
emirălzi. Kă mslts violins, violings ne kare 
repele wară fi săferito de la ori kare altslă, 
de Vaux, în kalitatea sa. de îngrijitoră ală 
bolnavăli, sili ne domnslă ssă regală ss in- 
tre cars în uată: i năse branslă nervosă ssb 
Hlanoms me kare o întinse nins la smerii bol- 
navălăi kă axeia-mi îngrijire ae o mam are 
nentră &n& konilă nersbdstoră. _ 

— Esti ană înerijitoră kam asm'ă de Imi 
foarte devotată, de Vaux. zise regele l'ană 
sărisă amară. Nă ni linsesue de kstă 0 îm- 
brobodeals, mi aueasta ni ară medea nrekăm 
mi ară medea mie o tikizu5.  Amă semna, a- 
mîndoi, o doiks mi znă konilg kai amă N&- 
tea ss snerismă fetigele. 

— In timnălă nostră amă âneriată mi oa- 
meni, sire; mi ms ladă k5 vomă mai tri 
înk5 ka s5 snerismă ui ne alnii. Ye este 
dar o neriodr de frigăii ka sr ng o safeni 
kăi vsbdare snre a te sksna de diînsa mai 
kzrîndg? 

— O neriodz de trigză! strig; Rikardg 
kă anrindere; da, noni krede ks, eg, mam de stă o neriodz de figuri; dar ue mi vei 
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zise desme toni uci alui nrinuini krestini? 

desme Filină al& Franuiei, desnre Asstriakă, 

desnre markisălă de Montserat, desure ma- 

rele magistră al Osnitaliariloră mi desare ală 

“Pemrilariiloră? kare este. boala kare îi îmune- 

deks? Îni voiă smsne-o eă! Este o naralisis, 

o letargiz de moarte kare îi linsesae de _fa- 

kaltatea da Iskra mi Wa vorbi; &nă verme 

kare a rost nîns în inim' totă ue a fostă mai 

nobilă, mai kavalereskă uri mai virtăosă într'în- 

mii; kare îi a fpkstă s5 kalue jarsmîntală 

aelă mai spntă ue kavalerii aă fpkată vre o 

dat5; kare'i faxe ss neingrijeasks de gloria 

lox% mi ss mi gite ne Dsmnezeă. 

_— TIentră amorslă uerălsi, sire, jădels 

Igkrările kă mai nănins anmrindere; o ss te 

aszs de afars, mi Dsmnezeă suie k5 aseme- 

nea vorbe se renetă foarte măltă între sol- 

dagii aei simuli mi nrodsue dertele mi dis- 

kordia în armata krestinz. Ksget5 k5 boa- 

la domniei tale naraliss uelă mai însemnată 

vesortă ală avestei întreminderi sute. Mai 

lesne ară nătea faue vwine-va s5 lskreze snă 

manganelă fsr5 fânie uzi nîrgiw de kt armata 

krestins fsră regele Rikardă. 

— Ms lingămesai, de Vaux, zise Rikardă 

kare nz era k5 totslă nesimuitoră la la5ds, 

mi mă rezim$ kanslă ne nerin's ks mai mlts
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linisue de kstă nîn' aksm. Dar Thomas de 
Vaux n5 era sn kărtisană. El5 nronănmase 
adeste vorbe fiindă-ks ele - venisers natsrală 
ne bszele sale, mi n kănosuea artea Va stzrzi 
asânra auestăi ssbiektă lingămitoră ka ss în- 
treniis sensagisnea ulskătr ue nrodăsese. II5s- 
tr dar tpuerea, mi Is ne rege ss kaz5 
ears în meditzri triste din kară n eri “de kztă 
ka sr striue izte: 

— Ile Daomnezeă! eat ue era bine zisă 
ka st lingsmeaskr sună bolnavă! dar o li 
de monarii, o adanare de nobili, o adsnare 
de toat5 kavaleria Egronei, trebeskă oare 
s5 se toneasks în nelskrare din kausa boalei 
sngia singără, kiară ksndă auela ară fi rexele 
Angliei? Ilentră ue boala sat moartea Isi Ri- 
kardă ară onri mersălă a trei-zeri de mii de 
oameni ama, de bravi ka dînsslă? ksndă uer- 
bslă kă zeue koame este omorîtă, trena sa 
se resnzndesue în dat? daka moimslt isbes- 
ue ne kokorslă kondzktoră, altslă i iea lo- 
kălă în kanzslă sborălzi. Ilentră ue mrinuinii 
n8 se adn ka ss aleagr snă omă ksrgia 
55 se înkreazs komandarea armatei? 

— K3 nlpuerea Maiestsii Voastre, am 
aszită ks în kazsa aueasta sa fektă oare- 
kari deliberzii între kanii s&verani. 

—AlA! strigi Rikardă, a kzrzia JJe- 
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losis destenta”s fr veste, dete &nă altă 

kărsă anrinderii sale, sănt oare gitată de a- 

liagii mei mai "nainte da fi nriimită vea din 

zum komănikstor5 ? Ms kredă ei daksm 

mortg 2... Dar n5, n5, a% drentate. Ii ne 

sine alegă de kană ală armatei kristiane? 

—— Tlreemininga rangălăi otsrasse ne re- 

mele Franxici. 

— 0! o! Filins al& Franuiei, Monţjoie, 

_saint Denis! Vorbe mari kai îmnls găra! 

Nomai &nă Jkră este de temată, sp n5 gre- 

measks dremălă, mi ss nă ne întoarks la Ila- 

zisă în lokă da merge la Ierăsalimă. Kanslă 

s5ă nolitikă a înpelesă ks este mai maltă 

folosă ss anese ne fesdatarii sei mi s5 des- 

noaie ne aliaui de kstă ss se Inte kă Sara- 

sinii nentră Ssntslă-Mormiîntă. 

__ Ar5 matea ss aleag5 ne dăuele As- 

strică. 
_— Ye! fiindă-km este grosă mi grasă ka 

tine, Thomas, mi k5 are xîrka geansns ka mi 

a ta, k5 toate k5 ună are indiferinga ta nen- 

“bg nerikălă, nisă înlesnirea ta Wa gita o in- 

sălte! Îi voit snzne k% în toat adeastb 

grsmads de kare asstriaks ună se afls nidi 

atita kotezare ui kăragiă ne kstă msnia 

ară da snei vesni sa5 8n8ă regsuă. Ll5! s5 

lkondsks kavaleria la mari fante de arme! Dr-i



124 MUSEULU LITERARIU, 

mai bine snă bstoiă de vină de Rină ss bea 
ks greii sei baroni germani. | 

—— Mai este înks marele mayistră ală 
temnlariiloră, zrm$ baronslt, kare nă se s5- 
55 da mine atengisnea domnslsi să ok&- 
nat; de ori-ue afars de boalz, kiară de ară 
fi fostă în magsba nrinuiniloră mi a notenta- 
niloră ; marele manistră a1% temnlariiloră & omă 
kărawiosă în lsnts, înuelentă în konsiliă, ne 
avindă niui nd regată ală krbia interesă 
ară nătea s5'1% întoarkz de la liberarea Ssnts- 
Isi Ismîntă. Ye krede Maiestatea Voastrs ? 

— A! resmgnse repele, de sigsră nă este 
nimikă de zisă în kontra fratelzi Giles Amau- 
Try. Îneleye snă ordină de bztair, mi suie 
s5 lăkreze bine ksndă sa dată semnalzlă. 
Dar, sir 'Thomas, drentă ară îi sr lssmă IIr- 
mîntslă-Ssnt& de la rsern5lă Saladin, ulină 
de atstea virtană, ka ss'1% dsmă Isi Giles A- 
maury, de o str de ori mai n5o5nă de kztă 
dinsslă; &nsi idolatră, &nzi adoratoră al& dia- volălzi, &nzi nekromanvsiană kare, în sămbmâîn- 
te mi în alte lokari sekrete de snaims mi întănerikă, komite în fi-kare zi krimele ue- le mai negre, avelea ue revolts maj măltă natăra ? | 

— Renămele n'akzs ne marele manistrg
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al% osnitaliariloră de la Szntslă Ioană din Ie- 

rssalimă nisi nentră eresit, nisi nentră mai, 

— Dar mare 0 avarinib Brîuioas5? wa 

fostă menssă, ui kiară mai măltă de kstă 

mrenssă kw a vindată nekredinziomiloră nisue 

souese ue ns le ară fi ksnstată nisi o dats 

nrin lent5. Mai bine ară fi ss ne îngelejenă 

nentig interesele armatei kă mateloui veneni- 

ani, saă ks kontrabandieri lombarzi, de kstă 

s5 le înkredinusmă marelsi-magistrs ală Ssn- 

telsi loană. 

_— Ei bine dar! ună voiă năritide kstă 

me nulă singsră: ue ziue Majestatea Voa- 

str  desmre hiavelă markisă de Monserat, 

snă resbelatoră atstă de înpelentă ui atstă 

de strelzuită? 

— Înnelentă, adik vikleană; strelsuită, 

fi, în lkamera ănei dame... O, o! wine nă 

lksnoasue ne auestă fanfaronă de Konrad? 

Tolitikă ni nestatornilă, îmi skimb5 kăretslă 

totă ama, de desă nreksm îuri renoesue gar- 

nităra mantelei, mi nidi o dats ksloarea de 

afars a vestei sale n te va faze ss givesui 

pe a kutămelei... &nă resbelatoră strelsuită, 

zici ? da, adevstată, înkalik bine, se noait5 

nobilă ksndă tabsra este linistit, kpndă s5- 

piele nă sentă asksgite uri kBndă Isnuile maă 

feră. Ns erai ks mine k5nd5 zisei adestsi
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strelsuită markisă: Eats-ne trei bani kristiani, 
mi v5ză kolo josă, ne ksmnă, vre o meai-zeui de 
Sarasini: daka ne vomă ar&nka assnra loră f5r5 
veste, abia ssntă dogs-zeni de nekredinuiori 
în kontra &nsi bravă kavaleră ? 

— Îmi adskă a minte, markisălă îni res- 
nănse.k5 membrii sei era de karne iar ns de 
bronză, k5 i nlsaea mai bine ss aibr5 o ini- 
ms de omă de kstă inima ori kwrgi animală, 
fi5 kiară uri a snzi leg. Dar vez ge are 
55 fi5. Vomă termina, kăm amă înuenztă, 
f5r5 Snedănus d'a ne înkina la Ssntslă-Mor- 
mintă, afars nămai daka verslă n va da S'B- 
„n'tatea regelsi Rikardă. 

IPaueastr observare serioast, Rikardg se 
n5se ne 5nă rîsă sgomotosă, sinozrslă risă 
de avă de kstă-va timnă. 

— Aksm vezi nznină ue este konsuiina, 
zise elă, fiindă-ks &nă baronă dela Nordă, ka- 
re nă are sniritălă mai ameră de kptă tine, a 
nătstă ss fak ne săveranălă să s5 mprte- riseasks singzră slsbiuiznea sa! Este adevs- rată kz daka n era vorba s5 le daă basto- n5l5 me de komands n mi ară fi msatg de lokă s5 desbrakă ne adeste nrusme ue vpzg- tai trekîndg în revists... We mi arg ND5Sa mie de sară akoneri kg mantale . strelzuite daka, n se nămia rivalii mei în glorioasa întrenrin-
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dere la kare m'am devotată!... Da, de Vaus, 

msrteriseskă slbiuiznea mea mi kătesanna 

ambiniznii mele... Tabsra kristians konrinde 

măluă kavaleri mai bsni de kstă Rikardă ală 

Angliei, uri ară fi drentă mi îngelentă s5 se 

înkredinpeze - uelăi mai demnă komanda  ar- 

matei. Dar, ărm'$ resbelatorălă monarkă re- 

dikenda-se în nată mi arsnksndă nlanoma, ne 

krendă okii sei ardea ka în ajănzlă nel bstsi, 

daka snă asemenea kavaleră ară îmulsnta, 

steagslă krăuii ne temnlzlă Jerssalimălsi. ne 

kt eă ssnt nekanabilă d'a l5a noa aea- 

st nobils esnedigisne, îndats “e ami ksusta 

nătexea, ss ni5 o lanue, Lami înfrântă de moar- 

te, ks mi a reunită gloria, alergsndă fs5r5 mi- 

ne la skonslă întrenrinderii mele. Dar, askăl- 

tă, we săntă trimbigele auestea ue asză în de- 

msrtase ? 
__ Ssntă ale Isi Filină, dens k5m mi se 

rare, site. 

__ Ai grekea foarte tare, Thomas, trio 

vepele înuerkndă a se skăla; nă k&nosui 

aseste sănete askănite uri nstranzstoare? Ile 

Demnezeă! 'Lsrsii ssntă în taber5; a8zi stri- 

gstele loră de resbelă (leli). 

Se mai înderk$ ea a emi din nată, ui 

de Vaux fs silită s5 întrebzinneze toat 18-



128 MUSEULU LITERARIU, 

terea sa mi s5 kisme ne kambelanii din kor- 
tală de afarz kr ss resureasks al$ gine. 

— Esti snă nefidă... an tridstoră... 
Thomas de Vaux, zise monarkslă anrinsă, ksndă, 
ostenită mi ne mai nstîndg s5 resăfle, fă în- 
vinsă de o ngtere sănerioarz mi se kaki 
în asternztălă s5ă. Axri vrea ss fiă nămai atestă 
de tare ka s5 pi snzlberă kreerii ks sekă- 
rea mea, , 

— LNli eă ami vrea ss ai năterea, o re- 
mele meă, resusnse de Vaux; mi mami să- 
nzne băigrosă la nerikălzlă da te vedea fs- 
kîndă aveasts întrebzinuare ; ară fi de dorită 
nentră kristianitate, ka însă-mi ks nerderea 
zileloră li 'Thomas Multon, Rikardă sr de- 
vii5 ear ka înainte, | 

— Bravă mi kredinuiosă servitoră, zise 
Rikardă întinzîndă mzna, baronălzi kare o sz- 
răt5 kă resnektă, earti-mi aueast iseals de 
karakteră; kats sp te săneri ne adeste frigzri 
sfsmietoare, mi ns ne amikală 55, Rikardă 
ală Angliei. Dar, meri, te rogă, mi întoar- 
ve-te st mi snsi vine săntg streinii venini în 
tabsrr, kmui aueste s5nete - 
măsiue kristiane. 

De Vaux eri din navilionă ka ss îmnlinea- 
sk5 aueasts înssrainare, ui în linsa sa ne kare otsri s5 o fak ne kstă se noate de skarts, 

nă săntă ale sei
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rekomand naniloră mi servitoriloră din ka- 
mers ari îndoi nrivegerea lîno5 ssveranălă 
loră, ameninmsnds-i kz'i va faze resnănzstori 

de ueia ue sară întîmala; dar aueastr ame- 

ninmare mai măltă msri de kstă msntzi timi- 

ditatea ks kare ei îmnlinia datoriele lor; 
kui, dans msnia monarkălzi însă-mi, de totă 

de se înfrikoma mai msltă în lsme era de 

m'snia neîndanlekatalui lord Gilsland. 

VOL. 1. 9



  

CAPITULU V. 

boboci de rosâ câdu Ia picidrele cavalerului Leopardului. i noii 

 
 

Și un 

de resbelatori sko- 5 însemnată Bună namsr 

kă kruianii, mi se lzuta fi- Miani se ănisers 
resue s5b tordinile monarkălzi an 

„ka mi însi-mă soldanii se 
els, fiindă, 

Ă, de origine norman-
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ds mi sasonb, vorbindă aseia-mi limbs, ni 

kspi-va dintr'înmii avindă dominie în Anglia 

ka mi în Skonia, sa5 formsndă alianne în uea 

dîntiiă din aseste pere. Abia în sekslslă ăr- 

mmtoră ambiuisnea gea mare a Ii Edsardă 

Lig dete snă karakteră de înverms&nare de 

moarte resbeleloră dintre aueste do55 nanisni. 

Ssb Edsardă, Anglii se Isnta ka s5 SBII5ID 

de totă Skonia; mi Skogianii k5 auea înde- 

stiai de voing5 ue îi a karakterisată totă 

Wasna, anrarb atănti indenendinseaggi urin 

- mizloaele ele mai tari, în îmnrejă ile uele 

mai desfavorabile, mi kă uele mai n&uine sem- 

ne de seuesă. Dar în timuzlă desnre kare 

vorbimă, resbelele între amîndoz5 namisnile, de 

mi krgde mi dese, msstrasers &nă karakteră 

onorabilă, mi înfsnima adesea esemulslă ade- 

lor simtimente de ksrtenire mi de resuektă 

“tre sn% inemikă nobilă mi menerosă, karl 

îndzlueskă nsnint snaimele auestoră jokari 

ssneroase.  Astă-felă, într'o întrenrindere de- 

asemenea skămns la toate inimele religioase, 

rivalitatea nanional; servia nămai întră a în- 

demna me Skoniani mi Angli a se întrexe ne 

iskate în lsntele loră asămra inemikslzi ko- 

mână, Karakterslă frankă mi marnială al8 

Isi Rikardă n fsaea ni o diferinms între să- 

omii sei mi ai Isi Alesandră als Skogici, de
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kstă nă&mai desnre felulă kg kare se sata ne 

ksmnslă de bstais, mi aseasts nemsrtinire n'5- 

str băna înpelegere între amîndoăs nanisnile. 
Dar în boala sa mi în îmnrejersrile desfavo- 
rabile în kari krăsiagii se aflars nm, nisae 
diskordie nanionale învenărz a esbskni între 
diferitele trsne reznite nentră krsuiads, ka 
nisue veki rane ue se deskidă ne snă kornă 
konrinsă de infirmiteni.  Skonianii mi Anglii 
era, de-asemenea msndri mi pelomă; sei 'd'în- 
tiiă mayavîrtosă, ka napisnea uea mai neavăts 
Di seci slabz, nămai de kstă se ssnmra.., 
Se akăsa, îmi fsuea îmnătsri, mi soldanii sim- 
nli ka mi kanii loră, băni kamarazi în vikto- 
ri5, îi arzta o neamisis mătăals în neferi- 
xire: ka ksndă snirea loră n'ară f fostă a 
tsnsi mai neansrats de kstă ltotă d'asna, ng 
nămai nentrs săuesslă kazsei komzne, dar mi 
kiară nentră mentăirea tstăloră! Auelea-ani 
nezniri se ivirs între Franwesi uri Angli, Ita- 
liani xi Ilermani, mi kiară între Danesi mi 
Ssezi. 

Dintre toni seniorii augli kari zrmaser's 
ue remele loră în Ilalestina, de Vaux era velă 
mai anrinsă în kontra Skogianiloră. Era ve- 
sinii sei Wanroane. În toat viaga sa se lsn- 
tase kă dînmii în resbele nzbliue saă nrivate... 
Le a fekstă totă dazna r5ă, mi n'a înuerkată
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mi el; mai nămină din martea loră. Devota- 

mentălt să mentră reme era ka amorslă de 

are nentră stsnînzlă ss% sn5 bstrenă ksne 

kredinuiosă, uri nă'lă onria da se arsta revue 

mi neanroniabilă kiară mi aeloră indiferingi, 

mi do asnrime neimmskats mentră topi aueia 

în kontra kwrora avăsese vre o dat oare-kare 

ssmsrare. De Vaux ns nstăse nidi o dati 

ss vaz fir5 m5nis mi melosis ne regele s5ă 

dsndă vre sn5 semnă de benstate sas de fa- 

xoare stiruii blestemate, nerfide mi găglbatire, 

nsskatm de uea alts marte a &n5i d saă a 

sosi otară imaginară trasă nrin demerte ne- 

koltivate: se îndoia kiară de săuesslă snei 

kwoiade în kare le certa s5 noarte armele, 

mrivinds-i în sekretălă safletalzi s55 ka ne- 

nrenzindă de lokă mai mzită de ketă Sarasi- 

mii kă kari venise a se lata. Se mai noate 

ads 5 fiindă elă înss-mi 5nă kărată nui a- 

devsrată Angls, usuină obisinzită a asksnde 

gele mai &moare mimksri de amiuis saă de 

zr5, konsidera limbauislă kărată we Skonianii 

mriimisers, sat dens imitarea Franvesiloră a- 

liagii lor$ obisinzini, saă dsns 5n5 efektă ală 

karakterslsi loră mrnără mi kămnstată, ka 

an5 semnă de viklenia lor fireaskz: aweasts 

grbanitate anarints askăndea, dăns dînsslă, 

vele mai nerfide skongri în kontra veuiniloră
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loră, mi baronzlă kredea kz o trafir adevr- 

rată angls, ks ci mară fi nztstă niui o dat5 

min singărălă loră kăraniă ss kanete aelă 

mai mikă avantagiă. De mi de Vaux ntria 

asemenea simtimente în kontra veviniloră sei 

de la Nordă, mi le întindea mâi asănra tătă- 

loră kari lsasers krguea, resnektălă ss nen- 
tră rege mi konsuiinna datorieloră sale ka, krz- 

viată îlă omia da mi arsta ra altă-felă 

de kst& nrin prijea ue avea da se feri de ori 
e komgpikare kz aueasts normisne a fragi- 

loră sei de arme, elg sta într'o tsuere nrofăn- 

ds kendă se întîmula ss întilneasks. dintr'în- 
mii, mii mrivia k'snă5 felă de desnrenă ksndă 
se afla lînor diumii întw'snă mersă sa5 în ta- 
bsrs.  Baronii mi kavalerii skogiani ns era 
oameni s5 ssferr axestă desmrenă firr ss'lă 
k&noaskr, mi fsrr ss il& întoarks înderstă: 
Iskrsrile ajănsers întwatsta înkmtă trekă în- 
dats de inemikslă aktivă uri otmrită ală aneă 
nanisni ne kare se mâlnămia a nz o izbi niui 
de kzm mi a o desnremzi, mi nentră kare a- 
vea kiară simtimente generale de karitate. În 
adevsră, asrălă Isi Thomas Gilsland lkamusra 
nrovisisni mi medikamente ne kari le trimitea 
adesea nrin ksi sekrete în tabsra Skoniani- 
loră. Asnra sa bsna Voix se întemeia ne 
asestă nrinuiniă ks dans amilksl& s5ă, 5nă i-
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nemikă era omBlă kare avea mai mălts în- 

semnstate în okiă sei. N 

Thomas de Vaux abia fkăse kgi-va 

nami afars din navilionslă regală mi rekBnos- 

lg ueia, ue deskonerise de la înaenstă srekia 

mai deminss a reyelsi Angliei kare avea mălt5 

abilitate în artea menestreliloră: s&netele resbe- 

latoare ue se aszisers era mrodăse de trsmbine, 

fizere mi timbale ale Sarasiniloră. La kanslă 

znei aleie larpi de kortsri kare kondsuea la 

kortelă Isi Rikardă, baronălă anglă zpai 0 măl- 

nime de soldaui lenenri ad&nani înitirejsrslă 

lokulsi de znde mssika se agzia: akolo, maă 

în uentrelă taberei, vpză k5 0 mare mirare, a- 

mestekate ks kasuele de forme variate ne kari 

le nsrta krsuiagii diferiteloră nanisni, tărba- 

nele albe mi lsnyile sălime kari anna rre- 

sina Sarasiniloră; Bi asemenea kanetele dis- 

forme ale mai msltoră kemile mi dromadaxe, 

kari redika ne d'as&nra msluimii gâtsrile loră 

ele lănyi.  Alirsndă-se mi nemăluămită de a- - 

gestă .snektakălă kăriosă, libri obizeislă era 

s5 lase ne narlamentari uri ne gei alui trimini 

ai inemikslzi afars din barierele taberei, ba- 

ronslă ksstă îndats k5 okii me sineva kare 

s5 îi snăim adeast sgomotoass nogtate. Dăn's 

mersslt seriosă mi msndră ală uelei diîntiiă 

mersoane ue v5z5 înaintendă snre dînsslă, o0-
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tri în sine ks trebăia sr fiz snă Skoniană 
saă 5nă Snaniolă, mi îndats mărmări: „În- 
tvadevsră este snă Skoniană, kavalerălă Leo- 
nardălgi... 'Lă am vszstă bstînda-se area bine 
ka omă din mara sa.“  Nevoindă sr i adrese 
kiară o. întrebare neînsemnstoare, era ss trea- 
ks ne ling sir Kenet kz auelă aeră înkr&n- 
tată mi desnrenzitoră ue mare ks ziae: 'Te 
ksnoskă, dar nă voeskă sam a faue kă tine; 
ksndă aweasti kămetare a Isi fe întoarse de 
Skonianzlă kare veni drentă la dinsslă, mi, 
salstsndfig Ie? nolitege ueremonioass, i zise: 

— Milordă de Vaux de Gilsland, sănt 
înssruinată s7 i vorbeskă. | 

— Kăm! mie? striob baronzlă angls ; 
dar fs kărîndă, ksui îndenlineskă o komisizne 
a remelzi. 

— Misiănea mea, atine ne regele Rikardg 
mi mai de auroane. | adskă, dans km sneră, 
ssnstatea. 

— N esti medikă, sir kavalere skoniană, 
vesn&nse lordslă dăns ue '11ş a m'ssărată ko 
nrivire de neînkredere; te ami fi krezată totă 
asemenea kanabilă ss adzui renelzi Rikardă 
snă tesasră. 

Sir IKenet de mi nemălumită de modală 
ks kare baronzlă i a resnănsă, zise kg linisue,
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— Swntatea Isi Rikardă, nă este nen- 

tva krestinptate sinonim k5 tesazră mi glo- 

ris? Dar timuălă ne gr5besue... Snăne-mi te 

rogă, daka notă s5 v5ză re rege? 

— De sigsră ks ns, fromoase sire, a- 

far, nămai daka ni vei esnlika mai kărată în- 

ssruinarea. Kameră ănăi nrinvine bolnavă n5 

se deskide la toni kari i eră intrarea nre- 

kam axă were wa snei osnstprie de Nordă. 

_— Milordă, krăuea ue nortă în komsnă 

ks voi, mi însemnstatea lăkrălsă ve am s5 ni 

snsiă, ms voră faze s5 n5 icaă a îninte Va- 

seste vorbe se întralts îmurejărare nani n5- 

tea se sferă. Ka ss .vorbeskă ksrată dar, 

adskă ks mine snă medikă masră kare voe- 

sue ss fak kara regelzi Rikardă. 

_— &nă medikă masră! Vine ne va ga- 

ranta ks nă adgae vre snă venină în lokă 

de doktoris ? 

-_— Înss-uri viapa sa, milordă, kanzlă s5ă 

îl& d drentă garanuis. 

_ Am kănoskstă mălui brigangi otBriii 

kaxi nă nănea mai măltă uregă ue viana loră 

de kstă ea nrenzia întradevsră, mi kari ară 

fi mersă voiomi la snînzărptoare ka ksm ară 

faue sn5 kontradanuă kă kal5ălă. 

_— Bate ue este, milordă: Saladin, korsia 

nimini ns i noate refăsa titlzlă de inemikă
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bravă uri menerosă, trimite aisi ne auestă me- 

dikă k'o gards wro sit; strelssits, kaviin- 
vioase konsidersri ue sgltanzlă are nentră El- 
Xakim; vine kg frskte mi rekoritare nentrg 
trebzinua regelsi, mi adăkmtoră al sngi me- 
samiă ama nreksm se kăvine între doi onora- 
bili inemiui, rgsnds-lă sr se vindeue kărîndă 
ka s5 nriimeasks visita săltanglzi, kare va 
veni, kă nalomălă în msn, în kanslă a 0 
săts de mii kzlsregi. Vei voi, domnia ta kare 
esti din konsilistă sekretă ală remelzi, ss or- 
doni a desksrka aueste ksmile mi a se faue 
miimirea învsnatălzi medikă ? 

— Minznată! zise de Vaux ka kăm mi 
ară fi vorbită sie-mi; mi aine va, garanta o- 
noarea l5i Saladin knd o nerfidir "18 ară skrp- 
na de o dats de inemikzlă s5ă delă mai nă- 
ternikă ? 

— 1 voiă servi eă însă=mi de garannis : 
năiă nentrs dînsslă onoarea, averea uri viana 
mea. 

— Uli mai nsuină înkp! Nordslg res- 
n&nde  nentrg Miazs-zi , Skonianzlă  nentr 
Tarkă... Nawmi nătea ss te întrebă, sire. ka- 
valeră, ksm te afli amestekată în auestă Iskrs? 

— Am linsită nente” ză nelerinagiă în 
korsslă krzia aveam s5 îndenlineskă ăn me- 
sagiă uentrz ssntslă ermită d'Engadăi.
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— Na se noate ss milă înkrezi, sir Ke- 

net, nrekăm mi resnănsălă ssntslsi om5? 

__ Avmeasta n5 se noate, milordă. 

__ Sant din konsilislă sekretă al& An- 

gliei, resnănse lordslt angls k5 m'5ndris. 

_— Ns sent ssnssă ală gavernălăi din 

mara aueia, de mi m'am nită de vois 5 ner- 

soana s&veranzlzi s5ă; am nriimită misisnea 

mea de la konsilislă menerală ală reyiloră, 

prinainiloră mi kaniloră senremi ai armatei 

mea, feriuitei krăi, uri namai loră singsri sănt 

datoră si daă sokoteals. 

__ Al! a! ai Isato ne tonslă auesta ? Ei 

bine! afis, mesayeră ală repiloră ui ririnsini- 

loră, ks nisi 5nă medikă n se va anronia 

de natală remelsi Angliei f5r5 învoirea lordă- 

lzi de Gilsland; mi aseia kară ară voi s5 mear- 

gr ks sila voră întra întro întremrindere ne- 

vikgloass. 

Fra ss nleze ne kale-ă kă m'ndris, ksndă 

Skogianslă anronisnds-se de dinsslă mi mi- 

sinds1% în fams, îl% întreb5 k'snă aeră linis- 

sită, dar kare ka toate auestea nă era f5r5 

trsfirs, daka, lordzlă de Gilsland îl% nrivia, ne 

dînssls Kenet, ka ne 5nă pintilomă mi ka- 

valeră. 

— Toni Skonianii săntă nobili dăns dren- 

talg nasuerii, resnsnse de Vaux năuină kam
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ironikă; dar simyindă nedrentatea sa mi z6- 
rindă ks frântea Isi sir Kenet se rămenia, a- 
d5zui: Ilentr' snă bsnă kavaleră, ară fi snă 
mekată sr se îndoiask's sineva, delă nsnină 
znă omă kare te a vezată fskîndă-yi datoria 
bine mi kg bravărs. 

— Ei bine dar, zise kavalerslă Skogiană, 
îndestălată de frankenea auestei m'srtărisiriă, 
nriimesse jărsmîntsls met, sir Thomas de Gils- 
land, ne onoarea nsă adevsrată Skoniană, 
titlă we nriveskă ka snă nrivileniă egală kă 
ale vekiei mele nobleni, ne kredinua &năi ka- 

„Valeră kare a venită ss kanete ai renăme 
în adeasts vians trektoare, mi miserikordi 
nentră mskatele sale în uea fiitoare, mi. ne a- 
veastr krăue ssntr ue o nortă, nriimesue, zikă, 
Jăr5mîntală mes velă mai sută, k5 nă nin- 
teskă Valtă ueva de kstă la vindekarea rege- 
Isi Rikardg, vekomandsndă-ni ne axestă me- 
dikg măsălmană. 

Anglzlă fs konrinsă de solemnitatea age- 
stei nrotestsri, mi resnsnse kg mai mălts kor- 
dialitate de kstă nin: atsnuă : 

— Snne-mi, sire kavalerg al Leonar- 
dălzi, nriimindg (de kare n ms îndoeskă) ks esti foarte linisuită în kazsa adeasta, anri faue 
că bine, într'o Mars &nde artea înveninsrii e- ste întins ka mi a kăxniei, bine ami faue,
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zikă, sadakă Isi Rikardă ne aaestă medikă 

nekznoskătă, mi ss i nermită s5 mi înderue 

leaksrile ne o ssnwtate atstă de nregioass? 

— Milordă, resnsnse Skogianslă, nămai 

ans Iskr am s5 ni resnsnză, ks skgtierslă 

meă, singărălt omă we resbelslă mi boala mi 

a Issat% din ssita mea, era foarte ră bolnavă 

de auelea-mi frigări kari, în bravslă Rikardă, a 

naralisată aelă maă însemnată membră ală ssn- 

tei noastre întrenrinderi. - Aaestă medikă, în- 

ss-mi asestă El-Xakim, abia săntă doss ore 

de kendă "15 a ksatată, uri somălă meă se mi 

afis întWsnă somnă rekoritoră. Nam nisi o 

îndoials kw are ss vindeue asestă r5ă fatală; 

kreză asemenea ke misisnea ue a miimită de 

la Saladin, minuine menerosă uri sinueră ne 

kt se moate zise desnre &nă nekredinuiosă 

orbit, kat5 ss ne resnsnzt desnre kayetele 

sale... kt nentră săuesslă întîmnlsrii, înkre- 

dinnarea &ncă resnlstiri strelguite daka va res- 

mi, mi a &nei nedense de kare n moate skpna 

în kasslă kontrariă, ne înfsuiuazs noate o ga- 

rannis îndestslptoare. 

Anglzlă askălti, kă okii ulekani, ku snă 

omă kare se îndoesue dar kare nă refăss a 

se konvinye; în-fine, rediks kanslă ui zise. 

_— Tlotă vedea ne skstierslă domniei ta- 

le uelă bolnavă, frsmossle sire?
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Kavalerzlă skoniană stete la îndoialr mi 

TOI; îns resnănse: 
— Baksrosă, milordă Gilsland, dar îni 

vei adzae a minte, vrezîndă kartierglă meă 

simulg, k5 kavalerii mi nobilii skoniani, n'aă 

în masa, natălă mi lokzinma loră, moliuisnea 
magnifisinga ue distingă ne veuinii loră de 

la Szdg. Lokzinga mi este foarte S5raks, 
milordă Gilsland, adaugi el5, amsssndă ks 
m'ndris aueste vorbe, ne ksndă îlă kondauea 
oare-kare nenlsuere kstre lokglă să de me- 
dere timnărars. 

Ori-kare ară fi fostă msrerile uele rele 
ale lordzlzi de Vaux în kontra monorslzi de 
la nordzlă Marii-Britanie, mi de wi n aretin- 
demă a ziue ks nă era întemeiate în narte 
ne sbr5uia nroverbials a noblenii din aueast5 
Mars, era din natăr5 urea menerosă ka s5 
n5 Simur 0 nlsuere în ămilirea snsi bravă 
kare se vedea astă-felă nevoită a faue ksnos- 
kat5 o spriuis ue msndria sa ară fi voită 
S'askanzs. 

— Rămine, zise elă, soldatalzi Krsuii 
kare se oksns ks strelzuirea lsmeasks, ks 
Isksă mi molizisne ne ksndg merge la Ora- 
z5lă-Ssntă. Kstă de asr sr fis Viama noa- 
strz, n vomă săferi nii o dat ka auea ar- mi5 de martiri mi de S5nni kari ag krlkată
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agestă msmîntă înaintea noastr, uri kari moar- 

is akam lamnele de azră mi ramsrele a-totă 

dWasna verzi. 

Niai o dats sir Thomas Gilsland nă nro- 

n&ngase &nă diskărsă ama de metaforikă ; uri 

aueasta nrovenia f5r5 îndoials, (ksm se în- 

timuls murea adesea) fiindă-ks, în îmnrejărarea 

ageasta, nă esnrima adevsrata sa NBrere, kai 

baronzlă era destel& de amatoră de traislă 

benă mi de lsksă. În usgine minte ajănse- 

"5 la loksl& taberei snde kavalerslă Leonar- 

dalzi se amezase. Anaringele întradevsră ună 

arnta ks se kmlkasers învsgstărele de ami- 

ling mi de k&mustare la kari, d5n5 nprerea 

esnrimats de baronslă Gilsland, ksta ss se s5- 

usi5 toni. &n5 snaniă de msmâîntă destulă de 

întinsă ka ss înkan trei-zesi de kortări, ds- 

ns nrinuiniele krăviagiloră nentră amezarea 

+abereloră, era o narte golă (kai kavalerală 

seszse snt lokă în uronoryisne k5 sita ue 

avea la, înuenătă), mi o narte okănată de k5- 

te-va kolibe miserabile fskste în-mius k5 ra- 

msre de arbări mi akonerite ks foi de nalmi- 

eră. Aveste loksinge se nprea 8 totălă de- 

merte, mi uea mi maare narte kdea în răine; 

uea din mizlokă, kare înfsuima navilionzlă 

kanălsi, se ksnosuea nrintr'o ninz5 lsngr k&- 

lorats, atirnats de vîrfslă snei Isnui mi ale
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kriia îndoitsre lsnyi kzdea nemimkate la ns- 

mîntă, ka ostenite de razele arzptoare ale z- 

ni soare de Asia. Dar nivi &nă naniă, pisi 

znă skătieră, niui kiară o sentinels singărati- 

k5, ns se afla lîng” aaeastb emblems a nsterii 
fesdale mi a rangălsi kavalerslzi. În kontra 
ori se insălte mavea alts amsrare de kstă 
renămele să fr nats. Sir Kenet arsuk$ 
o ksătstăr5 melankoliks îmnrejsrslă li; dar 
înfiînbndă ueia ue “simnia, intr; în kolibs, 
fikîndă semnă baronzlui s5'l5 grmeze. Avues- 
ta ar&nks o urivire ueraetstoare kare arsta 
mila, nă fsrs oare-kare amestikă de desnrenă, 
de kare mila este ama de anroane noate ka 
mi de amoră. Anoi îmi nlekt kanzlă uelă 
ms5ndră ka. s5 intre în aueasts kolibs gmili- 
t5, ne kare nersoana sa kornslents se nsrg 
măi ks o îmnlea. Interioral& aaestei kolibe 
era o narte oksnats de dor natgri. &nslă 
era golă ni komnssă de foi askate akonerite 
k'o nele de antilons; dn diferitele arme ue 
era dense akolo, mi dans sn krăaefiae de 
arpintă ae se nzsese ku îngrijire lîngr kană, 
se k&nosuca asternstălă kavalerului, Ile uelă 
altă era întinsă bolnavslă desnre kare vorbise 
sir IKenet, omă d'o konstitănisne tare wi kg 
tizsărele asnre, kare trekzse de j&mstatea vie- 
Mei. Asternztală i era anrezată kă mai mslt
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grije de kstă ală stsnînslsi să uni se vedea ks 

vestimîntele de kate ale anestsi din ărmr, 

rokia lăng5 filfiinds kă kare se nărta kava- 

lerii kzndă n era în resbelă, mi vele alte 

artikzle de gsteals ue o însonia, era n&se ka 

asternztălă skatierslzi s5ă bolnavă ss fis mai 

moale.  Întro narte de marninea kolibei, dar 

ajsnsă la vederea baronslei, &nă jsne bsiată, 

îmhiskată ka brodekine nroaste de nele de 

kwnrioar, W'ănă bonetă albastră mi ko vest5 

alg ksriia lăstrs utimitivă se stersese, sta în 

genski lîngs &nă kantoră, mi kovea nisue 

mrzjitre de orză kari era at&nsă mi săntă în- 

ks mi astsză nztrirea favorit; a Skogianiloră. 

&nă kartană de antilonz era atirnats într'o 

marte a kolibei mi felslă ks karemi nroksra- 

se adestă vinată se esnlika prin nresinga 5- 

nsi ogară mare sănerioră în talis uri frsms- 

geme de uei se amă aflată ling natslă Isi 

Rikardg.  Destentslă animală, la intrarea ka- 

valeriloră în kolibs, skoase o miriîire kare re- 

ssn$ în largslă s5ă nentă ka sgomotslă snsi 

tanetă densrtată: dar vszîndă ne stsuinslă 

să, îl% mriimi mimksndă koada mi nleksndă 

kanslă, nefskînds-i mîngieri mai vii mi sgo- 

motoase, ka kzm nobilzlă s5ă instinktă '18 ară 

fi fskstă si gineask ks se ksdea ss stea 

în teuere în kamera snsi bolnavă. Lings nată, 
VOL. 1. 10
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re o uerin komnăss asemenea de nei., medea 

kă niaioarele înkrssimate tgraesue, medikslă 

mazră desnre kare sir Kenet i vorbise; felslă 
nenerfektă kă kare kamera era lsminats îl5 

fuea ss nă fi5 vszătă bine. Se zria nămai 

kw nartea din josă a figărei sale era akoreri- 

i; k'o Isngs barbs neagrr kare i se Issa ne 
mentă; ks nsrta snă tolnaxă înaltă sa% bo- 

netă tatară de nele de Astrakană, d'o kăloare 
înkisz, mi ks kaftanslă să era asemenea d'o 

kzloare înkiss: doi oki nstrănzstori, kari stre- 

Isaia k'snă fokă estraordinară, era singgrele 

trsszre ale fisionomiei sale ue se nztea deo- 

sebi în mizlokslă întsnerikzlzi. Lordălă an- 
gl remase tpkstă, ustransă dV'ănă felt de ve- 
nerare, kui ks toats țasnrimea obidinzits a 
maniereloră sale, vederea &nzi r55 mi a &nei 
neferisiri ssferite ks terii, fir ukengeri 
nisi mărmre, a avătă tot d'asna mai multe 
drentări la resnektslă Isi 'Thomas de Vaux de 
kstă nomnoasa magnifidinrs a ănei kamere 
regale, afars nămai de a lzi Rikardă. Kste- 
va minste nă se agzi altă ue-va de kstă re- 
săflarea tare mi regzlatr a bolnavălzi, kare 
se mzrea a fsndă adormită, 

— De mease nonni ns dormise niui de 
kam, zise sir Kenet, dans ksm D'Asigăr5 a- 
xestă jăne kare îlg îngrijesue.
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— Nobile Skoniană, zise Thomas de Vaux 

ansksndă msna kavalerălzi Leonardelsi uri 

stiingsnda-o ks mai mălts kordialitate înks 

de kst& arztasers vorbele sale, aueastr stare 

n noate s5 Hil5... kats s5 se îngrijeasks... 

Ilronănuwsndă aseste din zrm vorbe re- 

dik vouea ks touslă skărtă mi otprită kare 

i era obisinzită; somnslă bolnavalsi fs tsr- 

bărată. 

— Stenînslă mes, mărmsri elă ka în- 

trsnă visă, nobile sir Kenet, anele Klidei ns 

pi se nară ka mi mie mai rekoroase mi mai 

folositoare de kwtă fontsnele ssluie ale Ila- 

lestinei? 

— Viseazs de natria sa, mi este feriuită 

în visă, zise înuetă sir Kenet lordslsi de Vaux. 

Dar abia mronsnus axeste vorbe mi me- 

dikzls, skălsnda-se din lokzlă ue oksna ling5 

natal skatierslzi, mi amezsndă ne dinsălă în- 

getă branălă bolnavălsi, ks kare era oksnată 

a i ueraeta k5 îngrijire nslsslă, se anronis de 

amândoi kavalerii, lssndz-i ne amindoi de 

msn5 mi fekînda-le semnă s5 mszeaskr t5- 

erea. | 

— În nsmele Isi Issa ben Mariam (lis5să; 

fil Mariei), zise elă, ne kare'lă onorsmă ka, 

mi voi, de mi fzrs ss avemă axeia-uni oarb5 

ssnerstinisne, ns tărbăragi efektslS mediainei
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energiue ue i am dată: destentsnds-l5 în a- 
sestă momentă îi dani moartea saă îlă fazeni 

S5 ni mearză mintea; dar întoarueni-v la 

ora, ksndă mzeginslă kiams, din virfelă mi- 

nareleloră, ne kredinuioni la rsgsuisnea de 

sears, uri daka va fi lgsată în linisue nîn' a- 

tânuă, vs nromită ks auestă soldată frankă va 

îi în stare, fprs ss mi vateme ssnstatea, a 

vorbi ksteva minste kă domnia voastr5 asă- 

nra lskrariloră ue va nlsuea stenînslăi s5ă 

ka s5lă întrebe. 

Kavalerii se retrasers dăns ordinslă ab- 

solătă ală medikslzi kare se msrea ks înue- 
lewe foarte bine toat nzterea auestăi nroverbă 

orientală:  IKamera bolnavalzi este regatslă 

medikzlzi. Se onrirs amîndoi la gura kolibei: 

sir Kenet, ks aersl& snzi omă kare asteants 

s5 fi Issată în maue, mi de Vaux, ka kăm 
avea weva în minte kare îlă fpuea sr amsne 

nlekarea sa. Ogarslă îns se gr5hise sri sr- 
meze afarz din kortă, mi veni s5 uri uzi ka- 
nslă în msna stsnînălsi ssă, ka uerîndă k5 
ămiling5 vre &nă semnă de savenire. Abia 
resuli s5 destente atenmisnea sa kare se ma- 
nifests nrintro vorbs de amiuiz, k'0 &uI0ar5 
mingiere, mi grsbinds-se a msrtsrisi stsnîns- 
Isi s5ă5 reksnosuinua mi băkăria sa, nlek5 kă 
koada în săsă, alergsndă din toat nsterea
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iai mi kolo, în Isngă mi în largă, înainte, în- 

derztă, saă deskriindă uerkzri ue lokălă presă 

mi în mizlokglă kolibeloră ae le am deskrisă, 

dar fr ss strebatr otarele kară era s5b nro- 

teknisnea, steagslsi stinînslsi s58, mi me kară 

le a reksnoskstă bine kă mstrăndezea sa. DBu'5 

ksteva alergstăre, ksnele se întoarse ling5 

stenînslă s55, uri. Issendă de o narte nebsnia 

sa, îmi 1x55 seriositatea mi maiestatea obiui- 

nsits a miurkriloră sale, arstendă-se mai r- 

minost ks sa denzitată întratstă de starea 

sa înmeleant5.  Amîndoi kavalerii îl nrivir5 

ks mizaere, k5ui sir Kenet era k5 drentă msn- 

dvs de nobilslă să ogară, mi 5n5 baronă 

din nordslă Angliei ns nătea s5 n8 fi5 ama- 

toră de vînstoare, mi jădekstoră komnlektă 

asănra meritslgi animalslză. 

— Eat snă frămosă ksne, zise elă: sânt 

de prere, frsmosă sire, ls regele Rikardă 

wvare sn5 ogară kare :s5 noats fi egală k5 a- 

vesta, daka este atstă de tare nrekstă este 

mi iste. Dar, te rogă, mi din interesă îni 

vorbeskă, nai aszită nroklamarea “e konrinde 

ks nimini, daka nare rangzlă de komite, n5 

va mstea pine snă ksne de vinstoare în ko- 

mrinssl% taberei reelzi Rikardă, f5r5 voia sa 

regals, mi axeasts Yoi5, kreză, n5 ni s'a dată. 

Vorbeskă în kalitatea mea de mare skstieră.
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— Uli eă veiă resnănde ka liberă kava- 

leră skoniană, zise sir Kenet k'snă tonă ns- 

mină mai vit. Serveskă, lkst& nentră aksm, 
ssb dranelslă Angliei, dar ns mă adskă a minte 
s5 ms fi sănssă vr'o dats legiloră sale fore- 
stiere, mi n le resnektă îndestslă ka sr fakă 
adeasta.  Kndă trsmbina kiams la arme, ni- 

wiorălă meă este în skars ama de karîndă ka 

ori kare altslă; ksndă a s&nată semnalzslă lsr- 
tei, mam fostă niui o dat din aci din grm5 

a da ks lanuea. Dar n vază ks ue titlăre- 

yele Rikardă ar; faue asănrs-mi vro silgire 

mentră modslă kă kare întrebăinmeză orele 
mele de ressflg. 

— 8 toate axuestea, resnsnse de Vaux, 
ară fi o nebsnis ss înfrângă ordinzlt remelsă... 
Astă-felă, ks voia domniei tale, eă kare am 
oare-kare astoritate în aueasts marte, îi voit 
trimite o sigărang5 nentr5 amikslă met. 

— Ii mălusmesk&, zise ks reueals Sko- 
Mianslă ; dar ksnele meă k&noasue otarele kar- 
tierălsi mes, mi daka vomă emi din ele, sănt 
atsnui în kasslă de al& „Nrotege eă înss-mi. 
IIIli ks toate axestea, adzăui skimbsndă îndats 
manierele, simuă kr n resnsnză km ară tre- 
bsi intengisnii dămitale binevoitoare. Îui mal- 
Mămeskă dar, milordă, mi foarte sinueră: ska- 
tierii mi Isnuerii ară nstea întilni ne Roswall,
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din neferiuirea, 15ă, mi i ară faae moate vre 0 

ytemare we âmi fi în stare a le o faxe uri 

es nmaă de kstă, în lută axă resslta neferi- 

gini... Ai vszătă îndestală interiorălă mena- 

mislsi meă, milordă, ka s5 n5 romeskă zikîn- 

- da-mi ks Roswall este gel mai însemnată în- 

grijitoră ală s5ă, mi kăteză a snera ks lesă 

nostra Rikardă ns va fi ka leslă din fabls, 

kare mergea la vînstoare mi nsstra totă vi- 

natelă nentră dinsslă. N5 notă krede ki ară 

voi si linseasks ne 5nă pietă mintilomă, kare 

11% servesue k& kredinns, do op de netresere 

mi do bskats de vinată, mai alesă ksndă €- 

ste ama de greă a avea 5nă nstrimentă. 

_— TIe kredinus, n5 fai de kată s% dai 

drentate remelsi: uri kk toate astea & eva în 

vorbele de vinstoare uri de vinată kari ară în- 

toarae kanslă minainiloră nostri normanzi. 

__ Am aflată de kzrîndă, de la menes- 

teli mi nelerini, k5 meranii domniei voastre 

din komitatele York mi Nottingham ad skstarată 

jagală Legiloră, mi sa3 stiînsă în bande n 

meroase, komandate de znă bravă arkară a 

name Roben-Hood uri lokotenentălt 35% Petit- 

Jean. Mi se nare ks ară fi mai bine s5 în- 

grijeasks Rikardă de kodslă forestieră în Anglia 

de kztă 21% usne în vigoare în Loksrile S5nte. 

_— Ksrats estravaganus! sir Kenet, stri-
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95 de Vaux dindă din meri ka sn omă 
kare ară voi ss fegr de sn5 ssbiektă nenls- 
kstă ... Trzimă întw'o lgme de nebâni, frămosă 
sire... Dar katr st pi zikă adio, fiindă silită 
s5 ms întorkă la navilională regelzi. La ora | 
vesnereloră, kz voia damitale, voit veni ears 
în kartierglă auesta, mi voit vorbi ks axestă 
medikă masr5... În auela-mi timnă, daka vo- 
esui, voiă fi nrea băkărosă a ni trimite kste- 
va bagatele ka s5 skimbi viaya obisinzite. 

— În mălusmeskă foarte, milordă, dar 
n5 este trebzinus... Roswall a îngrijită de 
kăxnia mea nentră winui-snre-zeue zile: kzui 
daka soarele Ilalestinei ne adzue boala, 5ssks 
îns5 ui vînaterile noastre. 

Amîndoi krsuianii se desnprnirs măltă mai 
bsni amiui de kztă se întilnisers ; dar înainte 
da nsrzsi nosa sa ksnosuinus, Thomas de 
Vaux mers ss i esnliue kă mai mălte am's- 
n&nte îmnrejărzrile misiznii medikulsi orien- 
tală, mi uriimi de la kavalerală skoniană skri- 
sorile de rekomandare ue adăsese remelsi Ri- lkardă din nartea Isi Saladin. | 
a Eatr kărioase Iskrgri, sir Thomas, 

zise monarkslă bolnavă dans ue a asksltată 
renortălă kredinuiosulzi baronă de Gilsland. Esti sigură ks auestă Skoniană ss fis snă omă frankă mi kărată la lkamets?
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__ Nam sui ue ss mi snsiă, milordă, 

vesnănse melosslă Angls... Am tmzită kam 

mzltă între Skoniani mi n notă nressnsne 

mzlts sinueritate între dinmii, afsnds-i totă 

da na trsdstori s5b fiămoase anarinme. Dar 

este o frankeme în manierele axesti omă, ui 

fn drakslă în lokă da fi Skomiană, sânt si- 

lită a mw înkrede. 

__ Ti ae zisi desnre modzlă ks kare se 

noarts în kalitate de kavaleră, de Vaux? 

__ Aueasta este mai măltă datoria Gra- 

piei- Voastre de kstă a mea a observa fantele 

kavaleriloră sei, mi m'5 nrinză ks ai lsată a 

minte la ale kavalerălzi Leonardslsi... Se 

bskars de snă rensme bsnă. 

_— Ks deentă ksnstată, sir Thomas! uri 

amă fostă noi înmi-ne martsri la fantele uri 

merterile sale. Singsrală nostră skonă, nN8- 

ninda-ne totă Wa sna în mele dWiîntiiă rîndari a- 

le armatei, este d'a vedea km se noart5 S515- 

mii mi nartisanii nostri, mi ns da kslezze o gloris 

demeart5, dăn5 km a nlskătă sora s5 zik5. 

Kanoasuemă vanitatea lasdeloră oameniloră, 

mi ment'snă altă skonă noi îmbrsksmă ar- 

matsra. 

De Vaux se sneri$ kBndă adzi me reire 

fălîndă o deklarare atstă de kontraris karak- 

terglsi s5ă, uri kreză mai înțiiă ks nămai a-
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nronierea mornii nătea s5'1ă fak a vorbi astă- 
felă. Dar, adskîndz-mi a minte kw întâlnise 
ne konfesorslă remelzi în navilionslt de afarz, 
avă destsls nstr&ndere ka si atribziasks a- 
weasts neriods trekstoare de zmilitate îndem- 
nsriloră ssntălsi omă: 15s4 dar ne rege s5 
rmeze fer s51lg întrersp. 

— Da, sm remele, am observată într- 
adevsră modzlă kă kare auestă kavaleră îmi 
îmulinesue datoria; bastonsiă mes de koman- 
d5 wară fi altă de kstă bulă ani nebănă 
dak ară fi skenată din atennisnea mea... 
Ară fi mi avstă semne desnre bsnstatea mea, 
daka mami mai fi observată, de alts narte, ks- 
fezarea mi trafia sa. 

— Sire, zise baronslă Gilsland, obser- 
vsndă skimbarea ue se arzta în fama reme- 
Isi, ms temă k5 m'am esrssă nenleuerii voa- 
stre ajătsndă, ka sr zikă ama, aseasts trans- 
gresisne. 

— Uli se! Msălton, tg, t5? stioi regele 
ks tonslă msniei uri al mirsrii, vei fi înkg- 
ragiată insolinma lsi!... lskralg n era k5 
NStinIV5. 

— Maiestatea Voastrs ms va, erta sr i 
adskă a minte ks, nrin înssrainarea mea, am 
akordată znoră oameni de ssnye nobilă, liber- 
tatea d'a wine snă ksne saă doi în konrin-
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ssl& taberei, aelă nsuină snre a înkgrayia a:- 

tea vinstoareă... uri anoi ară fi fostă o krim'6 

a faue uelă mai mikă 155 snei fiinge atptă de 

nobile ka kznele agestzi yintilomă. 

__ Este dax mea frsmosă? întreb regele. 

_— Este uelă mai nerfektă animală kare 

se afis săb ueră, resnlănse baronglă entăsiastă 

menteă totă ue minea de vînstoare. Este din 

adevsrata ras a Nordzlsi, k5 nentslă lată, 

ks snatele tare, negrs mi f5r5 nete albe, mi 

ks labele do nzanns vinsts; destslă de mea- 

ună ka ss dea josă snă boă, destală de s- 

moră ka s'ajsng5 o antilons. | 

__ Bi bine! strigâ regele, rîzîndă de en- 

tasiasmală baronălză, i ai nermisă S5 IiiD 0- 

garslă, mi nămol remsne nimikă. Ns fi îns5 

ama, liberală în nermisiznile tale kstre auesti 

kavaleri aventăromi kari mad vrsnă nrinuine 

saă vrană kană kare sti piis în resnektă, 

Ei ns ksnoskă nisi snă fri5, ari daka le ară 

da uineva toats voia, îndats n'ară mai rems- 

nea vinată în Ilalestina... dar s5 vedemă, s5 

ne oksnsmă de axestă medikă arabă... n5 mă 

ai zisă kr Skonianălă "15 a întilnită nrin de- 

merte ? 

— Ns ama, sire... Eat5 de mi a zisă 

sir Kenet... A fostă trimisă la bstrsnslă er-
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mită d'Engaddi, desnre kare se vorbesue a- 
tztea... 

— Moarte mi fgrie! strigi remele redi- lknds-se de o datg... sine 115 a trimisă, mi ls we skon$? Tine a katezată ss trimis &nă omă la nesuerea dela Engaddi ne ksndg re- pina fsuea sn nelerinaniă nentrg înssnstouri- rea noastr. 

— Konsilizlă krăuianiloră i a înkrezztă aseastr misisne, milordă, resnsnse baronzlă: n5 we skonă, aueasta n'a voită s5 mi esnliae. Abia se suie în tabsr5 k5 regala voastrg sogi5 a întreminsă awestă nelerinayiă ... eă, “elă nănină, ns stiam, uri - urinsinii ma uz- tată afla, findă-k regina Sa, ninstă selkzes- trat5 de ori ue komnanis de ksndă amorzslă vostră a omito da se esuzne enidemiei in- îrsndă aiui, 
— Ei bine, vomă ustrgnde aueasta... A- ma, axestă Skoniang a întilnită ne medikă în Hesserea dela Engaddi. Ns este ana? — N3, milordă ; dar, kreză, ks anroane de axestă lokă întîlni ung emiră sarasing: dănz obiueizlă kavaleriloră retsuitori, amindoi i a% înverkată valoarea; anoi măluămiri g- Dn5lă de altală, ag frkată dramzlă înnnresng kstre nesuerea de la Engadai. 

Asi de Vaux se onri, kzyi nă era, din a-
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vei oameni kari suit s5 novesteask o istorib 

long f5rs s5 mai fak naăse. | 

— Akolo dar a5 aflată ne medikă? în- 

treb ks nerzbdare regele. | 

— N3, sire; dar Sarasinslă aflsndă ks 
Maiestatea Voastrs este greă bolnav, nromise 

s5 fakz me Saladin a pi trimite kiară ue me- 
dikală s5ă, a ksrăia suiinuy5 0 1555 foarte 
măltă. Avesta sosi întradevsră la nesuers, 

dans we kavalerălă îlă astenti o zi sat dos. 

Are o adevsrats săits de nrinuine, merge în 

ssnetălă tobeloră uri timbaleloră, înkonjsrată 
de domestiui ne josă mi kslzri, mi adaue skri-" 

sori de kredită de la Saladin. 

— A fostă geraetate de Iliakomo Lo- 
redani ? 

— Le am arstată tradokstorălzi venindă 

aui, mi cats konrinsslă loră tradssă în limba 

anglr. 

Rikardă 135 o xsrtis &nde era skrise a- 

veste vorbe: „În nămele Ii Alax mi Maxo- 
metă nrofetală să (a! ksnele! strigi Rikardă 
skăinsndă ka snă felg de interiekpizne ka st 

mi arate desnrenzlă), Saladin, regele regiloră, 

săltanslă Eyintslzi mi ală Siriei, lsmina m; 
sksnarea nsmîntălst, marelsi Melek-Rik, Ri- 

kardă als Angliei, salstare: aflsndă ks mna 
boalei sa anzsată asănra ta, regslală nostre
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frate, mi ks n'a îmnrejărg-ui de kztă mediu 
nazarineni mi evrei, kară lskreazr fsrz bine- kăvîntarea Isi Alax mi a Ilrofetălăi (near nro- fetălă s55, mărmăr$ ear monarkslă angls)... am trimisă ks axestea, la sm te kaste Ii S5 te îngrijeasks, ne medikslă însă-mi ală mer- soanei noastre, Adonebek E] Xakim A înaintea figrei ksrsia înnerală Azrael (înmerglg morii) întinde arinele, rii mBresesue kamera bolna- Vălzi... ksnoasue nzterile nlanteloră uni; netre- loră, mersslg soarelsi, lznei mi al steleloră, mi noate sksna meng omă de ori kare zrsitg de nă este skriss me frantea sa. Te rsgrmă “K5 stsrăinu5 a onora artea sa mi a te servi kz dînszlă; kai ami voi nă nămai sp fauemă 0 omanine meritslzi uri bravărei sale kară stre- lăueskă între nanisnile Frângistanslzi, dar mi 35 u&nemă sn5 termină Isntei we esists ak&m între noi, sag nrintr'znă traktatg onorabilă sa fskîndg în-nsblikă ne ksmnzlă de bstais în- gerkarea armeloră noastre, Sântem ks n se kăvine niui 

t5ă s5 mori de moar 

ă de mzrere 
angălzi niuj kăranizlsi 

tea snzi sklavă, niai în- S5-Ii gloriei noastre d'a săferi ka 3nă ama de nobilă adversară sg fit rruitg de la nalomslă nostiă de o boalz ama obskars... Dea s5n- 
— Destslg, destglg, strig; Rikardg, us
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voiă ss uiteskă mai msltă assnra damnatălzi 

s5ă mrofetă; saferă la singsra kămetare k5 

bravălă mi kăragiosslă Saladin noate krede 

în auestă înuelztoră, kare a marită ka snă 

kne ue era. Da, voiă vedea ne medikală ss, 

ms voiă da în msnile auestăi Xakim.., Voiă 

întoarue ssltanălsi înkredere mentrs înkredere; 

ms voit mssăra kă dinsălă ne kmnslă de 
bstais, den km îmi nromgne ks atsta dem- 

nitate, mi nl voit l5sa s5 nriveasks ne Ri- 

kardă de ingrată... Szb greztatea sekarii mele, 

îlă voit kslka la nsmîntă... Îl voiă întoarae 

la ssnta noastr biserikz kă nisue luvităre 

ksm n'a mai uriimită pizi o dats: îmi va le- 
nsda retpuirile înaintea krăuii sabiei mele, ui 
îlă voiă boteza ne ksmuslă de bstais kiară 

kă ans din kaska mea, kiară daka ssnyele 
nostră amestekată va fi rouito... Grbesae-te 

Mslton; nentră ue sr întprzie &n5 desnodz- 

mîntă atztă de dorită? Mergi de mi kaztz ne 

Xakim. .p 

— Milordă, zise baronslă kare noate kre- 
ză ks vedea o îndoire de friggri în auestă es- 

gesă de înkredere... kămets Vaucasta... săl- 

tanzlă este snă nsg5n5... mi esti inemikălă 
s5ă velă mai snsimîntstoră. 

— Tlentră asta & mi mai astiinsă a mi 

faue auesti serviniă, de teams ka nisue mise-
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rabile frigări s5 n termine adeastr Intr în 
îre doi săverani ka'noi. Îni snsit kg D5 i&- pese dsnr km îl& isbeskă ui că, mi dans lkăm doi nobili adversari săntă datori a se izbi. Ile onoarea mea, ară fi o krims s5 ms în- doeskă de bsna sa lkredinw'p. 

— K3 toate adestea, milordă, sară ks- veni s'astengi efektală doktorieloră Isi Xakim la skstierslă skoniană : Viama mea îns a- tin de asi; lui anni merita ss moră ka ang kne dak ami Iskra ka sună neînnelentă în- tr'axeasta, mi dak ami linsi ne toat kresti- nătatea de avela ne kare se întemeiazg sae- ranma sa. 
— Nă te am vszată niui 0 dats stsndă la îndoials de temerea morţii, zise Rikardg l'snă tonă de mastrare. 
— Uli săveranzlg meă n m'arg vedea sizndă la îndoials niui ak5m, resnsnse bra- Vălă baronă, daka nară fi vorba de Viana sa ka mi de a mea. - — Ei bine dar, nrenzitorsle msritoră, Meryi însă-ui a uerueta Nregresălă asestei dok- torie. Anii voi S%5 

sta aui ka snă bog 
5, k5ndă asză a- 
Mele resănsndă, ni 

mărindă 40 boalz liniuioag farz tobele bstîndg, trembi kaii dindă din Nidioare,
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Barouzlă se grzbi st nleue, nersbăztoră 
a komsnika nrensssrile sale vr'ănzi eklesias- 
tikă, ki ksnosuinna sa se tsrbăra nsnină la 
ideia sm vaze ne domnălă să ksatatg du nă 
nekredinsiosă.  Arxieniskonslă Tirsli fe uelă 
d'iîutiiă kmrzia se înkrezs, suiindă kztg de 
măltă regele Rikardă onora nui isbia ne auestă 
nrelată înmelentă. Eniskonslă askult renor- 
tăl& baronzlzi k3 auea vioiuisne de înmelere- 
re kare alese ne klersit katolikă mi romană. 
Elă vorbi de nisue mastrzri de konsuiinygs re- 
limioase kă atsta smărinus ure ktă kzviinna 
erta ss arate snzi laikă asănra zi aseme- 
nea săhbiektă. 

Mediwii, zise el5, s&ntă adesea foarte tre- 
băinaiomi, de mi notă fi min nasuerea saă 
obizeiele loră fiinmele uele mai de Isuzdată 
ale omenirii: asemenea întră aueasta ks dok- 
toriele ue le întrebsinmeazr, mi kari ns săntă 
mai nsuină folositoare fiindă-kr sant; skoase 
kste o dats din ssbstanmele ele mai zrite. 
Krestinii se notă servi în trebsinnele loră ks 
n5g5nii mi nekredinuiomii, uri este de krezată 
ks sna din kassele nentus kari sa nermisă 
avestora si remsis ne rmemîntă, este kr nztea, 

fi folositorii adevsraniloră servitori al lsi Dăm- 

nezeă; nentr& aueasta fasemă legitimi sklavi 

ai nostri ne nrisonierii de resbelă. Na este 
VOL. 1. 1].
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nidi o îndoials ks krestinii nimitivi a% kss- 
tată serviniele idolatriloră înainte de krestina- 
rea loră.  Astă-felă ne korabia de la Alesan- 
dria, ne kare divinălă anostolă ssntslă Ila- 
velă trekă în Italia, matelonii era msgsni. “le 
ziae însz feriaitălă ssntă ksndă avs trebzinus 
de servinizlă loră: Nisi sic in navi manserint, vos 
saloi fieri non potestis. (Dak awesti oameni nă 
voră remsnea în korabir, n veni nătea fi sks- 
Nazi).  În-fine Evreii săntă nekredinuiouri kre- 
stinismălzi ka mi Maxometanii, mi ka toate a- 
stea ssntă năpini mediui în tabsrs kari s5 ung 
fi din aveasts nagizne, wi'i întrebzinneazr 
fsr5 skandală mi fărs tărbsrare de kămetă. 
Ama dar se moate servi în auestă skonă ks 
Maxometani în lokală loră, guod erat demon- 
strandum. - 

Gn5 asemenea ranionamentă trebzia sm ve- 
sineaskz ks totslă neastimrerslă lkonsuiinmei 
Isi Thomas de Vaux, mi vitamiznea latin mai 
vîrtosă i fsks snă efektă kw atstă mai mare 
k5 n îngelemea o vorbe. Dar mrelatglă în- 
trebzinub mai nsnins abondanus ksndă fese 
vorba ss werueteze daka era ks nătinu5 ka Sarasinzlă s5 Iskreze kz rea kredinn5 ; mi în 
NriVinua, aueasta n'ajănse ama izte la konkls- 
sisnile sale. Baronzlg arstendz-i skrisorile de
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rekomandare, le uiti mi le rexiti, ni komnar$ 
orininalălă kg tradăuerea. 

— Este o msnkare ortits nomai snre 
a lingăui nalatslă, rexelză Rikarâă, mi ns ms 
notă omi d'a nz avea nrenzsuri asăma ases- 
tăi metskstă Sarasină.  Santă foarte uriue- 
NSHI în artea înveninriloră, mi suit a le nre- 
esti astă-felă în krtă s5 treaks sentemeui 
întregi nins ss lskreze asănra auelzia kare 
le a lzată, mi în timnslt auesta kriminalslg a- 
re timnă sr skane. Ei suig s5 întroduks în 
nostavă 'uii în nele veninzlă uelg mai axeră! 
Ii...  Maika-Domnălsi s5 ms erte! kzm, 
suiindă aveasta, ginzi aste skrisori de reko- 
mandare ama anroane de figăra mea? Iea-le, 
sir "Thomas; grsbesue-te a le Isa. (Îi le 
întinse baronzlzi ks grab mi din toats lsn- 
Mimea branzlzi.) Dar ss vedemă, milordy de 
Vaux, mergîndă la kortslă auestzi skstieră 
bolnavă vomă afla dak: asestă Xakim are 
întradevsră artea ue mofess: anoi vomă 0- 
ipri daka nstemă ks toate sigsranma 55 i 
nermitemă a întrebăinna sdiinna sa mi k3 
Rikardă. Înss, asteants &nă minstă ; last-mr 
s5 ieaă doktoria mea, kzui aueste frigări 
s&ntă enidemise. Te ami înv5ua ss te ser- 
vesui k5 rosmarină sskată msiată în onetă, 

Ed
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milordă; ksui mi e% ksnoskă ue-va din artea 
vindekprii. 

— V5 maăluomeskă, resnsnse 'Thomas 
Gilsland; dar daka eram nriimitoră de frigări, 
de msltă le ami fi lsată ling natslă stsni- 
nălsi meg. 

Eniskonslă Tirglzi se romi, kiwi kam 
neîngrijise nsnină ne monarkslă bolnavă; mi 
r5gi ne baronzlă ss meargz înainte. Eandă 
se ourirs înaintea miserabilei kolibe snde 10- 
kzia kavalerslă Leonardslzi uri skătierălă s5ă, 
eniskonslă zise Izi de Vaux: 

— De sigsră, milordă, Skouanii ag NSNinD 
îngrijire de servitorii loră: eats sn% kavaleră 
bravă, se ziue, în lănts, ui jsdekată kanabilă 
da îmnlini misini însemnate în timnălă înue- 
tprii de arme, mi ală krbia skstieră este mai 
r5ă loksită de kstă& sn ksne în Anglia. Ye 
usrere ai de vevinii dumitale de la norâg? 

— Snă stsnînă faue totă ue noate nentră 
servitorslă sră. Kndg usi di o lokăinu5 
mai rea de kstă kiară a să, zise baronslă; 
mii întră în kolib's. 

Eniskonslă srm5, dar n fr” o nenlzuere 
învederats; kzai de mi nă i linsia kăraxizlă 
în oare- lan Irivinae, îns auestă kzraniă era 
msrninită de o mare îngrijire nentrg sigăran- 
ma sa ncrsonals; îmi adsse îns5 a minte tre-
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băinma we avea, ss jădeue elt însă-mi desnre 
suiinga medikălzi arabă, mi intrt în kolibs 
lk'o demnitate de maniere kare, dans dînsslă, 
mstea s5 insnire resnektă streinălui. Ilrela- 
tălă avea întradevzră o înfsuimare imnzitoare 
mi însemnats. În jănemea sa, fssese foarte 
frămosă, mi, înti”o etate înaintat, minea s5 
nă se mars mai nsuină frsmosă. Kostemslg 
s5ă eniskonală era de felglă uelt mai m'e- 
venă, k5 blane msndre, mi akonerită lk'znă 
vestimîntă lsngă k5 kssstăre foarte nrenioase. 
Inelele we i msndria denitele nremzia o fr&- 
moass baronis, mi glsgea sa, Issats atnui ne 
snate din kazssa ksldsrei, se nastea strînue 
kă agrafe de axă karată îmnrejsrălă gîtalai 
mi bsrbiei sale. Barba sa lsngr, albits de 
ani, i ksdea nins la nentă. nulă din uei 
doi akolini se'l% însonia i adzaea o smbrg 
artifisials, dăns obieizlă Asiei, ninîndă d'a- 
sănra kanslzi s5ă o zmbrels de foi de finikă, 
ne ksndă selă-altă rekoria ne resnektabilală 
s5ă stsnînă mimksndă înainte-i o anzrstoare 
de nene de mssnă. Ksndă eniskonslă Tirs- 
li întră în koliba kavaleralsi skoniană, aue- 
sta linsia, mi medikălă masră sta în auela-rmi 
lokă &nde de Vaux îlă Issase ks kste-va ore 
mai "nainte, kg niuioarele înkrguimate, ne nis- 
ue fi&nze, ling bolnavă, kare se nzrea ador-
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mită adinkă, mi kprgia i înverka mslsslă din 
kpndă în ksndă. Eniskonslă stete în niuioare 
dos saă trei minzte înaintea ză, astentsndă 
vro salstare resnektoass, saă astentndă uelă 
n&uină ss vazs ne Sarasint konvrinsă de mais- 
tatea mersoanei sale. Dar Adonebek ms i a- 
lkords alt atengisne de kztă o nrivire reme- 
de, mi ksndă mrelatălă în-fine îl& salsti în 
limba franks, ns i resnănse de kzt$ nrint'ană 
salătă orientală obidinzită, „Salam. aliksm! na- 
sea fis kg tine!“ 

— Esti medikă, nekredinvuioszle ? zise e- 
niskonzlă nsmină &milită de reueala, nriimirii: 
ami voi s5 vorbeskă ks tine desnre artea ta, 

— Daka te ai fi nriuenztă ueva în me- 
diuin, resnsnre El-Xakim, ai sui k5 mediuii 
n3 trebseskă sr fak niui o vorbire, niwi o 
konssltare în kamera bolnavslsi loră, Askzlts, 
adsăni elă, ne ksnds marmairea S5rdr a kr- 
nelăi se azzia din uea alts narte a kolibei, a- 
westă ksne însă-ui îni di o lekuisne, Slema; instinktală s55 îl învaut k5 trebse ss mi kămnsteze Istratală lîngs ănă bolnavă. Vino 
afar din kortă, daka ai de-va s5 mi suzi, a- d5ăyi els sksirnda-se ui arstendă-i dramslă. 

K& toats simnlitatea, kostsmslsi medikg- Isi sarasină uri inferioritatea, taliei sale kom- Narat5 ks a maiestoszlgi nrelată mi a Wigan-
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tikălsi baronă, avea în tresărele mi manierele 
sale ue-va imnosantă kare ns nermise enisko- 
Nslsi ss i esurime via sa nemzlusmire nentră 
libertatea avestei imrstzri. Kindă fs afars 
din kolibs, nrivi ne Adonebek în tiuere k- 
te-va minte nîns ss noats afla tonslă ue tre- 
băia ss iea ks dînsslă ka s5 înueans ear 
konvorbirea. Ns se vedea nisi o urvins de 
m5ră emindă de dessbtslă kmuizlei înalte de 
blans a Arabzlsi; aueastr kzuisls i askandea 
mi o narte a fr&ngii, kare wsrea înalt nui la- 
t5, neted mi f5r5 kregări, nrekăm ni obra- 
zălă s5ă galbenă, ne kstă barba sa uea lsn- 
Ş%5 Isa s5 se vaze. 

Îlrelatelă, în mirare desme aerslă să 
velă jăn€, rănse tpuerea ve arabslă n se gr5- 
bia a întrerăne, ui îl$ întrebi de keni ani era. 

— Anii oameniloră de rindă, zise Sarasinzlă, 
se nsms5r5 dăus înkrenitărele loră; ai înxe: 
lengiioră dans stadiele loră. Ns ksteză am 
zise mai bstrsnă d'o ssts revolsnisni d'ale 
Enirei. 

Baronzlă de Gilsland, lă5ndă auestă res- 
unsă în înmelesslă literală, mi krezindă ks 

se arsta ks era de snă sekslă, arsnk'i o uri- 

vire de neînkredere asănra nrelatălzi; uri aue- 

sta, kă toate ks mriaenăse mai bine înnele- 
sălă vorbeloră Isi El-Xakim, resnsnse auestei
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nriviri mimksndă misteriosă kanslă. Lui 55 
îns aerslă de însemnstate mi întrebi k'snă 
tonă de astoritate ue nrobe moate ss dea Ara- 
bslă desnre ksnosuinnele sale medikale. 'Ts 
ai dremă garannis kăvîntslă nsternikălsi Sa- 
ladin, zise îngelentălă atingindă-mi kmuizla 
k'&nă aeră resnektsosă, kăvîntă ue ns" a 
kzlkată nisi o dats kstre sn amikă sa& ine- 
mikă. “le ai voi mai maltă, Nasarinene? 

— Auli voi o nrobs okălars desnre artea 
ta, resn&nse baronslă, nrobs fsrs kare nz te 
vei anroniă de natală remelsi Rikardă. 

— Lasda medikglgi este în vindekarea 
bolnavălui ssă. Vezi ne azestă skutieră: ssn- 
mele să era anrinsă de frigările ue a albită 
tabzra voastrs kg oseminte; mi în kontra kg- 
zora toatr artea mediuiloră vostri nazarineni n'a 
saistă ss v5 anere mai msltă de kztă ară a- 
Hbra 0 vesis de mstase ne snă resbelatoră 
în kontra znei Isnui asksnite: Ilrivesue de- uitele mi bramele sale mskrite, asemenea kg Niioarele uri giarele kokorslzi. Moartea astg dimineans îmi întinsese koasa asănra Isi; dar k5ndă înperslă Asrae] era de o marte, mi ex de uwea alis asternztalgi s5ă, ssfletulă Isi n5 ustea nzrssi kornglă. Nă ms mai tarbs- rani dar nrin întrebsri nefolositoare; dar asten-
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tagi momentslă kritikă, mi nrivini într'o Thi- 
rare tkats minănea ue are sr se faks. 

Medikslă 155 atsnui astrolabulă să, ora- 
kslă al& saiingei orientale, uri se arsti ks 
konsslts ks mălts lsare a minte mi seriosita- 
te ka ss observe momentălă otprită al% orei 
de r&gsuisne, kzai momentălă awesta venindă 
krză în penski, ks fana întoarss kmtre Meka, 
mi reusit; rezuisnile min kai &ng masal- 
“mană terminr lskrarea de neste zi. Enisko- 
nălă mi Anglzlă se nrivia. în timnălă auesta 
kă sănprare uri desnregă;. niui snală din amîn- 
doi n5 kreză înss kăviinuiosă ss întrergmrrs ne 
El-Xakim în resuisnile sale, ori kstă de nro- 
fane se nsrea. Arabslă se redik de josă 
mi intră în koliba snde bolnavslă sta lkslkată; 
skoase dintro kstiz mik de arpintă snă bg- 
rete msiată noate în ans aromatiks; k5ui dă- 
15 velă nsse ssb nasălă adormitelzi, asesta 
strensti, se destenti, mi nrivi îmurejsrg-ă 
lk'snă aeră retsuită. Era de sueriată al& ve- 
dea uine-va ksndă meză mai drentg în s5să, 
me jsmstate golă, k& oasele mi kartilaxele 
sale kari era toate emite afars din ssurafana 
nelej, ka kăm ară fi fostă deskonerite. Figs- 
ra sa lsngs mi makrz, strebststs de krenzti, 
kontrasta kz okizlă s5ă mai întiiă retsuită, 
dar kare ajsnse în-fine a se alina trentată;
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elă se nr ks zsrise nresiuna strelăuigiloră 

sei visitatoră; kpui ks menile sale” makre se 
nevoi s5 mi deskoners kanzlă snre semnă de 
resnektă. Îndats întreb; de stsninzlă ssă 
l'ăn5 aeră zmilită mi s&nssă. 

— Ne ksnosui, vasale? întrebi lordală 
Gilsland. 

— Na ama bine, milordă, resnsnse sks- 
tierslă l'o voue nenstinuioass; am dormită 
nrea msltă mi am visată.  Suis ks toate a- 
uestea kr esti &nă ilastr baronă al arma- 
tei dans ksm se arati dsns krăaea romi ue 
Normă, mi vestă altă domnă este sn% ssntă 
nrelată de la kare ueră o binekavintare men- 
tră mine gnă bietă nskmtosă. 

— Înă daă aseasta: Benedictio Domini sit 
tecum! zise melatslă fekîndă semnzlă krzuii, 
dar fi” a se anronia de natslă bolnavslzi. 

— Vedeni kă okii, zise Arabslă, kr fii- 
gsrile ssntă învinse.  Bolnavslă vorbesue ]i- 
nisuită, are memoria, denlinz ; nglsslă ss% ba- 
te regslată ka mi als vostrg, eruetani înmi- 
v5 bstsile sale. 

Ilrelatslă ns voi ss faks aueastr înuer- 
kare; dar 'Thomas de Gilsland, mai otsrită, voi 
s5 se îndesteleze elg însă-mi, mi se înkredin- 
N îndatr ks frigările înuetaser5. 

— Este minsnată, zise lordzlg nrivindă
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ne nrelată; auestă omă este de sigzră vinde- 
kată. Voi kondzue îndatr ne auestă medikă 
la lkortslă remelzi Rikardă: de ue mprere este 
Reverinua voastrs ? 

— Asteants, lasz-ms sr termină o kă- 
15 înainte d'a înuene alta, zise Arabslă. Vs 

voiă însoni dans ae voiă da bolnavalăi o a 

dosa dose din auestă elisiră feriuită. 

Vorbindă astă-felă, 155 o ksus mik de 
arpintă, mi o îmuls ks ans dintr'snă vasă ka- 

re era lîngs nată, skoase anoi din uingstoare 

snă sskălemă fikstă ka fire de mstase ri ar- 

intă, ală ksrzia konrinsă ns se nstea vedea, 

mi măinds-l5 în ksns, îl& l5s5 akolo uri-1% 
nrivi în tpuere vro dinui minăte. În timrrală 

euestei lskrsri, snektatorii krezarr ks zireskă 

în arms o ferbere smoars, dar mi daka va fi 

fostă vr'o ferbere, gin nămai o klinrs. 
— Bea, zise doktorzlă bolnavslsi; dormi 

mi desteantr-te în denlins senstate. 

— li kg aueasts doktoris simnls vei 
întrenrinde s5 vindeui snă monarkă? zise eni- 

skonzlă Tirzlăi. 

— Am vindekată snă bietă servitoră, km 

nsteni vedea, resn&nse înuelentslă ; regii Fran- 

aistanălai ssnts oare fskăui dintraltă nrmîntă 

de kstă uei din sms din sănăuuii lor? 

— Ss viis kă noi îndats la regele, zise ba-



172 MUSEULU LITERARIU 

ronălă de Gilsland: ne a armtată kr suie se- 
kretslă& min kare se noate faae ssnstosă; daka 
sară întîmula s5 n3 se întrebăinneze ks din- 
s5lă, ms înszruineză că kă aueasta. 

Ile ksndă era s5 wersseaskz koliba, bol- 
navălă, înslysndă vouea ne kstă slsbiuiznea 
îlă -erta, strip: 

— Venerabile msrinte, nobile kavaleră, ui 
bine-fskstorsle medikă, daka, voini s5 notă 
dormi mi ss m'5 vindekă, suăneni-nă, vs rogă, 
ze sa fskstă steninălă meg. 

— A nlekată ment” o esnedigisne densr- 
tat, amiue, resnsnse nrelatălă, înssrainată ko 
ambasads onorabil kare noate ss'1% niiz kzte- 
va zile. 

— Ei! strigs baronzlt de Gilşland, uen- 
tră ue ss înuelrmă ue bietală bziată 2... A- 
mide, stninălă 5 sa întorsă în tab'srs, wi 
13 vei vedea îndate. 

Bolnavslă îi însiu$ mznile &skate kstre 
“eră sure a j măly5mi, mi ne nătindă ss re- 
siste mai msltă la efektală elisirălzi, se Isss în voia &năi somnă dălue. 

— Esti &nă medikă mai ban de kztă mine, sir Thomas, zise nrelatală; în kamera 
zn5i bolnavă, IMensesue mai msltă o minuisns Nlzkst de krtă sng adevsră ssnsrstorg. 

— Ve vei ss ziai? nobile lordg, întreb;
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iste de Vaux; kreză k'ami nstea snsne o min- 
vin5 ka ss skană viana a vro doi-snre-zeue 
oameni ka dînsală! 

— Zisenii, resnsnse eniskonsiă kam ter- 
bărată, zisemi ks stenînslă anestsi skstieră 
sa întorsă. Voiă s5 vorbeskă desnre kavale- 
r5lă Leonardglsi ? 

— Uli întvadevsră sa întorsă. I am vor- 
bită sântă lkste-va ore. Ne adzuea ne auestă 
învsnată medikă. 

— Ilrea feriaits Fevuioars! ini nentrg ue 
n3 mi ai vorbită desnre întoarucrea sa? res- 
n&nse nrelatală foarte tsrbsrată. 

— N5 ni am snăsă ks adestă kavaleră 
ală Leonârdulsi sosise ks medikslă? Kredeam 
k'am fpkătă aueasta, resusnse de Vaux ks ne- 
Tipsare ; dar ue mai este întoaruerea sa, kendă 
este vorba desnre suiinna medikzlsi ui desure 
vindekarea Maiestsnii Sale? 

— Este foarte msltă, reneti eniskonală, 
snindă-ui msnile kă forms, dindă ks niuio- 
rălă mi arstsndă semne de nersbdare kari 

nsrea kr i sksna făr5 vois-i. Dar snde ară 

fi mătată sr se dăkr akm, auestă kavaleră? 
Fir ks noi Domnslă! sa întîmulată noate vio 
grenmals fatals ? 

— Servzlă auela kare sts afavp, resn&nse 

baronslă kam în mirare desnre emonisnea ue
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manifesta urelatălă, va nstea roate ss ne snzi5 
&nde sa dasă stsnînălă ssă. | 

J&nele bziată fs kismată, mi, într'snă lim- 
bauiă întîiă măi neînmelesă nentră amindoi krs- 
diagii, ajsnse în-fine ss fak a înmelege ks 
sn ofimeră venise ss kaste ne stsnînslt s5% 
kste-va minte mai înainte de sosirea loră, ka 
s5'lă kondsks la kortslă regală. Neastimnrs- 
r5lă eniskouzlzi se msră ajsnsă unînr la uelt 
mai înaltă gradă, mi se f5ks învederată kiar 
nentră de Vaux, ks toate ks baronglă nă era 
nisi &nă observatoră ustranzstoră, niui 3nă om 
nrenzitoră; dar kz kstă kresuea tărbărarea 
nreotzlzi, kresuea asemenea mi dorinma sa de 
a o asksnde mi a o înfrîna. Se desnsrni în- 
datz de de Vaux k'sn5 acră de mirare ui kare, 
dens ue a dată din meri, emi ka sr kon- 
dăks ne medikă la kortslă renelzi Rikardă, 

EDER



  
Fă sunt piticulă Nectabanus. 

CÂPITULU VI. 

Baronălă de Gilsland mergea k'zr:5 nasă 
înzetă mi ks faza nlinz de neastimuzră kp- 
tre navilionzIă regală. Elă n se înkredea fi- 
resue în mizloavele sale, afars de kzmnslă de
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bstais ; imi, simuindă ks n av6a niai o minte 

nrea nstr&nzstoare, se măluzmia mâi totă V'asna 

a se mira de îmnrejărsri ne kari snă omă k8 

imayinanisne mai aktivr ară fi voită 35 le u%- 

trânză mi să le înmeleagr. Îns5 i se msrg 

mi Isi nrea ksriosă ka atennisnea enislonă- 

lsi ss se densrteze de o datr de la kăra mi- 

nănats la kare fgseserz martări, nrinti'0 nă- 

vel ama de neînsemnztoare ka adeia a în- 

toaruerii &nzi bietă kavaleră skoniană. Snă 

asemenăa individă, în okii Ii sir Thomas 

Gilsland, era de sigsră în totă uerkslă noble- 
mii totă ue nztea ss fis mai nănină însemnată; 

mi, în kontra obiueizlzi ssă de totă Vazna d'a 
nrivi evenimentele într'snă felă nasivă, imagi- 

naniznea baronslsi se osteni în înuerkiri ne- 

obiuinsite ka ss afle 'o kassr tsrbărsrii estra- 

ordinare a nrelatalzi. În-fine, i veni de o dats 
în minte ls s'ară nstea nrea bine sr se afle 
în adeasta vro konsnirare în kontra rexelzi 
Rikardă, srzits de aliani, ui în kare nă era 
kă nenztinus ka nrelatălă, kare treuca de ană 
nolitikă năuină konsaiinniosă, ss fir uri el% 
îusă-uri amestekată. Na se afla, dan msrerea 
sa, 5nă omă mai nerfektă de kstă steninslă 
s55; kzui Rikardă era floarea kavaleriei, uelă 
Vintiiă dintre nrinuiniă krestini, mi se său- 
nea în toate năntsrile la legile szntei Biseriue 

A
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katolize ; ideiele ue ni forma de Vaux desnre 
nerfelpisne ns treaca neste auca asta; dar suia, 
kz streizuitele kalitzui ae desfemsrase steni- 
nălă s5ă i atrsese totă dWasna, min efektslă 
snei triste nedrentsui, arsta îmustare uri sr 
mrekst5 onoare uri afekpisne, uri kr, în tabsrs 
kiară mi între nrinuinii krăuiagi, se afla mslui 
gata a skimba ori ue sneranns de konrindere 
mentră uliuerea de a nerde sax velă nănină 
a &mili ue Rikardă ală Angliei.  „Dsus toate 
astea, zise baronălă în sine, ns este kz neng- 
tinn5 ka doktorglă arabă sr se serveasks kg 
aveasts kărz, saă nretinsz kar, oneratr asă- 
nra, skatierslzi skoniană, ka ko stratamem's 
în kare kavalerslă Leonardglsi ară fi komnliue, 
mi la kare eniskonslă 'Tirglzi, kă toate ks 
era nrelată, nstea unrea, bine a ns fi streină.« 
Aseasts sănosinisne, în adevsră, nă era lesne 
de îmurkată ks tărbărarea manifestata de mre- 
lată afisndă ks în kontra astenterii sale ka- 
valerălă skogiană se întoarse fsrz veste în 
tabra kwrăuianiloră; dar de Vaux era atsnai 
săb infisinna obivinzits a nrenssgriloră sale, 
kari i zisea ks z:5 nrefskstă nreotă italiană, 
5nă Skoniană kz inima falss, mi &n3 medikă 
nekredinuiosă, forma o adănare de ingredienni 
de la kari ns nstea vwineva s'astente de kmtă 
r5ă. El oteri îns% a esnsne reyelzi nrenă- 

VOL. 1. 12
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sările sale, a ksrăia jădekatr o kredea egals 

kz valoarea ue o avea. - 

Dar se netrekzsers evenimente nrea kon- 

trarie kă s&nosiniznile ue sir Thomas de Vaux 

le fskase. Abia mzrssise navilionslă regală, 

ui Rikardă, Issată în voia nersbderii frigari- 

loră mi axeleia karei era natărals, se nlzuse 
de întprzierea întoaruerii sale.  Monarkzlă a- 
vea îns5 destălă simnă ka ss se nevoiask's 
a i da snt ksvîntă uri saline aueasts anrin- 
dere kare msria înks boala sa. Servitorii sei 
ostenir5 în înuerksri d'a i faue o metreuere ; 
dar în-demertă ureotălă alergi la kartea sa de 
răg'suizni, klerikslă la legendele sale, mi kiară 
menestrelzlă favorită la xarna sa. În-fine ks 
dos ore înainte de anssulă soarelsi, mi urin 
srmare k5 msltă timnă mai "nainte da avea 
năvele desme kăra ue medikslă arabă între- 
minsese, trimise &nă mesayeră la kavalerulă 
Leonardslzi kz ordină sr vis îndatr la dîn- 
s5l5, oterîtă a mi stîmrzra, nerzbdarea nrin 
esnlikarea ks amsnzntslg se sir Kenet i va 
faze desmre ueia ue i se întîmnlase în linsa 
sa din tabrr. Kavalerlă Skopiană se ss- 
năse lauestă ordină Imi se înt5im'b înaintea renelzi ka &nă omă obiainzită 
trevederi.  Rencle Angliei 
kiară din vedere; 

la asemenea în- 
abia îlă lk&nosuea, 

de mi melosă de rangslă
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355, mrekstă mi în sekretă devotată damei sale 
kare era obiektală adorprii sale, sir Kenet n'a 
linsită nisi o dat din okasisnile în kai ma- 
rea libertate mi osnitalitatoa angls deskidea 
ksrtea ssveranălsi la togi aueia ari avea sang 
rangă în kavaleriz. Regele mivi ks malts 
lare a minte ne sir Kenet, ksndă auesta a- 
nronisnds-se de asternătală regală îmi nleki 
penskislă, anoi se skăl; mi stete înaintea, li, 
n într'o nosiuisne smilitr mi S5I8s5, dar 
în starea linisuits i resnektsoas kare se 
kvine snăi ofigeră de fans ko săveranslă spă. 

— Nămele tsă, zise remele, este Ienet 
ală Leonardslsi: dela, wine ai nriimită ordinea 
lkavaleriei? | 

—— Am mriimito din msnile Isi Guillau- 
me-Leslă, renele Skoniei. 

— Sabia sa era mrea demn a da o a- 
semenea onoare, mi ea wa atinsă snă mere 
nedemnă... Te am vizată nsrtsnde-te ka ună 
bănă mi bravă kavaleră în lonta vea mai a- 
mins5, mi tă suii km meritălă tiă ne era nrea 
lkănoskstă; dar trăfia ta în alte nsutari a fostă 
ama în kztă uea mai mare resnlztive se notă 
akorda, servinieloră tale este ss ui ertă o a- 
semenea ofeusz: ue zivi la avueasta? 

Kenet se îngerk$ s5 vorbeaskr, dar nă 
avă năterea ss se esmrime kărată. Konsuiin- 

+
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ua sekrets a amorălgi sr ambiniosă, ui nri- 

virea de moimă kă kare Inims-de-Leă kata 

ss nstrănzs nîn's în fendălă săfletalsi să, kon- 

tribairs ală tsrbsra. 

— li ks toate auestea, adrsyi regele, 
de mi soldagii uri vasalii s&ntă datori sx se 

sănzis ordiniloră mai mariloră loră mi spi 

resnekte, amă nstea sr ertrmă snsi bravă 

kavaleră o mai mare ofenss de kptă aueia 

da avea nă ogară, de imi este o nes&nsnere 

ordinzlzi nostrs. 

Rikardă, vorbindă astă-felă, pinea nrivi- 

rele saie anintate în fana Skoniansli, kare 
îlă nrivia asemenea: elă nă se nstă omi da 
săride întrînsălă, vzîndă ne fisionomia ka- 
valerslzi zwgrarea nrodăss de întorsztăra ue 
remele detese akăserii sale de mai "nainte. 

— 55 n5 v5 fi5 ks nenlsaere, milordă, 
zise Skonianslă, Înrgluimea Voastrr katr ss 
ne aloarde o bine-fauere în Irivinua, aueasta, 
la nisue bienii mintilomi ka noi kari săntemă 
din Skonia. Ssntemă denarte de gara noas- 
tr5, venitsrile noastre santă midi, mi nă notă 
S5 ne săsuiis ka ne voi ucj avăui siniori kari 
aveni kredită la Lombarzi. Sarasinii voră simni 
kă msltă mai bine lovirele noastre dala ng- 
temă s5 adzonimă din ksndă în ksndă ne
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lîngs rrdzăinele uri tărtele noastre de orză 
kzte o bskats de vînată gskată. 

— N5 mai este trebăinus ss ueri voia 
mea, findă-ks 'Thomas de Vaux kare, ka toni 
sei we ms înkonjoars, nă linsesue d'a faze 
we i nlaxe, ni a dată voia ss vinezi kă goana 
mi k& sborglă. 

— Ko goana nsmai; dar daka voesue Însl- 
nimea Voastrs ss mi dea nrivilegislă da vi- 
na ii kă sborălă, mi mi ars înkrede snt no- 
bilă moimă, ms lingameskă ks voiă nstea a- 
daue la masa regals we-va vinată de ans. | 

— În măluămeskă nentr& mine; dak'ai 
vedea, invimălă kreză ks nai astenta de lokă 
voia. Se zize îns, mi se mare, k5 noi kari 
săntemă ărmstori ai kasei Anjou, ne ssrs- 
r5mă de-asemenea nentră abaterile la legile 
noastre forestiere mi nentr rimele în kontra, 
koroanei. &noră oameni bravi mi karamiouri 
amă ustea ss ertsmă amîndoz5 aueste kri- 
me... Dar destslă mentră uueasta. Doreskă 
s5 suiă, sire kavaleră, kă ue skonă mi în 
ală ki ordină ai fekată o kzlstoris în de- 
mertălă msrii-Moarte, mi la Engadăi. 

— Irin ordinzlă konsilizlsi kaniloră ssn- 
tei krăuiate,. 

— Di km de a kstezată uineva ss 
dea &nă asemenea ordină, ne ksndg că kare,
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de sigără, ns sânt uelă din sms în aueasts 

lig, wam fostă aelă nsuină însuiinnată? 

— E5 nă msteam, Însluime, s5 fakă în- 
trebzri nentră aueasta. Sant snă soldată ală 

krăsii, servindă, f5rs îndoials, în momentală 

asesta ssb dranelslă ÎInzlgimii Voastre, mi 

msndră ks mi sa fskată o asemenea onoare; 

kă toate auestea, uine a lzată simbolslă ssn- 

mită, s'a îndatorată a se sănsne fer sp stea 
la îndoialz ordiniloră kaniloră ssntei între- 

nrinderi. Kats s5 mi mar r5ă, mi mie uni 

krestinztsuii întregi, ks o boals kare, sneră, 

va fi tiekmtoare, a linsită ne Înslgimea Voa- 

strs de fakzltatea d'a fi fans la konsiliă &n- 

de vovea sa este atstă de nzternik; dar, 
ka soldată, kats s% mr ssnziă: vea mai 
mik îndoialz ară fi nă 155 esemuls în ta- 
bsra krestiniloră. 

— Vorbesui bine, mi îmnmstarea ns se 
kăvine ss kazs as&nra ta, dar asănmra, auelora 
kă ari, ksndă Dămnezeă ms va ajata s 
m5 skolă din auestă asternstă blestemată 
de nenstingr uri dzrere, sneră s5 mi regz- 
leză sokotelile ksm se kade. Ai fskatg nrea 
bine ss te s&nsi; dar kare era, skonslă trimi- 
terii tale? 

— Mi se nare, ks nlsxerea Înzlnimii 
Voastre, k5 aseast întrebare sară krdea ss
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fir fkats, auelora kari ms înssrainari k5 
adeasta, mi kari notă ss esnliue motivele mi- 

sisnil mele, ne ksundă că nz ni notă da s0- 

koteals de kstă desnre skonzlă mi forma sa 

esterioars. 

— No te jska ka mine, sire Skogiană; 

mi sară n&tea întimnla rsă. 

— 55 mi se întîmnle rză, sire! n m5 

tarbăr5 niui o temere de felzlă auesta de ksndă 

m'am înkinată auestei sate întrenrinderi, k- 

petsndă mai mzltă la feridirea mea etern, 

de kstă la akonerimală meă nsmînteskă. 

— Ile litruis, esti snă bravă! Askaltr, 

sire kavaleră, isbeskă ne Skogiani: santă 
bravi de mi înderstniai uri kanrigionă, mi îi 

kreză asemenea nlini de sinueritate, kă toate 

kw nolitika îi nevoesue kzte o dats ase nie- 

faue. Merită mi e& asemenea oare-kare re- 

kznosainur din narte-le, ksui am fskată de 

voia mea vueia ue wară fi nststă ksnsta nrin 

arme, nisi dela mine, nisi dela mredeuesorii 

mei. Am rekonstrizită mi întorsă forteregile 

Roxburg: wi Berwick, date Angliei în otagis; 

am dată Skogiei vekile sale otare, mi în-fine 

m'am lenzdată de drentslă de înkinzuisne 

kare mi se msrea uerstă ks nedrentă. Am 

voită s5 mi fakă amiui liberi mi indenendinui 

înti'o mars snde vekii rexi ai Angliei kssta-
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ser nămai s5 s5u5it nisue vasali rebeli mi 
totă d'asna nemăluămigi. 

—— Al fskstă toate auestea, milordă, zise 
sir Kenet anieksndă-se, arin sinuerălă vos- 
tră trakiată kă sveranslă nostră la: Cantor- 
beri. Ilentrs aweasta, că ui algi Skoniani 
kari nremzia mai măltă de kstă mine, amă 
venită s5 ne lsntsmă săb steagstile voastre, 
în lokă da rsvsuri frontierele Angliei. Na- 
m5rălă loră este aksm nrea mikă, findă-kp 
waă krsnată zilele loră, mi a merită malui. 

— Ihiimeskă adevsrălă asestoră fante; 
mi nentuz bănele servigie ue am fskztă erei 
tale, te rogă, size kavaleră, st ni adsui a 
minte ks, fiindă membrz nrinainală ală ligei 
krestine, am drentăls ss kănoskă negonisrile 
lkonfederaniloră mei. Da-mi dar ue mi se 
kăvine snznîndă-mi weia ue sent astorisată a 
sui, mi ueia ue sânt sigsră ks voiă afla dela, 
tine într'ână modă mai frankă uri mai kom- 
nlektă de kztă dela ori kare altală. 

— Sire, fiindă-kz este ama, îni voit sng- 
ne adevzrălă, kzui sant înkredinmată ks nro- 
iektele ge aveni ka ss ajănmeni la skonzlă 
sentei noastre esnedigizni sântă uline de sin- 
xeritate ui onoaie, mi n'ami kăteza sg res- 
N&nză asemenea în Hrivinma aueasta de ori kare altă kans alg sbntei lime.  Aflani dar
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ks misisnea mea era d'a nromăne, rin miz- 

losirea ermitălai dela Engaddi, ssntslă omă 

resnektată mi nrotegiată de Saladin însz-mă... 

— O srmare a înaetsrii de arme, f5r5 
îndoials ? strigi Rikardă întrersmnînda-l5 kg 

grabs. 

— Ns, ne ssntslă Andrei! sire, dar sta- 

bilirea &nei nsui dgrabile, mi demertarea Ila- 

lestinei de armatele noastre. 

— He ssntălă George! ori kstă ami fi 

kmetată 15ă desnre dînmii, nă mi ară fi tre- 

kată nrin minte niui o datr ks ară fi nztată 

s se nleue mîns la o asemenea degradare. 

Vorbesue, sir Kenet, kă ue simtimente ai în- 

trenrinsă adeasts misisne? 

— Kg toat inima, sire; kzui fiindă lin- 

sini de nobilzlă nostră kană, ssb a kprgia 

komandr nsmai amă fi nstată snera sm în- 

vingemă, krezsi ks uelă mai bsnă folosă ue 

amă mătea trage din îmnrejăreri era d'a fegi 

de o învingere. 

— Uli ks ue kondinisni se va înkeia 

adeastt naue glorioass ? întreb; Rikardă abia 
înfrînsndă esbsknirea natimeloră sgomotoase 

de kari inima sa era ulins. 

— Aseste kondinisni ns mi fers înkre- 

dingate, sire; le am dată ermitalzi într'o skri- 
soare siwilats.
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— Ii ae mi se nare desure ermitălă a- 

uesta? este sn5 idiotă, snă nebsnă, 5nă trr- 
dztoră, saă snă ssntă? 

— Kstă nentrz ueia ue se atinme de ne- 

bsnia sa, sire, o nriveskă ka urefskats k3 
skonslă d'a uri atrage resnektslă wsgsniloră, 

kari nriveskă ne nebsni ka ne nisue fiinne in- 
suirate de ueră; uelă nănină mi se msra ks 
se arsta nămai din ksndă în kendă, mină se 
amesteka, ka nebsnia natăralz, în toate lskrs- 
rile sniritălsi să. 

— Ilrea bine ai resnsnsă, zise monar- 
kălă arsnksndă-se me natală să din kare e- 
mise ne jsmstate: mi akm ue krezi desnre 
nenitinua sa? 

—— Ilenitinna sa mi se nsrg sinvers ; nare 
diktats de remsmkarea vrănei krime smsimân- 
tptoare. 

— Uli kstă desnre nolitika sa? 
— Kreză, sire, kr se desners desnre 

msntăirea Ilalestinei, nrekăm mi desnre a sa 
înss-mi, afars de vre an mirakală, mai alesă 
de ksndă branslă Isi Rikardă ală Angliei a 
însetată d'a lovi nentrs liberarea ei. 

— Astă-felă nolitika auestai ermită se 
konforms kă a auestoră miserabili nrinuairă 
kară, zitsndă de-asemenea, ve săntă datori tit- 
lalzi loră de kavaleri mi kredinuei lorg kre- 
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stine, se arat kz otsrire nămai ksndă este 

vorba da se retrage: mai bine de kstă s5 

mearg5 în kontra &nei armate de Sarasini, 

ară kslka în nizioare kornslă snzi aliată ma- 

rindă. 

— Barts-mi, sire, daka ieaă libertaiea s& 

v5 fakă observarea km aueasts konvorbire nă 

faze altă de kstă ss vs înterite rislă, ine- 

mikă mai nerikglosă nentrs krestinstate de 

kstă armatele nekredinuiomiloră. 

Figra ]si Rikardă se înfiskrase întra- 

devsră, mi mestele sale se înssflenia din ue 

în ue nrin ksldăra frigăriloră: ks nsmnală 

strînsă, kă bramzlă întinsă mi ks okii skînte- 

itoră, se msrea ks săfere îndoitele agonie ale 

safletalzi mi ale kornglsi, de mi, săspinstă de 

kăranislă s5ă, totă vorbia înkr ka ksm ară 

fi desnrensită de-asemenea mi ne snele mi ne 

altele. 

— În-demertă ms lingamesui, sire kava- 
leră, resnănse elă, nă vei sksua de mine. Kat 

s5 mi snsi mai măltă de kstă ueia ae mi ai 

sn5s5... Ai vszătă me regala mea sonir la 
Engaddi. 

— Ns suiă aueasta, sire, resmsnse sir Ke- 

net ks malts tărbărare, k5ui îmi adăuea a- 

minte nrouesisnea din mezislă nongii în ka- 

nela kavernei.
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— Te întrebă, zise remele l'o vose mai 
severs, daka n'ai intrată în kanela, relinioase- 
loră karmelite la Engaddi, mi daka n'ai vr- 
zătă ue Berannera, remina Angliei, kă damele 
kărmii sale, kari ak însonit'o în asestă neleri- 
nauiă ? 

„— Sire, voiă smsne adevprală ka la Ni- 
uioarele konfesorălzi.  Într'o kare săteranr 
ânde ermitslă ms kondsse, vszzi snă5 koră de 
femei kari fsuca înkinsuaizne snoră moasue de 
dea mai mare santitate. Dar ns zpriă fenele 
loră mi n'azzii sănetslă vouii loră f5rs nămai 
în imnele ue ksnta. N notă srsne daka, re- 
ina Angliei era între dinsele. 

— Ii nisi ăna din aueste dame nz era knosksts de tine? (sir Kenet zrm' tzuerea.) 
Te întrebă sir Kenet, zise Rikardg skălndz- 
se ue 5nă kotă, ka ne znă kavaleră ui ănă vintilomă (uri voi afla alksm ue urenă uzi ue aveste dor titlză;) te întrebă, zikă, daka wat kănoskstă vro dams între aveste religioase ? — Sire, resnnse Kenet stendă mzltă la îndoialz... am uztstă devina... 

— li eă not& asemenea devina, zise re- mele înlkrantsndg SurBndeana k'snă aeră de as- nrime, Dar, destslă, kg toate ks esti leonardă, sir kavaleră, teme-te da te esmsne la giarele leslză.., Askălts... A se înamora wineva de
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ln, ară fi o nebănis; dar a se arsnka din 

vîrfelă &nsi tărnă înaltă k3 sneranma da a- 

jănme la sfera auestei nlanete, ară fi o fantz- 

de nebsnis komntekts kare ară adaue moar- 

tea. În momentălă auesta se aszi 5nă sgo- 

motă în anartamentălă de afars mi regele re- 

Ilz5nds-'mi îndats tonălă obidinzită, adsăyi: 

Destslă, kavalere; nleakr : mergi de kazts ne 

de Vaux, mi grebesue-te sv'lă5 trimigi aiui, 

kg medikală arabă. Voiă resuănde ks viana 

mea dlesnre bsna kredinur a săltanslzi! Dale 

ară voi ss se lenede de kredinua sa minui- 

noas5, Lami ajăta kă sabia mea s5 skoaus 

din dominiele sale aseasts adanstsrs de Fran- 

desi mi Azstriaui, wi ami nrivi Ilalestina totă 

ama, de bine găvernats de dinsălă ka mi ksndă 

rexii sei ară fi alemi da drentslă de eră. 

IKavalerslă Leonardălsi se retrase, mi în- 

dat dăm aueasta kambelanălă ansng5 o de- 

rătamisne a konsilisigi kstre Maiestatea sa re- 

vele Angliei. 
— E bine kg ui adskă a miute ks tr5- 

eskă, resnănse el... Vine sântă avesti res- 

nektabili denstani ? 
— Marele manistrs ală temnlariiloră mi 

markisălă de Monserat. 

— Fratelzi nostră ală Franniei, km se 

nare, n5 i ulaue kamera &nzi bolnavă. K& toa-
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te auestea, daka Filină ară fi fostă bolnavă, 
de mzltă m'ară fi vszată ling natslă ssă. 
loseline, deretikz auestă asternstă ; seamznr a 
o mare tărbărati; adg-mi azea oglinds de o- 
melă... neanten5-mi msrzlă mi barba... sea- 
msn mal măltă ks koama snzsi leă de kmtă 
a ură de kristiană... ad ans. | 

— Milordă, zise kambelanslă tremărendă, 
mediuii zikă ks ana reue este neriksloas5. 

— 55 iea drak ne mediui daka ns ms 
notă vindeka: kreză ks le ami da vois s5 ms 
kinziaskr ?.., Akăm adz în într ue resnek- 
tabilii denztagi; nă voră ziue, sneră, ks boala 
îngrezneazs ne Rikardă ama în kstă îl5 faue 
„Sb mi neîngrijeasks mersoana. 

Strelsuitală marele-mamistră ală temnla- 
riiloră era n omă d'o talis ama, de săbnire 
ure k5tă mi înalts, imi anoi zsats de resbelă; 
avea o ksstptărr lents dar nstrănzstoare, mi o 
fr&ntene kare mii de intrige întănekoase întinzri- 
sers sigilizlă loră. Elg era kanglă aueloră kon- 
federani stranii nentră kari ordinea era totă uri 
fis-kare individgalitate nimikă, ui kari se mal- 
ia kiară kă nagsba awestei reliyisni nentrg 
a kzriia angrare făsese elă întiit stabilită. Ka- 
valerii 'Temulzlsi era akssani ka eretiui ri 
mai, k& totă karakterzlă lorg de Nreogi kre- stini, mi nrenzui ks avea o îngelegere sekrets
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ks ssltanslă, de uri era, îndatoragi arin JBr5- 

mînt& sm anere mi st libereze Ssntălă-Mor- 

mintă. Instităgisnea întreags nreksm mi ka- 

raktersl& nersonală ală uelzi mai mare saă ală 

Marelsi-Mayistră, era o enigms we nimini nă5 

kateza s5 nstrănzi.  Axmestă dignitară era a- 

kam învestită ks lsnga sa rokis albs ue nsrta 

în solemnitui mari, mi minea în m'sn5 abakslă 

saă varga mistiks, emblema demnitenii sale, 

a ksriia forms ksrioast a frkstă a se nasae 

znele koniektăre mi &nele komentare foarte 

stranie, fskîndă ss fi5 nrenăuli asesti kavaleri 

krestini ks se adsnasers s5b simbolele ele 

mai neksrate ale naganismălzi. 

Konradă de Monserat avea snă esteri- 

oră măltă mai nizkată de kt tskstală uri 

misteriosălă nreotă-soldată ue "1% însonia, E 

ra snă omă fismosă, într'o etate de mizlokă, 

noate ueva mai măltă, ksragiosă în l&ntz, în- 

melentă în konsiliă, strelzairă mi galantă în 

mizlokslă snei serbstori; dar, de alts narte, 

i se îmnsta o ambinisne strimts mi egoistă 

kare "15 fsuca ks kaste msrimea nrinuinată- 

Isi s55 mi a visa la restabilirea regatălzi la- 

tină ală Ilalestinei. 

Den ue asesti denstani fekars salsts- 

rile obizinsite, mi le nriimirs mi ei dela re- 
yele Rikardă, markisălă de Montserat însenă



192 MUSEULU LITERARIU, 

s5 esnliue motivele visitei loră: „Era trimiui, 

zise ală, de regii mi nrinainii kari komnănea 

konsililă krăaiamiloră, ka ss uerueteze des- 
mre ssnstatea strelzaitalzi loră aliată repele 
Rikardă.“ 

— Saimă însemnstatea ne kare nrinuinii 
konsilislzi o mână ne ssnstatea noastrs, res- 
n&nse renele anglz, ni kănoasuemă totă ue 
aă kstată ss ssferz renrimsnds-mi interesală 
natra-snre-zese zile, teminds-se, fsrz îndoials, 
s5 n mbreasks boala noastr adsănindă 
neastîmnsrălă loră la alg nostra. 

Elokzinua markisglzi fiindă întrerguts în 
karsslg seă min auestă resnănsă, mi el& în- 
să-uri fiindă năuină înkzrkată, sonslă seă, mai 
seriosă, înuenă s5 vorbeasks în lokz-i. Ks 
o seriositate konsist mi ama de seakr nre 
kstă bsna kăviinge îl erta ktre snă ase- 
menea nersonagiă, sngse remelzi km venia, 
din nartea konsilizlai ss 71% roaxe, în nsmele 
krestinstsyii, a nă lesa grijea stnst5nii sale 
năi medikă nekredinuiosă, kare se ziue tri- 
misă de Saladin, nins ksndg konsilislă ung 
va Isa mzsăre ka s5 resineaskz saă sr în- 
ipreask nrenzsarile kari se naskă d 
dats ks misiznea avsestăi individă. 

— Mare-magnistre ală s5ntei 
ordini a Temulzlză , 

0 kam 

Uli viteze 
mi dămneata strelzuite
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markisă me Montserat, resnsnse Rikardă, da- 

ka voini a vs retrage în navilionslă d'alztăre, 

venă vedea îndatr interesălă ue nsnemă ne 

pinevoitoarele însuiinyri ale regaliloră mi a5- 

gsăstiloră nostri kolegi. 

Markisslă mi marele-manistră se retrase- 

5, urin &rmare, mi abia kste-va mingte me- 

zăsers în nartea de afars a kortălzi, ksndă me- 

dikal$ arabă sosi, însonită de baronslă de 

Gilsland mi de sir Kenet. Baronslă, înss, se 

onri &nă momentă în &rms, negremită ka s5 

„dea ordini garziloră. 'Trekîndă nrin antika- 

mers, medikslă arabă salst5, dans modslă o- 

rientalt, ne markisălă mi ne marele-magistră . 

a ksrora demnitate era arstats rin kostă- 

mălă loră.  Marele-magistră i întoarse salzta- 

rea, l'snă desnregă reue; markiszlă, kă auea, 

nolitege nonslars ue întrebsinga totă dana 

kztre oamenii de toate rangsrile mi de toate 

namiznile. Fsse &nă momentă de astentare, 

kui kavalerălă skoniană n3 voia ss intre în 

kortălă remelzi Angliei înaintea sosirii lordg- 
Isi; mi în amestă intervală, marele-magistră 

adres k'snă tonă asmr'g adeasts întrebare mă- 

sălmanzlsi. 

— Nekredinuioszle, vei avea kăraygiălă 

s% înmerui artea ta k& mersoana sakr5 a 8- 

ngi săverană al armatei krestine ? 

VOL. 1. 13
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— Soarele Isi Alax, resmsuse înmelernr- 

tală, strelăuesue nentră Nasarineană ka mi 

nentră adevsratălă kredinuiosă, mi servitorălă 

s55 ună se kade sr fak deosebire între dîn- 

mii ksndă este kismată ss usi în lăkrare 

artea sa da vindeka. 

— Rră kredinuiosgle Xakim, resnânse 

marele-magistră, saă ori-kare ară fi n&mele ue 

se di snzi asemenea sklavă als întsnerikalzi, 

suii tă bine kr ai ss fii sfemiată de natră 

kai neînvsuani daka remele Rikardă va mari 

în mznile tale? 

— Aageasta ară fi o otsrîre asnrz, kai 

nă m5 notă servi de kstă kă mizloaue ome- 

nesui, mi resăltatslă este skrisă în kartea 
lsminei. 

— lea în konsiderare, te rogă, bravzle 
mi resnektabile mare-maygistre, zise markisălă 
de Montserat, ks asestă omă învsuată ns k5- 
noasye noliia noastr krestins, nriimite în 
frika Isi Dămnezeă nentrs msntsirea snszlzi 
Isi Dămnezeă. Afis dar, seriossle medikă, da 
ksrsia saiinus n& ne îndoimă: drămală uelă 
mai înmelentă ue ai Iza este sr te înfeinreză 
strelăxvitelsi konsiliă al& ssntei noastre krgai- 
ate, „mi s5 esnză înmelengiloră mi abililoră 

CENA snt ea ii ie 5 vindekarea strelgui-
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tslsi bolnavă; k5 modslă axesta vei sksna 

de toate nerikslile ge ară mătea s5 pi se în- 

tîmule lszndă ks katezare assnrs-gi n5mai 

resn&nderea &nzi evenimentă atstă de seriosă. 

— Domnii mei, zise El Xakim, kreză 

ks vs îngelegă bine. Dar suiinga are kam- 

nionii sei ka mi artea resbelzlză; mi ka mi 

veligisnea, are mi era kste o dat5 martirii 

sei. Am mriimit ordină de la ssveranslă mes, 

ssltanslă Saladin , a vindeka ne auestă rege 

nasarineană ; mi k& binekzvîntarea Ilrofetslzi, 

ms voit sănsne auestăi ordină. Daka ns voiă 

rezmi, aveni ssbii măiate în ssnyele kredin- 

iomiloră, mi îmi doă kornslă tsimălgi loră. 

Dax n voi$ intra în desbatere ks Nasarinenii 

mentă nsterea doktorieloră a kprora k&nos- 

dinm5 am ksnztato nrin grania Ilrofetalsi, uri 

v5 rogă si n5 mi fasegi nivi o întprziere. 

— “line vorbesue de întprziere? zise 

baronzlă de Vaux, destslă am ssferito nîn' 

akm... vă salstă, markise de Montserat, mi 

bravăle mare-mayistre, dar kats s5 m5 dskă 

îndatz ks auestă medikă învsnată ling na- 

tlă domnalsi meă. 

— Siniore de Gilsland, zise markisălă 

în limba normands-franks, sad limba WOi ksm 

se nsmia atsnui, kănosui bine misisnea noa- 
%
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sti... regele Rikardă în menile snzi medikă 

nekredinuiosă ? 

-— Nobile markise, întrersnse iste An- 
gislă, ns suiă ss fakă diskărsari ln, uri 

simuă nsuins nlsuere ss le asksltă. Imi vi- 

ne mai bine sr kreză okii mei de kstă gre- 

kile mele. Ssnt îukredinpată ks auestă nt- 

g&s5nă noate vindeka boala regelzi Rikardă, mi 
mi ulaue ss kăpetă ks n va neînoriji ni- 
mikă uentră aueasta. 'Timuslă este nreniosă; 
daka Maxometă (kazs assnrs-i blestemslă Isi 
Dămnezeă!) ară fi la ma kortslsi ks ama 

_băne intengizni ka auestă Adonebek-El-Xa- 
kim, ami krede o krims s5'lă fak sr astern 
te sună singără minzt5... Vs greză zisa bsns, 
milordă. 

„— Dar, zise Konradă de Montserat, înss- 
mii regele a zisă ss fimg de tan la lgirzrile 
adestăi medikă. 

Baronzlă vorbi înuetă kambelanălsi , ne- 
gremită ka sr suis daka markisslă snanea 
adevzrslă; anoi resnunse. 

— Milorzi, daka usteni resnsnde de rsb- 
darea domniei voastre, nsteni intra kg noi; 
dar daka veni întrerăne nrin fants saă ame- 
înnare asestă medikă învepată în datoria sa, 
55 Suigi, k5 f5r5 resnektă nentră rangzlă vo- Stră înaltă, vs voiă skoate din kortală Isi Ri-
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kardă; ksui, vs renctă, ssnt ama de înkre- 

dinmată de nzterea doktorieloră auestai omă 

k5, daka Rikardă le ară refasa, ne Maika 

Domnslzi de Lanercost! kreză kr ami avea 

karayislă să fală sr le iea, ks vois f5r5 

voip. 'Lresi înainte, Xakim. 

Aveste. din zrms vorbe fsrz zise în lim- 
pa franks, mi medikzlă se ssnăse îndats. 

Tonziă nsuină geremoniosă ală bstrenslsi res- 

belatoră nemslgsmi ne marele-manistrg ; dar, 

arănksndă o nrivire asăura markisălăi, se sili 

85 goneasks norii adănani ne frăntea sa, ui 
rm re de Vaux mi ne Arabă în interiorslă 

kortălzi snde Rikardă îi astenta, sfomiată de 
agea nersbdare kă kare bolnavălă asteants 

sosirea medikălzi. Sir ISenet, ue ns se invi- 

tase nivi s%5 remsib nisi S5 eas5, se simni 

astorisată de îmnrejăreri ka s5 ărmeze ne 

agesti oameni însemnani; dar simnindă infe- 

rioritatea rangslzi seă, stete la. o naste. Ksndă 
intrat în anartamentă, Rikardă strig'f. 

— 0, o! eats o frsmoass komnanis, venit 
ka s5 vaz; ne Rikardă fskîndă ssrităra mare 

în întânerikă... Nobilii mei aliană, vs salstă 

ka ne renresintanii armatei noastre krestine; 
Rikardă se va arta între voi s5b forma sa 

vea dintii, saă ks veni dăue la mormintă 
ge va mai remsnea dintr'insslă... De Vaux
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dară tii saă dară mari nrinuinele teă, esti 

înkredinuată desnre rekănosuinna sa... Mai 

este wine-va aisi... dar frigsrile îmi sisbeskă 
vederea... We! & bravslă nostră Skoniană, a- 
uela lare ară vrea s5 se săi în uerzri f5r5 
skar5?.. Ii elă este bsnă venită... Aide, si- 
re Xakim, la lskrg, la iskrg. 

Medikslă, kare ueruetase diferitele simnto- 
me ale boalei regelzi, i ninri măltă timnă n3isslă, 
ne kndă togi astenta k'o nersbdare neastim- 
m'srate. Înmelentslă îmulz dm aueasta o ks- 
us kă ans limnede, mi maii în întrs totă 
sskălenslă auela de mstase ue '1& skoase, ka. 
wi întiia oars, din sînslă s5ă. Krnâs i se 
nsră ks ana este îndestglats, o înfsnim'b ssve- 
ranălăi, kare o resninse zikîndg: 

— Asteants năuină... tă mi ai ninsită 
I8Isălă... las5-m'5 ss ugig denitslă ne ală tes... 
ui €5, km se kade snsi kavalerg bsnă, kg- 
noskă kste-va nrinuinie din artea ta. 

Arabslă îmi Ies mna fir s5 kămIrs- 
neasks, mi demitele sale oakexme uri Isnui fărs 
snă momentă konrinse mi mâi askănse kă to- t5lă în larga mins a zi Rikardg. 

— Holsls se e 
konilă, zise regele: 
mălsi ue are ss în 
De Vaux, a 

ste lină ka mi al snsi 
nă bate astă-felă vina 0- 
Venineze ne sună Hringine. aka voiă mari sa m voiă sksla,
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voeskă ka auestă Xakim ss fis trimisă înde- 

stă lk5 onoare, mi 5% se nrivegeze nentră si- 

gsranga sa... Ads a minte desure mine no- 

bilzlsi Saladin, amise: daka moră, moră f5r5 

nrenzsă desnre sinueritatea sa; daka voiă trsi, 

voit sui ss i mălusmeskă, dens ksm 5nă res- 

pelatoră mslgămesue altăia. Anoi skălsndă- 

se, mi winîndă k&na în m'5ns, zise markisslzi 

mi marelsi manistrs: Observani bine vorbele 

mele, mi s&veranii, konfragii mei, s5 mb sa- 

late kă o kăus de Yinrs... În gloria nemsri- 

toare a krăuiatălzi kare va lovi kă lanuea saă 

ka sabia sa în moarta Ierăsalimălză! în rămi- 

nea, mi eterna infamis a ori k5r5i va I5r5si 

nlsgslă ne kare a năsă mina! 

Vorbindă astă-felă, goli ksna nîns în f&ndă, 

o dete Arabslsi, mi k'5ză ka ostenită de totă 

ne nerinele megstite ka s51% nriimeasks. Me- 

dial atsnui, min semne tskste uri esnresive, 

dete ordină ka tonă s5 msrsseask kortslă, a- 

far de de Vaux, ne kare nivi o remăstrare 

ns usts silă faks a se retrame: fis-kare emi 

din kamera regelsi adormită. 

Markissl de Montserat ni ksnetenia 'Tem- 

mariiloră se onriser5 dinaintea navilionzlti re- 

gală; vozsrs o gards însemnat de arkari rîn- 

daini în serkă îmnrejărălă Isi snre a denzrta 

ne uei kari ară fi nststă terbsra somnălă re-
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Welzi.  Soldanii avea o înfsnimare t5kăt mi 
întănekoass ka km mi ars fi minătă armele 
la o mormîntare; ei mermea k5 atsta luare a 
minte în kstă n se azzia resănetălă unei na- 
veze, saă sgomotzlă znei ssbii, kă toate ks kortslă era înkonjzrată de atsgia oameni akone- rini ko feră. Ei îmi nlekarg armele kz resnektă k5ndă togi ei mari trekarz ue dinaintea mire- loră loră, înss ei 1r5strars totă aucia-ni tzuere. 

— Sa onerată o skimbare nîntre auesti kzni de insălari, zise marele-mamistră Isi Kon- radă dansi ue trekar gardele. Ye înfer- bîntare, ue jokari sgomotoase era mai de g- n5zi dinaintea axestai naviiiong! Snînzăragii a- Mestia se okana nămai kz asvirlitălă uiretalsi Ini al& minuei, kz lsntatală, kg ksntatală uri ka golitslă bstilielcră, ka km ară fi fostă la 0 serbztoare ksmneneasks lan HNOomă în miz- lokzlă loră în lokă d'snă stindard regală. — Asesti Molosi săntă d'o ras kredin- 

le a kzstigată inima îmnsrtsuindă Netreverile se el mai aneră în toate Jokzrile loră ksndă i vine nl'suerea, — Ori ue faueâ dans toane; ani obser- Vată desnrenslg ky kare sa zitată la noi în lokă de T3&5uisne golindg kana, ? —— Adeasts kmp ară fi nstată sm fiz uea
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din grm5 mi Ss i se narg nrea amars, zise 

markisălă, daka Saladin era ka ori kare Tgrkă. 

Dar elă afekt; bsna kredings, onoarea, gene- 

rositatea: ka ksm sară ksdea snsi ksne f5r5 

boteză ss nraktiae virtanile snsi kavaleră kre- 

stină! se ziue ks a mronăsă Isi Rikardă ka 

s% fi5 mriimită în ordinea kavaleriei. Ile ssn- 

tălă Bernardă, n ne remsne de kstă ss a- 

rănksmă nintenii, sire Konradă, ss stergemă 

armele, mi s5 rsnemă ssbiele, daka uele d'în- 

tîiă onori ale krestinzteuii se voră da snsi 

Tărkă kare ns nremăesue zeae solde. 

— Isi snă nreuă mea mikă ne sslta- 
nslă, zise Markisălă; msrtăriseskă îns kT ori 

kstă de bine este fskstă, am vszată ne snălă 

vînzînds-se la bazară natră-zeui de solde. 

Amîndoi krgxianii ajănsers lingr kaii loră 

ne kari îi aflars la oare-kare distanys de kor- 

tslă regală, ninkezendă mi dendă din niaioare 

în mizlokslă mălnimii strelzuite a skgtieriloră 

mi nagiloră kari îi nrivegia. Konradă, dam 

snă momentă de tpuere, nronsse sonzlzi seă 

s5 trimiys înkărstorii mi săita loră, mi s5 IIro- 
fite de rekoarea serei ka ss se întoarl în 

kartierele loră srmsndă înteririle întinsei ta- 

bere a krestiniloră.  Marele-magistrs se ni; 

înwensr5 s5 mearg5, ferindă-se nrint'0 învo- 
ial tpkstr de msrnile uele mai loksite ale a-
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vesti oramă de nînzz, mi mergîndă nrin es- 
ulanada, wea larg kare se întindea între na- 
vilioane mi întpririle de afarz, ka ss noats 
vorbi în uarte mi f5r5 ss fi vbzăui afars 
n&mai noate de sentinele. 

Vorbire kstă-va timnă desnre nreg'stirile 
militare mi desnre mizloaaele de axmzrare ; dar 
aseast5 konvorbire, de kare nisi snslă din ei 
n nsrea a se interesa, sisbi, uri îndats se 
fskă o naăss l&ngr, me kare o întrerănse mar- 
kisălă& de Montserat ormindă-se de o dats ka 
snă omă kare a formată o otsrire firs veste: 
amintsndă okii kste-va minste ne figzra tr- 
kst5 mi nemiukats a, marelzi-mayistră, î vorbi 
în-fine kg terminii avwestia: 

— Dak" ameasta ară veni bine Valoarei 
mi Santitsuii Voastre, resnektabile sire Giles 
Amaury, te ami răga s5 bine-voesui, în vele 
din zrm5, s5 lami la o Harte maska, întăne- 
koass we noruă, uri k'an& amikă ss vorbesui 
k3 fana deskorneritp. 

— Săntă, resnznse temnlarizlă sărizindg Nămină, masue dp înfsnimare mai Voioass, urekăm uri masue do ksloare întsnekoass, dar sele dîntiiă askanâg măi tot arma de bine trzsărele fisionomiei ka mi ele d'alg 
— Adeasta, se noate, zise markisg ă msna la barbz, mi fekîndă west 

doilea. 

15, n&- 

Slă snzi 
nînd
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omă kare se desmasks; dar lasă la o narte 

strevestirea mea. Ama, aksm, we kameni, în 

interesslă ordinglsi demitale, desnre emitălă a- 

vestei krăuiate ? - 

— Voesui mai măltă ss trarţi velglă kare 

akonere kayetele mele, de kstă ss mi desvs- 

lesui me ale damitale; îni voiă resnsnde îns 

nrinti'o narabolg ne kare o ssiă de la snă lo- 

kzitoră al& demrertslzi... „Gnă nlsgară uerea 

de s3să nloaiz, mi se nlsngea de se nă kade: 

ka ss nedenseask nersbdarea sa, Alax vers; 

Esfratală neste lokarile sale, mi meri elă mi 

toate averile sale, ksnstsndă îmnlinirea dorin- 

neloră sale“ 
— Eat snă mare adevsră... de ară fi 

voită aerslă ka Oueanslă ss fi îngrijită trei 

mrui din armsrile asestoră nrinzini! ae ară 

fi remasă ară fi servită mai bine interesele 

domniloră krestini din Jlalestina, miserabile re- 

m'smine ale regatslsi latină. Losagi singari, 

amă fi nstată ssferi legea învingestorălăi, saă, 

moate, kă ajătoare misi de trăne mi de bani 

ne ară fi fostă ka nătinms s5 nevoimă ne Sa- 

ladin s resuekte karanislă nostră, ini s5 ne 

akoarde naue mi nrotekmisne kă kondinisnă 

faxile. Dar don marele nerikslă ks kare a- 

geast; krouiats a ameninnată ne ssltanslă, 

ns nstemă ss nressnsnemă, daka sară refsi
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o datr, ks Sarasinslă o ss erte ne vr'anslt 
dintre noi ss aib5 nosesisni saă nrinuinate în 
Siria, mi mai nsnină înks o ss ssfers afla- 
rea în fiings a komsnitsniloră religioase kari 
i aă frkstă atzta ră. 

— Da, îns5 auesti krăuiani aventărormi 
notă resmi ss mai îmnlznte krăuea ne întri- 
rile Sionslzi. 

— Uli we folosă ară trage ordinea Tem- 
nlariiloră sas Konradă de Monserat? 

— Va emi moate znă folosă mentră a- 
vestă din rm... Konradă de Montserat ară 
nătea ss deviis Konradă regele Ierssalimslzi, 

— Adeasta săns bine; dar săn5 a sekă... 
Godefredă Bouillon avea, drentate Saleagr ko- 
roans de snini nentrs emblema lkoroanei sale... 
Mare-manistre, îni msrtăriseskă ks am nrins& 
găstă nentră găvernzlă orientală: o monarxib 
sară kzdea sr se komnsis nămai d'snă vene 
mi de sănămi. Astă-fels este konstitsniznea 
nrimitivă: n% nzstoră mi tărma sa. 'Totă lannălă avuesta kreskîndg din denendinne fez- dale ns wadzue de kztă mediae mi korznnisne în găvernă; mi mi arg nlsuea mai bine ss Niă k'o msn tare bastonslă meg de markisă mi 551 întrebzinmeză dans voia mea, de kst& Sam saentislă nai monarkă, ka ss fiă înda- torită s5lă anlekă înaintea tătgloră azelorg
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m'ndri baroni fezdali, mosesori de nsmîntari 

ssb jsridikpisnea Asisiloră din lerssalimă. Snă 

rege kat s5 fis liberă, Mare-Manistre, uri s5 

nă fit onrită aiai de o groans, kolo de o ba- 

riers, ksndă de snă nrivilegiă fesdală, ksndă 
de &nă baronă akonerită kz omele, mi kg sa- 

bia în msn5, gata s5 anere seia ge n&mesue 

drentală ses. Ka ss suzi totă, în-fine, suiă 

ks drentsrile Isi Lasinian la tronă voră avea 

mrekwdere înaintea, drentriloră mele, daka Ri- 

kardă se va înstnstoni mi va avea vI'0 în- 

flsinn5 ne aveasts alegere. 

— Destală, m'ai konvinsă desnre sinue- 

ritatea ta: mi algii notă avea aselea-mă kăxe- 

tri; dar săntă năgini kari s5 kgteze a msr- 

trisi ama frankă ka Konradă, ks nă doreskă 

restabilirea regatalsi Ierăsalimălzi, dar k'ară 

mrealege ss fi domni a snei nsirtiuele din 

fragmentele sale: asemenea barbarii lokzitori 

ai koasteloră Ovueanslsi n înuearks nimikă 

nentră sksnarea znei nave sbăuismate de va- 

Izră, mi asteants ka nasframislsi ci ssi îna- 

văneask5. 

— Ne vei tizda konfidinma mea? întreb5 

Konradă nmrivindă ne sonslă seă ks lsare a 

minte mi neînkredere. Fii asigărată ks limba 

mea n5 mi va esnăne nidi o dats kanălă, ui 

kr bramălă met va sui totă d'asna ss anere
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ne amindoăs: akăs5-m' daka voesui, ssnt nre- 
gstită a înfrănta în lsnts ne uelg mai ben 
temnlariă kare a dată vr'o datr ks lanuea, 
__— Te kam isnesui nrea kărîndă; ori-ue 

vei fi, nre ssntălă Temnls ue ordinea mea a 
jărată s5'1ă anere, îni voit msstra sekretălă 
ka snă kredinuiosă kamaradă. 

— le kare temulz? întrebt markisslt 
(ks5ai anlekarea sa kztre sarkasmă vstsma 
kste o dats nolitika mi nrzdinna sa); jari ne 
temnlslă de la msntele Sionălăi, ne kare 1% 
a fekată regele Salomon, saă ne auelg edifiuig 
simbolikă de kare este vorba în lonsiliele gi- 
năte în komandele voastre nentrg m'brimea, or- dinii brave mi venerabile? 

— Ori ne ue temnlg Jără, resnanse tem- nlarislă kg linisue, dar dn ue i a arănkată 
0 ksătităr5 kare wprea snă fălyeră de moarte, fii înkredinuată, siniore markisă, k'5 jărsmin- tălă meă va fi ssntă. Ami voi S5 saiă km te ai lega mi tg însă-ni într'ang modă ama de tare. _ 

| — Îni voig jăra, resnsnse Konradg ri- zîndă, e koroana de markisă, ue sneră, îna- intea înuetsrii asestoră resbele, so skimb Hentră seva mai bang, Ns mi nine de lkaldă, adeastz koroans ămoar5; a 5năi daue arg fi O mai bsnz nroteknizne în kontra vîntălzi reae
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kare safir aksm, mi o koroans de rege mi 

sară mzrea înkm de nrealesă, fiindă kentămits 

k3 erminz mi katifea... În sksrtă, interesele 

noastre ne leagt &nslă de altslă; kui n 

kwvede, Mare-Manistre, ks dak asesti nrinsină 

aliagi ară Ia ears lerssalimală mi ară ameza, 

snă rege dens alemerea loră, ară mai Isa in- 

denendinna ordinii voastre, nreksm nisi mie 

pietălă markisată. Ns, ne Maika Domnslsi! 

în îmnrejărarea adeasta m'sndrii kavaleri ai 

Ssntălzi-loan ară merge ears ss fak nlas- 

tore mi ss lee la rane în snitale, mi voi, 
nrea mătermiui mi nrea veneraui kavaleri ai 

Temnlslzi, ani lsa ears starea voastr5 de sol- 

dani simnli, Vani kslka, trei într'snă nată ui 
vagi nsne doi ne sn5 kală, obiueiă smilită 

ală vostrs din rimuii nrimitivi, de kare se mai 

adzue a minte nrin efigia sigilislăi vostră. 

— Rangslă, mivilegile mi avăuia ordinii 

noastre îl% voră omi tot5 d'azna da ksdea 

înti”o asemenea stare de degradare, zise ka- 

valerălă k& msndris. 

— Avestea săntă kiară ranele voastre, 

resnănse Konradă. Suii ka mi mine, venera- 

bile mare-mayistre, daka nrinuinii aliagi era 

învingstori în Ilalestina., ea dintiiă fants a 

loră ară fi fostă ss nimiueaskr indenendinna 

ordinii voastre, ueia ue, fsrs nrotekuisnea S5n-
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talzi nostră msrinte nana mi neuesitatea d'a 
întrebzinga valoarea voastri snre konrinderea 
Ismiîntalzi-Ssntă, vi sară fi mi întîmulată. 
Nsmai ss kanete &nă trismfă denlină, mi veri 
fi arsnkani la o marte ka fersmstarele snei 
Isnui sdrobite. 

— Iloate ss fi5 sn adevzră în ueia ue 
zisi, resunse temnlarizlă k'ană sărîsă tristă; 
dar we foloase amă avea ss snersmă daka a- 
lianii mi ară retrame nsterile mi ară lesa Ila- 
lestina în msna zi Saladin? 

— Vele mai streluite mi mai solide; 
negremită, sgltanzlă ară da nrovinuie întinse 
ka s5 msstreze s5b ordinile sale snă kornă 
de Iznui franze ama de bine disainlinată. În 
Egintă mi în Ilersia, o săts de assiliari de 
felslă awesta, Snini ks kavaleria, sa 5moars, 
ară otpii bztsliele în favoarea sa , Kiară kg 
toate îmnrejsrrile kontrarie.  Aueast denen- 
dinus ară ine măltă, noate viana awestăi întrenrinzstoră sgltană ... Dar, 
riele reszră ka sizneraele .. 
ks a mărită, mi noi astia ajztai de aueste suirite ksragioase, întreminztoare mi aventz- roase ue ne ară veni din Esrona, ue lzkrg namă nstea fane ne mai fiindg îmnedikani de asesti monarui a kzrora nosinisne ne lasg a- ksm în 5mbrs, wi kari, dak ară remsnea a- 

în Asia, imne- 
- Ilsne-ui în minte
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iai mi ară resmi în aueast esnedipisne ne 
ară nzrrsi băkărosă în &milinu5 mi denen- 
dinu ? | 

— Vorbessi nrea hine, seniore markisă, 
mi vorbele dămitale aflz &nă eko în inima mea. 

Înss trebse îngelenuisne; Filină als Franuiei 

este atrtă de îndemsnatikă nre k5tă mi bravă. 

— Adevsrată; dar kiară nentrs ksvîntală 
auesta, se va Ivsa lesne a fi întorsă de lao 

esnedipizne la kare, într'ân% momentă de en- 

tăsiasmă, saă noate îmninsă de vasalii sei, 

Sa devotată ks atsta kstezare.  ]lelosă de 

renele Rikardă, inemikslă ssă natărală, are 

nersbdare ss nleue snre a năne în Ikrare 

nlanzrile sale de ambinisne ală ksrora teatră 

este mai anroane de Ilarisă de kztă de Iers- 

salimă.  Yelă dîntiiă nretestă onestă i va fi 

destală ka ss se denzrteze dintr'o mars &nde 

“simte mea bine km seakz fornele regata- 
lzi se. 

— Uli douele Agstriei? 

— O! kstă desnre due, trăfia mi nero- 

zia sa îlă voră m'sna Laselea-mi reszltate &nde 

nolitika ui îngele;iuiznea voră dsue ne Filină. 

Se krede, Dsmnezeă. s515 erte, traktată lkă ne- 

reksnossinus, fiindă-km toate grele, kiară mi 
ale menestreliloră sei, săntă nline de lazdele 
regelzi Rikardă; ksui elă se teme de dînszlă 
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mi'l$ drasue: elă sară bsksra de neferiairea 

auestei monarkă, ka auei kzni de rass has- 

tards kari, ksndă kanglă xaitei loră kade săb 

piara lsnslăi, le vine mai bine s5lă ataue ne 

la snate de kstă ss i dea ajstoră. Ii am 

vorbită ama ka s5 ni arstă ks kst5 sinderi- 

tate doreskă ka aueasts lies s5 fiz desfiin- 

uats wi- para sksnats de adesti monaraă mari 

mi de armatele loră; mi suii bine, ai vszată 

însă-mui kă okii tei kstă săntă de nerzbdstori 

nrinvinii kari aă aiui oare-kare inflzinus ui 

nztere ka sr intre în negonizri kă ssltanzlă. 

— Ama este; ară trebsi sr fii orbă ka 

sp nă fi observată aueasta în ele din drm5 

deliberzri ale loră. Dar redikr maska înks 

NSuină mai S5s5, uri smăne-mi nrin ue motive 

ai mronăsă în konsilis ne auestă Angls din 

Nordă, ne avestă Skoniană, kavalerzlă Leo- 
nardslăi, s5 fi dăkstorslă kondinisniloră trak- 
tatalzi. 

= Aveam întraaeasta nt skonă moli- 
tikă, resnsnse Italianzlă ; kalitatea sa de fiă 
ală Marii-Britanie îl8 faca mronrit nentră în- 
trevederea we doria Saladin; asestă mrinaine 
ksta 55 vază întrînsălă &n5 resbelatoră din 
armata, xeyelsi Rikardă. De alts narte, ka- 
ară seb e a lant ui snt oare-kare 

pri între avsestă kavaleră
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mi regele Angliei, fsuea năuină nrobabilă ka 

trimisălă nostră s5 aibs la întoaruerea sa vre 

o komsnikare kă Rikardă nentrs kare înfuui- 

marea sa a fostă totă dana nenlzkats, mi 

kare anoi este omrită în mată de boals. 

— O! eats o nolitiks nrea finz. Krede- 
ms, adeste lanări italiane ns voră urinde niui 

o dat me Samsonzlă inssiară. Sară dea 

s5 sc întrebăinneze nentră aueasta legstăre 

mai tari. Mesanerslă alesă ks atsta înerijire 

ne a adzsă snă medikă kare va da auestzi 

Angl kă inima de leă mi ks gitslă de tazră 
fakzltatea da srma întremrinderea sa; mi în- 

dats ue va fi în stare s5 se ar&nve ear în 

lsnt5, kare din nrinuini va kăteza 81 remsi5 
în rm5? Îl5 voră srma, n&mai nrintr'o rea 

xămine, de mi le ar& ulsuea totă atsta s5 

meargs s5b dranelslă Satanei. | 
— Fii linisaită; înainte ka avestă medikă 

(daka ns este ajstată în lskrarea sa de o nz- 

tere s&mranatărals) ss îndenlineask vindeka- 
rea lsi Rikardă, va fi kă mătinus ss adăuemă 
vre o neînmelegere între axesta, mi monarkălă 

franuest, saă velă nănină delă asstriakă; nui 

ameast5 uearts nă se va mai îmnska. Astă-felă 

Rikardă emindă din nată va nstea noate ss 

komande nsmai tranele sale; dări va fi k nenă- 

tinu5 85 se ui în Karrslă krosiatei întregi.
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— Esti snă arkară îndemsnatikă, Ion- 

vadă; dar arkzlă tes ns este bine întinsă ka 

55 moat5 spyeata atinge o asemenea mintr... 

Se omi de o dats, arsnkf o nrivire nrenzi- 

toare îmurejărz-i ka ss se înkredingeze ks 

nimini n%l5 askălta, uri, lăsndă msna 18i Kon- 

zadă, i o strînse tare nrivinds-l5 intită în 

oki; anoi adiăyi înuetă: Ksndă Rikardă va 
eul din vată, ziui?... Konrad, katr ss ună 
eas5 nivi o dats! 

— Ve felă! strig markisălă treszrindă, 
vorbesai de Rikardă ală Anglici, de kamnio- 
n5lă krestinzteaii ? 

Zikindă aseste vorbe faga i se îngeslbeni 
Di venskii i tremărars. 'Pemnlarisiă pri a- 
geasta mi 0 moară mimkare a tizsăreloră 
sale de feră arti &nă sărisă de desnrenă. 

— Suii kg uine semeni în auestă momentă, 
Konrads? Ns kg nolitikslă mi bravel mar- 
kisă de Monserat, ks auela kare ară voi s5 
dirive konsilislă nrinainiloră nui ss otsrask 
desnre soartea intereseloră, dar k'ână skolară 
fermekstoră kare, kpzindă neste o lonjărare 
în kartea de fermeue a m-ofesorălzi seă, a 
kismată ue Drakslg atsnui Iksndă kămeta mai 
Hsuină la dînsălă, uri a remasă înlemnită de 
aveastr arztare. 

—— M5 învoieskă, zise Konrad vinindă-nri
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în sine, ks ne deskonerinds snă altg mizlokE 
mai sigără, auela ue ai axztată ne kondzue 
mai drentă la skonzlă nostră; dar, feriuits Fe- 
vioară! ne vomă faze o snaim nentră toat 
Esrona! Fis-uine ne va blestema, de la nana 
ne tronălă seă nîns la uelg din ărmw uerme- 
toră kslkată la zuma biseriuei, kare akonerită 
de lemr nri trenne, ajsnsă la velă din sms 
gradă ală miseriei omenesui, va bine-kzvinta 
verălă ks nă este nisi Giles Amaury nisi Kon- 
radă de Montserat. 

— Daka o iei ama, zise marele-manistră 
lkă axseia-mi linisae karakteristikz ue nstrase 
în toat konvorbirea, ss uressnănemă ks ng 
sa netrekstă nimikă între noi, kr amă vor- 
bită într'znă visă, ks ne amă destentată, mi 
ks visisnea a nerită. | 

— Niui o datr ună va fi zitatr. 
— Visisni kari ne daă lovoane dskale 

mi diademe regale, întradevzră n se notă 
sterge lesne din imaninanizne. 

— Fi bine! ms voiă nevoi înainte de 
toate ss năiă desbinarea, între Azstria mi Anglia. 

Se desnzrpirs.  Konradă remase neminr- 
kată în lokslă snde se nsrssisers, ks okii 
amintagi ne mantela filfiindr a temularislzi 
kare desnsrea, trentată în mizlokslă întăneri- 
kslsi renede kreskstoră ală snei noni de O-
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rientă. Illină de msndris mi ambigiăne, năuină 

konsuiinuiosă în obiaeiele mi nolitika sa, mar- 

kisălă de Montserat ns era îns firesue kradă. 

Era snă eniksriană, snă om setosă de nlr- 

ueri, mi kare din egoismă nă voia s5 faks 

r55lă mi s5 fip martoră la fante de krgzime. 

IIsstra asemenea nentră renătanisnea sa snă 

oare-kare resnektă ue pinea lokslă ueloră mai 

băne simtimente. Ksymeta la mizlokălg nro- 

n5s3 de temulariă; mizlokă kare era uelă mai 

sigsră... noate kiară aelă mai nspină nerikă- 

losă... ksndă meditarea sa fă întrerănt de 

o voue kare strig la o miks denzrtare: „A- 
ds-ui a minte de ssntălă-Mormîntă!* Aueasts 
esklamare fă renetits din nostă în nostă, k5uă 
era datozia sentineleloră ss strige aueste vor- 
be din ksndă în ksudă în nrivegierile loră, 
ka ss aib5 armata krăuianiloră totă d'asna 
în vedere kassa, kare a fikato sr iea arme- 
le.  Konradă, familiarisată ks obiueilă auesta, 
ară fi aszită asts însuiinmare în ori kare alts 
îmnrejărare fr s5 aibs uea mai mik lgare. 
a minte; dar în momentzlă auesta i se msrea 
o vovwe din ueră kare i arpta ss se fereasks 
de krima ue inima sa medita. Întoarse okii 
îmnrejăre-i kă neastimnsră, ksătsudă noate o 
viktim5 kare s5 îmnlineask lokzlă aueleia 
ne kare temularizlg o arsptase. În momentală
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avesta, dranelzlă Anglici, ale kprsia largă în- 

doitare era mimlkate smoră de vintslă serei, 

atrase lzarea sa a minte. lira nssă ne snă 

măntimoră învluată fsrs îndoialr de msna 

oameniloră, uri kare se afla amezată în miz- 

loksl& taberei; krsuiagii îl& nămisers măntele 

Ssntzlzi-George, din kasa destinzrii sale de 

aksm. O kmststsrs moate nasue mălte ideie 

întvo îmaginanisne ama de vis ka a Isi Kon- 

radă. O singsr5 nrivire asăura dranelălăi n'5- 

rs kw resinesue nesigăranua suiritălăi în kare 

era kăfsndată. Se îndrent$ kstre navilionslă 

ses, ku nasălă otsrită al săi omă kare a 

adontată snă nlană mi kare sa deuisă s5lă 

srmeze. Akolo, înanoii! kortegislă măi regală 

kare 11% înkonjăra, mi amezsndă-se în nată, 

îmi zise ks se kăvine mai întiiă ss înuerue 

mizloaue îndemsnatiae nîn5 salerge la miz- 

loaue violstoare. „Msne, kăgeti el5, voiă fi 

la osnsuălă arxidăvelgi Asstrici, vomă vedea 

ue va, fi ks nătinms de f5kstă, înainte d'a a- 

lerga la negrele konsilie ale temnlarislăi.“



  
Se sculâ pe şeqută şi luă cupa în mânâ 

CAPITULU Vii. 
Leonoldă, mare] 

delă dintiig NOsesoră 
se kare lv 

e due ală Asstriei, era 
ală auestei uere frsmoa- rangălă de nrinaine. K'nstase
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titlală de due în imnerislă yermanikă din 

kazsa mbrinniei sale kă imneratorslă Enrikă- 

Sarsdslă, mi găvermna uele mai fromoase 10- 

vinsie kai era sdate de Dansre. Istoria a 

negrită nămele seă din kassa nei fante de 

violings mi nerfidip kare fs srmarea eveni- 

menteloră krsuiatei; mi k& toate avestea fan- 

ta x&minoasr de a pine ue Rikardă mvisonieră 

kndă strebztea statele sale, strevestită uri 

fpr5 săits, nă nroveni din karakterslă nată- 

rală ală Isi Leonoldă: elă era 5nă nrinsine 

slabă mi vanitosă, mai măltă de kstă ambi- 

niosă mi tiranikă. Fisikulă seă se snia k5 

fakăltnile sale morale. Era mare, ueansnă 

wi bine frkstă; faga sa înfouinra &nă ames- 
tikă nrea viă de rsmenă mi albă, mi nărta 

snă moră mare uri filfiitoră. Dar avea oare- 

kare neîndemsnare în mersslă sed kare 1r- 

vea a sn&ne kr auestă kornă tare nă komin- 

dea destsls. enerir ka s5 însăflegeasks o 

ama msrime; asemenea kostămălă uelă msn- 

dis ue nărta nă semsna fskstă nentră dînsălă. 

Avea aerslă nsuină familiarisată kă demnita- 

tea sa; mi nesuiindă kăm s5 faks 85 se res- 

mekte astoritatea sa, se kredea datoră s'aleryge 

la vorbe saă kiară la fante de violinus f5r5 

timnă snre a kzstiga lokslă snde ară fi ns- 

tată lesne sm se niis înfiiă kz deva mai mălt5
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nresinm de snirită. K'ndă veni ss iea naste 
la krawiats k'o ssitr strelguite, se msrăse k 
doresue msltă amisia regelzi Rikardă; mi f5- 
kăse, ka s'o kanete, fante ue regele Angliei, 

"din nolitiks, a kstată ss le nriimeask. Dar 
kă toate ks arxidauele ns era linsită de bra- 
Văr5, era ama denarte d'a fi însăflenită de a- 
vea înfokare ue avea Inims-de-Le5 kndă kps- 
ta nerikslslă, nrekăm &nă amantă kartenesue 
me isbita sa, în kstă remele mrivi îndats re 
dsuele permană k'ănă felg de desnrenă. Anoi, 
Rikardă, minîndă de rasa normand la kare 
kămnstarea era onorats, nrivia ka o anlekare 
vănrinoass găstălă Azstriakălui nentrs nlue- 
rile mesei, mi mai alesă întrebzinuarea ne- 
kămnstats a vinălzi. Aveste kăvinte, ks kari 
se mai 5nia uri alte kovinte nersonale, frkărs 
ne remele Angliei s5 simus îndats nentrs 
nrinsinele yermană znă desnrenă ue n mi 
dete osteneala - sg asksnz: auestă simti- 
mentă f& înyelesă de nrenzitorală Leonoldă, 
kare'lă nlzti k'o srp nrof&nds.  Desbinarea 
kare domnia între dînmii era, nătrits de vikle- 
niele sekrete ale Isi Filing ală Franuici, znslă 
din monaruii uei mai nolitiui din tina seg. 

Aveasta era starea lskrzriloră kndg KRon- radă de Montserat ot s5 se foloseasks de Welosia dzuelzi de Asstria snre a desfiiirna
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sat velă mină a desbina liga krăuianiloră. 

Momentălă we alese nentrs visita sa fă ora de 

amiază mi mretestelă fe ss dea arxidăvelzi 

lte-va mrobe de &nă vină nreniosă de in 

ue mriimise, mi ne kare voia s5l5 komnare 

ks vinările Ongariei saă ale Rinsli. Drentă 

ageasts kărtenire, nriimi firesue invitarea d'a 

lza naste la masa arxidăuelzi, mi asesta n5 

krăp5 nimikă ka s5 fals osn'suslă demnă de 

zn$ monarkă. Înss găstslă delikată al& Ita- 

lianslsi vsză mai măltă o resinb grosolan'b de 

kstă o eleganms aleass în kstsnimea bskate- 

lor maslte ssb a krora grestate se îndoia 

masa.  Ilermanii kă karakterălă frankă uri 

maryială ală. stremomiloră loră, ubstraserb O 

narte însemnat; din obixeiele loră barbare. 

lveuentele mi: sangele kavaleriei saă kaviin- 

mele soniale n'ajănseser'5 la dinmii în auela-uri 

gradă de rafinare ka la Franuesi mi Angli. 

Amezată la masa dăuelzi de Asstria, Konradă 

fs de o datr mi asărzită mi distraktă de sgo- 

motele teztonie ue i astănars srekile kiară 

lz weremonia &năi osrsuă regală. Kostsmslă 

sinioriloră asstriaui nă i se 55 mai nsuină 

kăviosă. Malpă dintre dînuii nBstrasers lan- 

jele lor& barbe, uri măi toni nărta iakete sksrte 

de diferite kslori, simnle, kăsste mi garnite 

ks uiskără, întrsnă felă kare avea niui 0 a-
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semnare kz modele Ezăronei ouidentale. Bug 
mare n&msră de servitori, kari mai jăni, kari 
mai bstrini, era în navilionă. Intra din k5ndă 
în ksndă mi ei în vorbs, nriimia de la dom- 
nii loră remsmigele băkateloră mi le msnka 
la snatele oasnegiloră. Se afla o mălnime es- 
traordinars de băfoni, de nitiui mi de mene- 
streli, toni sgomotomi mi sănsrstori, lkrora, 
li se dete vină ku îndestălare ; mi voiormia 
loră, kreskzts min dese libanizni, ajansese o 
lisenys. 

| 
K toate amestea, uri în mizlokalg strig'%- 

riloră sgomotoase kari sară fi kăvenită mai 
bine într'o kpruisu vermans înt'o zi de tirgă 
de kstă în kortală znsi Utinairre săverană, ar- xidăuele era înkonjărată de nisue am'snănte 
de forme mi etikets. Era servită nămai în venzki mi de nani de sn ssnye nobilă. Mrn- 
ka dintrană taleră de armintă, ui bea tokai sag vinări de Rin înti*0 kăns de ară. Mantela sa dăkals era mzndrz garnitr ks ermin5, ko- toana sa era de sng asemenea nrenă kă dia- dema regals, mi niuioarele sale, înklnate kg nantofi de katifea, a krora, lănyime, din ne. 5n5 ks virfslă, mgtea, 5% fii kstă dozs ni- Sloare, se renagsa ne &nă skmsnelă masivă. Dar ang lkră 
bine karakterzlg omălzi, 

de arnintă 
kare deskria nai mai 
era ks, kiară voindg
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s5 se arate amabilă kztre markisală de Mont- 

serat ne kare'lă măsese la dreanta sa, era kă 

mai măltr lăare a minte nentră spruch sprecher, 

adik nenth'ână zikstoră de sentinne kare sta, 

dans &merele uelă drentă ală duuelăi. Auestă 

nersonamiă era urea msndr& îmbrikată k'o 

manta mi k'o veste de katifea neagrs; dife- 

rite monede de azră mi argintă era lcusate re 

aueasts vest, snre memoria nrinsiniloră ge- 

perouri kazi îi le deteser. llzrta snă bastonă 

mikă de kare atîma bskni de argintă prin 

nisae inele, mi el& mimka asestă bastonă de 

kste orii se nzrea kr a zisă kste eva demnă 

de a fi azzită. Auestă individă era însprai- 

nată în kasa douelsi ks nisue fenkpiăni kară 

fpuea narte mi dintwale menestrelslzi mi din- 

wale konsiliarelsi; era ksndă lingăuitoră, 

kmndă noetă mi ksndă oratoră, mi aueia kai 

voia sr fir bine kă dsuele krta s5 se nevo- 

iaskz a avea favoarea auestăi spruck sprecher. 

Temînds-se ka înnelenuignea auestsi ofigeră s5 

n3 ajsng5 a fi ostenitoare, dăsele avea dăn'b 

smerslă seă stsngă 5n5 ho/f-narr saă băfonă 

alt kărpii, nămită Ionas Schwanker, kare f5- 

gea mâi atsta seomotă ks klononeii de la ks- 

gisla sa de nebsnă mi de la ai bastonslai seă, 

nre k'stă mi oratorslă saă omălă ks sentinue
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fpuea k5 varga sa uea ks monedele de ar- 
Mintă, 

| 
Avesti doi inmi sngnea ne rîndă nerozii 

serioase saă lkomiue, ne ksndă domni loră, 
rizîndă saă anrobsndă înss-mi, uerueta kg gri- 
Je fisionomia nobilglzi seă oasne snre a jăde- 
ka desnre întingrirea ue nrodăuea asănra 5- 
năi kavaleră ama de nerfektă elokzinna mi 
glomele asstriaue. E kz greă a se otpri da- 
ka înmelentălă saă nebznzlă kontribăia mai 
măltă snre desfstarea, komnaniei, saă nlsuea 
mai msltă domnslzi seg; dar vorbele amîn- 
dărora era nrea bine nriimite. IKzte o dat 
se werta, nentră vorbs, mi atsnui miwmka bas- 
toanele lor, invidisndă snslă ne altală într? 
snă modă snsimîntstoră ; dar, în Jenere, se 
nsrea a fi ama de bine snigi mi obisinzini a 
se ajăta între sine, înkztă spruch sprecher bi- 
nevoia adesea a însoni glămele bzfonzlzi lo 
esnlikare kare le fzuea înnelese de asditoriă, 
în kstg înmelenvuisnea devenia sng felg de deslzuire a nebsnier, Kste o dats cars, snre 
rekănosuins, hofț-narr, termina nrinti”o  nl6- kst5 băfoneris, Isngălă diskarsă al oratorzlsi 
seriosă. 

Ori kari ară fi fostă simtimentele sale in- terioare, Konradă îngrijia mai vîrtos ka fi- Slonomia sa sr se arate foarte măluzmit'g, Ii
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se nzră ks simte totă atsta nipuere ka mi 

dguele însă-imi la serioasele nerozii ale zik'5- 

torălui de sentinne mi la glzmele neînnelese 

ale bsfonslsi. În fants, wbndia k5 lăare a 

minte momentălă ksndă sn5lă sat altslă va 

aj&nme s5 faks vr'o înuenere favorabils sko- 

msriloră sale. Rewele Angliei nă întprzi$ 85 

fi adăsă în vorbe de bsfonzlă kare se obiui- 

naise ss afle în sobriketălă Rikardă du Balai 

(mstărs) snă ssbiektă de glume totă dasna 

bine nriimite. Înss sentenniosslă oratoră n5- 

strase tuerea; dar, la o întrebare a Ii Kon- 

radă, adsăţi ks nlanta mstăra din kare se 

fakă mistsrele era o emblems de smilinuus, ui 

mart fi rsă ka aueia kari o moart5 s5 mi a- 

dk a minte aueasta. Alssisnea la ilăstra 

emblems a kasei Plantagenet fs nrea înve- 

deratr. 

—- Onoarea ksi merite! resnănse marki- 

sală de Montserat, amă lăată toni narte la în- 

treminderile wi lntele esnedinisnii, mi mi se 

nare k5 ali nrinuini ară merita s5 iea narte 

la renzmele gloriei ue o sărn5 Rikardă ală 

Angliei. Vre snă sonă ală voioasei saiinue 

vare vre snă ksntikă sure lada arxiduelzi 

de Azstria, strelsuitălă nosiră oasne ? 

- "Trei menestreli înaintare îndats, ninîndă 

xarmele loră, mi gata ss ksnte. Doi fărs ne-
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voini ss taks, nă f5r5 grestate, de spruch 
sprecher, kare msrea ks fpuea fenkpisnile de 
întokmirea, serbstorii, mi ajsnse în-fine sr res- 
tabileasks destsls linisae ka s5 noats fi a5- 
zită noetslă favorită, kare kznti, în limba mer- 
maniks, stange în onoarea uelzi mai bravă 
kavaleră ală krguiatei; ueia ue oratorălă es- 
urima la finele fis-ksriia stange, striesndă mi 
tskîndă a se rencti de toni oasnenii: Hoch 
lebe der Herzog Leopold (35 trziaskr dauele 
Leonoldă)! ne lksndă o ksns mare uirkzla 
îmnrejărălă mesei. A treia strofs konrindea 
lazda vsltărălzi germanikă. 

— Valterală, zise înternretală kănetpri- 
loră obskzre, este emblema nobilslzi nostră 
arxidăde... mi văltărglă este kreatăra lare 
se auronis mai msltă de soare. 

— Leslă îns5 mi a lsată sborslă mai 
nre săsă de valtără, zise ks neîngrijire Ronradă. 

Arxidsuele se romi, mi anintă okii ass- 
ura seriomiloră sei oasneni; auesta, dam snă 
minstă de kămetare, resuznse : 

— Siniorslă markisă m5 va skăsa; snă 
leă n uoate simi iea, sborălă mai mre săsă 
de &nă vslteră, fiindă-k leslă ware arine. 

—- Afars de leslă de Ja San-Marko, a- dragi bsfonzlă, 
— Este bandiera venegianz, zise douele;
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dar de sigzră aueasts ras amfibis, j&m'state 

nobils uri jsmstate negswstoare, n roate k&- 

teza s'mă komnare rangălă ka al5 nostre. 

—- E nă vorbiam desnre lesă Veneyiei, 

resn&nse markisălă de Montserat, dar desnre 

vei trei lei ai Angliei... Alt5 dat, se ziue, 
era leonarzi, dar akm s'aă fekată de totă lei, 

i kat5 s5 nredomine neste ele alte natrs- 

mede, naseri mi nesui, saă, vai! de auela kare 

ară kteza sr li se onzis. 

— Seriosă vorbesui, siniore? întreb A- 

sstriakglă kare se amrinsese de vină. Krezi 

ks Rikardă ală Angliei voesue sr'mi însămea- 
sk nredomnirea asănra săveraniloră liberi, 

kari s'aă aliată de-vois kz dînsslă în aueast5 

krguiats ? 

— Vorbeskă nămai dzns îmnrejarsrile 

kari îmi fakă imnresizne... Eat kolo drane- 

lzlă seă filfte singără în mizlokală taberei 

noastre, ka km ară fi rege 1mi yeneralisimă 

ală întremei armate krestine. 

— Săferi dar aueasti ofenss ks atsta 

5bdare, mi noni vorbi ks atsta s5nye reue ? 

— În adevsră, siniore, n se kade mar- 

kisălsi de Montserat o injăris la kare se s%- 

usnă ks rsbdare nisue nrinaini ama mterniuă 

ka Filină al& Franaiei mi Leonoldă ală Asstriei. 

Ns este o rămine nentră mine a săferi 0 0- 
VOL. 1. 15
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fenss ne kare nisue msterniui monarui voieskă 

însi-mi s'o szfers. | 

— Însuiinuasem ne Filină denre aueasta, 

strigi Leonoldă lovindă masa kă nămnslă seă 

înkisă. I am zisă de mslte ori ks era dato- 

ria noastr s5 ansrsmă ne nrinvinii inferiori 

în kontra asărmsrii auestăi insălară. Dar elă 

resngnse totă dWasna msnîndă-mi înainte deli- 

katenea uersr5 de relagisnile loră de vasală 

mi, săzerană: nretinde ks ară fi nenolitikă lgk- 

ră s5 fak elă o r&ntârs ne fans în auestă 

momentă. | 
— 'Toatr lgmea suie ks Filină este mr's- 

dintă, resmsnse Konradă, nri rsbdarea sa se 

va atribsi nolitiuei sale... Kztă desnre a voa- 

str5, siniore, voi singări năteni esnlika moti- 

vele: dar n ms îndoeskă lk se kgvine s5 

aibi motive nrea tari. ka, ss te ssnsi domniei 

angle. 

— ES, ss m's sănsiă! vesnsnse Leonoldă 
kg sănsrare; €ă, arxidăuele Azstriei, nslă 
din wei dMîntiiă membri ai Ssntslzi-Imrerit- 
Romană! că sr mr săusiă remelsi znei js- 
m'st5ui de insăle, auestzi nenotă al& snzi bas- 
tardă normandă; nă, ne eră! Tabzra mi toati 
krestinstatea voră afla, daka suit sm mi fakă 
drentate, mi daka voieskă a Issa sn dezită 
de nzmîntă auestai ne blestemată.  Skzlani
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sânămi uri vasali; skslani, mi srmangi-m5! 

Mermemă, fs a nerde snă minztă, ss îmulsn- 

ismă vslterslă axstrialkă într'znă lokă snde va, 

domina ama de săsă ksm n'a dominată nisi 
o dats stindardală ani rege saă ală snsi uesară. 

Dam aueste vorbe, se skal; ks ismeals; 

mi în mizlokălă striopriloră sgomotoase ale 

oasueniloră sei, emi din navilionă mi năse ms- 

na ne dranelslă kare era înaintea norii. 

— &nă minstă, zise Konradă nrefskîn- 
dz-se ks voiesue ss iea marte. Ară nstea s5 

ni imrste km faui sgomotă în tabirs Lauea- 
sts os, mi ară fi mai bine ss te sănsi mai 

mzltă timnă la ssărnarea Angliei, de kztă,.. 
— Niai o or! niui snă minztă! strigs 

dăuele; uri, kă dranelzlă în msns srmată de 
nartisanii mi servitorii sei, merse renede snre 

însluimea &nde filfiia dranelzlă angls; ajsnsă 

în auestă lokă, ngse msna ne lemnslă diane- 

Islzi ka s5'13 skoanr din msmîntă. | 

— Stsnînzlă meă, skmuslă meă stsnînă, 

zise Ionas Schwanker arsnksnds-mi bragele. 

îmurejărală dauelzi... Lea seama, leii a5 dinui. 

— Uli vsltarii aă giare, resnsnse dsaele, 

fir s5 lase dranelslă regală, de mi stndă 

la îndoials la skoaterea sa. 

Zilkztorslă de sentinne avea kste o dats 

intervale de-bsnă simnă. Îmi sens bastonslă,
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mi Leonoldă, dans obiueiă, întoarse kanălă k5- 

tre konsiliarălă ses. 
— Vsltarzlă este saveranlă naseriloră 

din aeră, zise spruch sprecher, nreksm leslă 

este regele animaleloră din nsdari... Fis-kare 

are dominiele sale, mi &nii s&ntă ama de di- 

ferimi de alnii nrekăm Anglia este de Ilerma- 

mia... Na desonora dar, văltsre strelzuite, dren- 

tălă leslsi regală, dar lasplă sr filfiis linis- 

uită lîng' ală teă. 

Leonoldă I5să dranelslă Angliei, mi se 

întoarse s5 kaste ne Konradă, dar n5lă zzri; 
markisslă, îndats ue a vszstă skandalzlă în- 
uenztă, îngrijise a se retrage din rnzinime, mi 

nă linsise da mrrtărisi mai din ainte, înain- 

tea măltoră nersoane nestre, mprerea sa de reă 

da vedea ne arxidzuele kr alege minztălă kendă 

se skzla de la mass sure a'mi resbăna nen- 

two ofensz. Ne vzzindă me auela k'ptre kare 

ară fi voită mai alesă ss se adrese, arxidguele 

zise tare ks, ne avindă a minte ss amine ne- 
&uirea în armata krgaianiloră, n voia mai 
măltă de kstă ss nrobeze drentălă ue avea 
s5 fis ne 5nă niuioră de egalitate ka regele 
Angliei, fr” a stprzi km ară fi nstată s5 
fals ka ss imnlsnte dranelzi$ imneratoriloră 
stremomiloră sei mai mre sss% de al snsi 
simulă dessendintă ală kominiloră de Anjou.
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Ama se mălumi kă a înzina dranelzlă seă 

lîngs uelă altă; dam aueasta zise sadsk akolo 

snt batoiă de vină, ka ss dea de beztă aeloră de 

fans. În auela-mi minstă kiară, ne ksndă 

săna masika, învenărs a bea îmnrejărălă stin- 

dardălsi asstriakă.  Aueasts suens de desor- 

dine fs neamsrată însonits de &nă oare-kare 
sgomotă kare tărbsr5 toate tabsra. | 

Ora, sosise ksndă medikslă nrezisese, dans 

regălele arii sale, ks regele bolnavă nstea 

sm fiz destentată f5rs nerikslă. Snre auestă 

skonă se servise kă băretele nlină de esinus, 

ui nă trebai snă l&ngă esamină învsuatălsi 

Arabă snre a înkredinua me baronzlă de Gils- 

land km fiigsrile mirssiserz kă totălă ue mo- 

narkă, mi ks vszîndă msterea, natărals a kon- 

stitemisnii sale mart mai fi de trebzings ka 

s5 i dea, km se kăvenia mâi totă dasna, în- 

k% o dose din eroika doktori. Rikardă însă-mi 

fs de aueasts msrere; ki skglsndz-se în săsă, 

mi frekînds-mă okii, întreb5 îndats ne de Vaux 

se săms de bani nătea ss fi aksm în lada 

sa.  Baronălă ns nătă s5 i snsi5 kărată. 

— Ns faue nimikă, zise remele, mare 

sa% miks d's-o toat axestăi învsnată medikă ; 

kare kreză km ma întorsă ears sure servi- 

niglS krgaiatei... Daka va fi mai năuină de o
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miig de besanni, sadasyi kzte-va pizvaere 

ka, ss îmnlinesui aueast5 săms. 
— N vînză suiinua ne kare Alax mi a 

dsrzito, resnsnse medikslă arabă; afle anoi, 

mare nrindine, ks dămnezeaska doktoriz ue 
ai lvată ară nerde toate măterea sa în msnile 

mele nedemne dak” ami da-o nentrs aără mi 

diamante. 

— Refăss o resnlstire! zise Thomas de 

Vaux tare, dar nar ks ară fi vorbită în sine; 

eat ue este mi mai estraordinară de kstă e- 
tatea sa de o str de ani. 

— Thomas, resnănse Rikardă, te k&nosui 
nămai kăragislă sabiei, nsmai virtoile ue se 
nraktiks între kavaleri. Ei bine! îni snziă 
ks auestă Masră, ks neinteresarea sa, ară us- 
tea ss dea snă esemulă la mslgi oameni kari 
se nriveskă ka floarea kavaleriei. 

Este o resnistire nrea mare nentrg mine, zi- 
se Masrslă înkrăsiursnda-mi msnile ne nentă mi 
usstrsndă o înfsnimare nobils mi totă de o dat 
resnektsoass, ka &nă ama mare repe ka Me- 
lek-Rik ss bine voiasks a vorbi astă-felă de 
servitorală seă. Dar de-mi voia ss te rogă 
aksm ka ss te kglui linisuită; ki, de ui 
lreză ks este nefolositoră s5 ui mai daă înks 
o dose din aueasts doktoris divine, noate înss
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boala te ară întoare ears, grpbinda-te urea 

de timnsrit a gi măne în aktivitate năterile. 

— Kats si ms sămsiă pie, Xakime; kre- 

de-mw, îns5, sânt întratstă sksnată de a- 

vestă fok& arzstoră kare mi a mânaită atstă 

timuă kornzlă, în kstă ns m'anmi teme s5 ms 

esngiă la lanuea snzi bravă... Dar tiuere! 

ze înseamnr aueste striopri mi aeasts m5- 

siks? Mergi de afis, Thomas. 

— Arxidguele Leonoldă, zise de Vauz în- 

udă dăm 5nă minstă de linss, faze o nro- 

vesisne în tabu ks sogii sei de bstilis. 

— Benivală! strig; regele Rikardă, nă mi 

noate asksnde Iskomia neksmnbtats în ko- 

minssl% navilionslsi seă, f5r' a uri esnăne r5- 

minea la nrivirile krestinstsygii întregi! Ve zisi, 

demneata , sire markise? adssui adressndă-se 

ktre Konradă de Montserat kare intra în kortă. 

— Tvea onorate nrinuine, ms bsksră k5 

Maiestatea Voastrs sa înssn'stonmită astă-felă ; 

mi kreză ks aueasta 8 o fiase kam lăng5 nen- 

tb” snă om kare vine de la masa osnitaliar'b 

a arxidouelzi Azstriei. 

— le felă! ai menkată k3 asestă 5rsă 

ală Ilermaniei? mi ue a f5kstă elă de a nro- 

dasă atsta sgomotă? Adevsrată, siniore ICon- 

radă, te am nrivită totă d'asna ka mană bănă 

oasne, wi ms miră k5 ai Issată komnania.
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(În momentglă auwesta, de Vaux, kare sta la 

snatele reyelsi, se nevoi ss faks ne markis8lă 

s5 înmeleagr, kă nrivirile mi mestele sale, ks 

n se ksdea ss snsis Isi Rikardă ue se ne- 

treuea în tabsrs; dar Konradă ns înnelese saă 

nă voi s5 înmeleagr auestă semnă. 

— Nimini n moate ss n8is însemn'state 

ne fantele arxidăuelsi, resusnse elă, mi elă 

moate mai nsuină de kstă ori-kare; kai de 

sigsră nă suie ue faue. Este o glsmr însr la 

kare nami fi voită să m'amestikă, kai se o- 

ksnw a da josă dranelslă Angliei din mntele 

ssntslsi George, ka ss 85 în i::35-i ne ală seă 

— Ve zivi? strigi remele l'o voue la 

kare mi mornii ară fi treszrită... 
— V5 rogă, resn&nse markisslă, ss n 

v5 tărbărani daka snsi nebsnăi nlaue s5 fak 
nebsnii. 

— Ns mr ouri, zise Rikardă asvtrlinds- 
se din nată mi îmbrsksndg-se k'o izpeals kare 
nsrea neste natărt, n ms onri, siniore mar- 
kise,... Măltone, te onreskă da ziue o vorbs; 
auela kare va urongnga o silabe nentră auea- 
sta nă este amikslă Isi Rikardă Ilantaxenet... 
Tpuere, Xakime! îni ordonă. 

Regele înss se îmbrika ks grabr, mi, , . 
dăm aueste din rm vorbe, năse m'na, ie sa- 
bia atîrnats de snzlă din stil, mi f5rs alts 

 



RICARDU-INIMA-DE-LEU, 233 

arms, fs a kizma ne nimini, se asvirli a- 

far din navilionă. Konradă, înslasndă ms- 

nile ks mirare kstre ueră, se msrs k5 voies- 

se s5 intre în vorbe kă de Vaux; dar, sir 

Thomas treks iste ne lîngs dinsslă, mi kis- 

msndă ne znălă din skztierii remelsi, î zise 

ka grabs: 

—— Sboars la kartierslă lordălzi Salisbury, 

«5 adsne ne oamenii sei mi s5 ms grmeze în- 

dats la msntele Ssntălzi-George; snăne-i ks 

frigsrile vaă mstată în kreeri. 

Abia aszindă mi înmelegîndă mi mai 18- 

vină în mirarea loră dîntiiă vorbele ae le a- 

dresa lordslă Gilsland ks asea grabr, skati- 

erslă mi alni servi toui ai kamerei regale se 

remezirs în kortarile mele mai vezine; ui în- 

dats se resnsndi în trănele angle o alarm 

ama, de menerals nre kstă mi kassa era ne- 

înpeleas.  Soldagii, destentagi de o dats din 

aaelă somnă meridiană al ksruia arenă îlă 

arptase ksldara klimei, se întrebars îndats 

snzlă ne altslă kazsa asestsi sgomotă, mi f5- 

5 ss astente resnsnsălă, îmulinirs ks mintea 

loră kănosainga ue le linsia. Gnii ziuea, ks 

Sarasinii se afla în tabir5; aluii ks se aten- 

tase la viana remelsi; ali ear, k5 marise 

de frigări în noantea treksts, ii uelă mai 

mare nămsră ki fesese asasinată de dauele
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Asstriei.  Siniorii mi ofimerii era ama de ne- 
sigari ka mi soldanii uei simuli desnre înue- 

nstălă adestsi sgomotă ; ei se oksna nămai a 

mi mine oamenii ssb arme, Imi ai ine săb js- 

g5lă disuinlinei, temînda-se ka ns km-va 

katesanga loră s adskr vre o neferiuire în 
armata krăuianiloră. 'Trsmbinele Angliei ng 

înveta d'a skoate sănete nstrănzetoare mi nre- 

Isnyite. Strigarea de alarm»: Bows and bills! 

Dbows and bis (arkari mi muizul) resnsndă 
din kartieră în kartieră, era renetits de res- 
belatorii ue era gata de lsnts, mi kari mai 

adsănia invokarea loră namionals: „Ssntslă 

George mi Anglia!“ Alarma se întinse din 
kartiere în kartiere, mi înt”'snă lokă snde 
toate nonoarele krestinzmtsuii avea noate re- 
nresintanii loră, oameni din toate naniznile 
alergars la arme ui se adănars în mizlokslă 
5nei sucne de amestikă menerală, ală ksrăia 
skonă mi învenstă n3'1& kănosaea nidi snslă. 
Fsse bine îns5 ks întw'o învslmomeals aa 
de mare, komitele de Salisbury, kiară grs- 
bindz-se la kismarea Isi Gilsland, a dată or- 
dine ka toate trsnele angle sr fir gata de 
batai uli S5 fir s5b arme ka s alerge în 
ajătorslă lsi Rikardă daka uerea, trebzinua, 
dar în băns ordine mi ks disuinlin', 

Înss, fsr5 s5 iea a minte la strigzrile 
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mi la sgomotălă kare se înslga îmnrejsrălă l3ă, 

Rikardă ne jsmstate îmbrikată mi minîndă 

sabia goals ssb bragă, îmi drma renede dr&- 

măl3 kstre mantele Ssntală-George, armată 

nămai de lordală de Vaux uri de doi saă trei 

servitori. Elg ansk5$ înaintea kiară a alar- " 

mei we izueala sa mrodăsese, mi trekă ne din 

aintea kartierglăi braveloră sale trane din 

Normandia, Poitou, Gaskonia mi Anjou, nins 

kndă tărbarzrile nă ajănsesert înk5 akolo, 

de mi sgomotală orpici Ilermaniloră . desten-.. 

tase ue mslgi soldagi de kăriositate. Dsninii 

Skomiani kai fsuea marte din armata krauia- 

miloră avea mi ei kartierălă loră în aueste 

konrinsătă, mi n'agziser'b învsimsmeala. Dar 

mersslă. regelăi mi grsbirea sa făsesers ob- 

servate de kavalerslt Leonardzlsi: înkredin- 

nată ks era ameningani de vre snă nerikslă, 

mi melosă d'a Isa mi el& narte, ansk$ sabia 

mi navsa, mi se ni k& de Vaux, kare avea 

gvestate a &rma Ie regele seă nersbdstoră 

mi iste. De Vaux, ka s5 zesnsnz la 0 uri- 

Vire întrebstoare a kavalerălzi Skoniană, se 

mslgămi a în'slga serii sei gei langă, mi 8r- 

mar mi ănzlă mi altălă namii Isi Rikardă. 

Remele fs îndatr la poalele msntelsi Ssnt3lă- 

George, a kmrăia, koast5, mrekăm uri mesălă 

din virtă, era akonerite în marte de oamenii



236 MUSEULU LITERARIU 

săitei "dauelsi Agstriei, serbindă ks strigsri 
de bskărix fanta ue ei nrivia ka o omayine 

fskgtr onoarii namionale. Se vedea snekta- 

tori de diferite nanisni, kari nentră 8r5 asă- 

mra Angliloră, saă dintro simnle kariositate, 

se adsnasers ka s5 vaz; ksm va emi a- 

geasts suens estraordinars. Rikardă înri f5- 

ks drsmă nrin aueasts mălgime sgomotoass, 

asemenea &nei msrege korzbii, kare, k nîn- 

zele întinse, îmi faae lokă nrintre valarile snă- 

„moase, f5r5 ss se tărbăre daka ele se adn 

mănindă în gri. În virtelă îngluimii era. 

snă mikă mesă ne kare era îmnlentate dra- 

nelele rivale îmnreszrate de amigii : nri narti- 
sanii arxidauelzi. Leonoldă înss-uui sta în miz- 
lokzlă axestsi serkă, meditpndă lk'o mzluă- 
mire sekrets asnra fantei ue fikăse mi as- 
ksltsndă anlazdele de kari ns era linsită. Ri- 
kardă se asvirli în verkă, ărmată de doi oa- 
meni nămai, dar k5 auea nstere de enerri's 

„Uli k& aea anrindere kare "1% fsuea susimîn- 
tstoră ka mi o armati. 

— “ine a nztotă ss aibr kstesarea, zi- 
se elă n&nîndă msna ne stindardzlă asstriakă, 
ni vorbindă k'o voue de tănetă, sine a nătată 
S5 aib5 kgtesarea sr măi aueasts 0 streanns 
miserabilz lîngs dranelzlă Angliei? 

Arxidssele nă fs linsită de kăragiă ner- 
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sonală, mi era k5 nengting5 S a5z5 adeasts 

întrebare fr5 s5 voiask a resmsnde, Însp 

terbarată mi s&mrinsă de sosirea, neastentats 

a Isi Rikardă, mi konrinsă de snaima mene- 

als ue insnira auestă karakteră întokată ură 

neîndzulekabilă, întrebarea f& de dos ori re- 

netits k'snă tonă kare usrea k5 înfrănta “de- 

ral mi msmintălă, nîn5 k5ndă arxidguele 

resnznse ks toat tpria ue nztă strînge: 

— E5, Leonoldă als Asstrică. 

_— Ei bine! Leonoldă ală Asstriei, res- 

nsnse Rikardă, va vedea îndats e nrenă n5id 

e5, Rikardă ală Angliei, ne dranelslă mi ne 

nretennisnile sale! (Vorbindă astă-felă, skoase 

din wsmîntă stindardzlă, r&nse lemnslă bs- 

ki, ar&nkb dranelslă josă, milă kzlks în 

niuioare.) Astă-felă kalkă în niuioare drane- 

lzi3 Asstriei!.. Se afls vre 5n5 kavaleră din 

ordinea voastră teztonik'5 kare sp kateze a 

defzima aaeasts fant5? 

Fase sn% momentă de tsuere; dar Iler- 

manii săntă bravi: 

— Bă, eă, eă! strigars în agela-mi timnă 

mai mălmi kavaleri din saita douelsi, mi elă 

însă-mi &ni vozea sa k5 aueia, se nriimia ame- 

ninmarea rezelzi Angliei. 

__ lente ae ss tuemă astă-felă? zise 

ko mitele Wallenrode, resbelatoră yigantikă ală
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frontiereloră &ngariei; fani mi nobili gin- 
tilomi, axestă omă kalks aksm în nivioare o- 
noarea merei noastre, sr resbsnsmă aueast 
injăris mi near msndria Angliei! 

Vorbindă astă-felă, trase sabia mi dete re- 
velzi o lovitărs kare ară fi uststă fi fatals, 
daka kavalerslă Leonardslzi nară fi dermsrta- 
to mi nriimito ne navsa sa, 

— Am jărată, zise atsnui regele Rikardă, 
Uli vowea, sa se aăzi meste tot sgomotslă ka- 
re se fsuea din ue în ue mai mare mi sinis- 
înă, am jsrată s5 n loveskă nisi o dats snă 
omă ală ksrsia &meră ară nurta krguea; trg- 
esue dar, Wallenrode, dar trzesue ka ST ni 
adzsi a minte de Rikardă alg Angliei. 

L'aseste vorbe, anskt ne pigantikzlă &n- 
gără de mizlokulă kornălzi, mi ne avîndă an 
egală la lsuts mekzm nisi în toate uele alte 
deminderă militare, îl& asvirli la snate kz a- 
tita nătere, în kztă aueaste gremads mare se 58 ka asvirlit; de o makins de resbelă, n5 nămai denarte de uerkelă snektatorilorg 
aestei suene estraordinare, dar maltă mai de- 
narte de meszlă măntelsi; Wallenrode se ros- tokoli k3 kanslă în josă ne klina renede, 'z- ză ue gmere kare se sdrobi, mi remase în-fi- ne ka mortă.  Aweast nrobs estraordinarm de nătere n înkăragis niui ne dăue, nisi ne
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altslă din nartisanii sei ka s5 renoiasks o 
l5nts înuensts s5b nisue asemenea triste as- 
suixie. Ameia, kari era mai în demsrtare mirr- 
kars ssbiele loră strigsndă: „Faueni bsk'yi 
me auestă ksne de insălară!, dar uei mai de 
anroane askănzîndă moate temerile loră ner- 
sonale ssb nretestă de amorălă ordinii, stri- 
gar5 wea mai mare narte: „Ilave! nase, nauea, 
krsuii! mamea biseriaei mi a ssntălzi nostră 
Ilprinte mana.“ Axeste diferite strigpră în kon- 
trazisere snele ks altele, arzta neotsrtrea loră, 
ne ksndă hRikardă, ks niuiorălă ns ne dra- 
nelslă asstriakă, arănk$ îmnrejără-i o nrivire 

skinteietoare kare se nsrea a kata snă ine- 

mikă; dar Ilermanii aminmi de msniz se de- 

msrta înfioragi, ka k&m ară fi fopită de gia- 

rele ameninmstoare ală lezlzi. De Vaux mi 

kavalerzlă Leonardzlzi remrsesers ling dîn- 

sălă, mi ks toate kr ssbiele loră nz emisers 

din teakz, era îns gata sr anere nins la 

ea din rm estremitate. mersoana Isi Ri- 
kardă, mi talia loră nreksm mi nsterea loră 

însemnat ansnga kr l&nta ară fi desnerate. 

Salisbury înaintase asemenea ks szita 15ă, ska- 
tărndă în aeră Isnuile, mi arkarii întinzîndg- 
ni arkarile, 

În momentelă auela, remele Filină ală 
Franuiei, srmată de doi saă trei kavaleri, se
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art ne mesă ka ss afle kazsa aaestei în- 
v5lmsmele. F'zkz &nă pestă de mirare vszândă 
ne regele Angliei, ne kare îlg kredea în nată, 
ks era în nisioare mi înfrănta în aueasts sta- 
re ameninnstoare ne dguele Asstriei, aliatelă 
loră komsnă. Rikardă înss-mi se romi ks 
este vszătă de Filină (a kmrsia îngelenaisne 
o resnekta nre kstă i isbia ui nersoana) înti”o 
nosinisne kare n se kăvenia karakterglzi se 
de monarkă, nisi auelzia de krăuiată: retrase 
nisiorălă, kam fir vois, de ne dranelzlă de- 
sonorată mimi 135 snă aeră de linisaire mi 
indiferinns în lokălă tărbărsrii kare, k'snă 
minztă mai înainte, se arsta în totă esterio- 
rălă seă. Leonoldă, mortifikată ks fese să- 
nrinsă s&nănînds-se înt”'ană modă nasivă in- 
sălteloră infokatălzi Rikardă, se înuerki mi 
elă s5'mi iea nsnin tori mi S5nme revue, 
Kalitsgile regale kari detesers lui Filină ng- 
„mele de Azgsstă îl fpuea si fi konsiderată 
ka snă lise alt krguiatei ală kmwriia Axile 
f5r5 îndoials era Rikardă. Remele Franuiei, 
era kz jădekats uri nrădintă, înuelentă în kon- 
siliă, linisaită mi otprâtă în Iskrare. Vedea 
k3 sigsranus mi ărma kg sri mssrele ue se kăvenia mai bine intereseloră regatălzi seă. Maiestosă mi imurzitoră în manierele sale, kiară elă bravă, era îns maj nolitikă de lest res-
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belatoră: kzlztoria de neste mare m'ară fi fostă 
anrobats de dînsslă, dar sniritală timnslai e- 
ra kontauiosă, mi aveast esnedigisne i.a fo- 
stă imnmăss de Biseriks mi de dorinna &na- 
nim5 a noblegii sale. În ori-kare alti stare 
mi întrănă sekălă mai divilisată karakterală 
seă ară fi nztată sr aibs o mare sănerioritate 
uneste aventărosslă Rikardă. Dar, în krăuiats, 
întrenrindere uelă nsnină aventăroasp , jădeka- 
ta ssnztoas% era dintre toate kalitenile aueia 
kare se nrenzia mai nănină, mi vitezia kava- 
lereasks, trebăinuioas axestăi sekslă mi a- 
westei esnedinisni, ară fi merită de tot; daka, 
sară fi amestekată sea mai mik ămbr5 de 
nrgding5. Astă-felă meritelă Isi Filină, în fa- 
ua trsfamălzi seă rivală, strelzaia ka lsmina 
karate dar slabr a snei lamne, komnarats ks 
streluirea &nei mari torge înfiskzrate kare, 
ne avîndă nivi ne jsmstate atzta efektg folo- 
sitoră, faze de zeue ori mai mălts imnresizne 
okiloră. Filină simyia inferioritatea sa în o- 
ninisnea usblikr kâ întristarea ue ksta nea- 
msrată ss uerae să nrinuine k'snă ssfletă 

mare, mi n noate wine-va s5 se mire daka 
elă a lzatg toate mizloauele sure a se nsne 

în naralelă ks rivalălă seă, kendă kontrastală 
i era folositoră. - Îmnrejărarea de aksm i se 

TEI &na din auelea în kari m'sdinma ui li- 
VOL. 1. | 16
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nisuea sa ksta ss aibp snă trismfă assnra 

isgelei, violingei mi sterzirii Isi Rikardă. 

— Ye înseamns aueastr veartt neks- 

viinuioas între sonii jărami ai ssntei krăui? 

întreb; Filiră. Oare me Maiestatea regalr a 

Angliei mi ne dauele săverană Leonoldă vsză 

că în aaeasts stare de înfrentare? Ie felă! 

kanii mi stilnii auestei ssnte esnedinisni. ,. 
— Îngeteazs kă msstrprile, Filine, stri- 

gb Rikardă, fariosă în sine aszindă-ks se năne 
totă în avweia-mi linis ks Leonoldă, mi nesui- 

indă km ss arate tărbărarea sa. Auestă dgue, 
auestă kan, auestă stîlnă ală esnedinisnii noa- 
stre, a fostă insolintă, mi Yam nedensită, eats 
totă... Ile kredinua mea, eats nrea maltă sgo- 
motă nentrg kste-va niuioare date &nsi ksne! 

— Rewe ală Franuiei! zise:dzuele, anelă 
la domnia ta mi la wei alpi urinaini săverani 
mentr& afrontslă uel& mare se am mriimită: 
regele Angliei a dată josă dranelslă mes, 11% 
a răntă mi "15 a kslkată în niuaioare. 

— Fiindă-ks a avstă kstesarea ss'15 îm- 
nlsnte lîng” al meă, resnsnse Rikardg. 

— Rangălă meă îmi di sn5 drentă e- 
gală kă ală teă, resnsnse dzuele înkgragiată 
de nresinua Isi Filing. 

— Inseark5 ts singsră a s&spine auea- 
st5 egalitate, mi ne ssntalg George! voiă faue
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ks tine ae am frkată k3 aueastr streanns k&- 

săt5 ks azră kare ns este bsnr de kstă nen- 

iră trebsinmele nroaste. 

— "Te rogă, năqins rbdare, fratele no- 

stră ală Angliei, resnănse Filină, uri voiă nro- 

ba dauelzi Agstriei km n'are drentate în auea- 

st5 îmnrejărare. N krede, nobile dzue, ks 
Isssndă dranelzlă Angliei redikată în nantglă 

aelă mai înaltă al% taberei, noi săverani nea- 

tirnană ai krăaiatei, ne amă reksnoskstă în- 

feriori 1di Rikardă. Ară fi o nesokotinni s5 

ne ngnemă în minte aueasta, fiindă-ks însz-mi 

oriflama, marele stindardă ală Franuiei, kriia 
regalslă Rikardă adsae omanine nentră nose- 
sisnile sale din kontinentă, oksns în adestă 

momentă snă lokă inferioră leiloră Angliei. 
Dar, sogijăraui ai krăsiă, nelerini militari, I5- 
ssndă la o narte nomnele uri msndria, auestei 

lgmi, sure a ne deskide ks nalomele noastre 

snă drsmă nins la Ssntală Mormiîntă, eă în- 

să-mi mi uei alui mrinaini, amă lssală regelzi 

Rikardă, sure resnektă nentrs rengmele mi ma- 

rile sale fante eroiue, aueasts urermedinqs ue 

întrg niui o altr narte mi uentr& niui snă altă 

motivă, n5 i amă fi akordato. Ssnt înkredin- 

nată; ksndă gragia sa dăuele Azstriei va kă- 

meta, Paueasta, aaestă nrinuine va esnrima I5- 

rerea sa de res ks a îmnlzntată dranelzlă 
%*
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seă în auestă lokă, mi Maiestatea sa renele 

Angliei va da daaelzi o denlins satisfaaere. 

Omslă sentinmeloră mi bsfonslă se re- 

trssesers amîndoi la o denzrtare resnektoass 

kndă era ameningzrile ss ajăngr la bstais, 
dar se anroniars ksndă vorbele, kari era nro- 

fesignea loră, jăka rolzlă însemnată. Telă d'în- 
tijă fo întratsta konrinsă de diskarsslă noli- 

tikă ală lzi Filină k5 în sea dau sms 

înră mimkb bastonslă, mi sit în a kgi nre- 

sinus se afla, în kstă strig ks niui o dat 
în viama sa n'a zisă nivi el& eva mai în- 

nelentă. 

— Ageasta se noate, i zise lonas Schwan- 
ker, dar vei fi biaizită de vei vorbi ama tare. 

Dsuaele resnsnse k'ang acră înkrentată 
5 va dzue aueasts mearts înaintea konsiliz- 
Isi menerală ală krăuiatei, mzssrz ue Filină 
o anrob; tare krezînd'o bsns snre a nreveni 
snă skandală sănprztoră intereseloră krestinr- 
tenii. Rikardă, nsstrsndă aaeia-uui înfbuimare 
indiferints, askslt$ ne Filină nîns ksndă îmi 
termini elolăiny ua, Ii zise anoi tare: 

— Mr simuă mziat$... Aueste frigsri 
blestemate ms nină înk5... Frate als Fran- 
xiei, ms kănosui mi suii k5 n'am niui o dat 
vorbe de nerdztă.,. Afis dar kr daka vro 
kaăsT atinye onoarea, Angliei, n o voiă ss-
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ugne nisi o dats vre snzi nrinuine, nans sat 
konsiliă.  Eats dranelglă meă. Ori kare ară 
fi dranelală kare sară anronia la o denzrtare 
de trei ori kstă lsnyimea sa, fis kiar5 orifla-. 
ma, de kare se vorbia adineaori , va avea ne- 
ferizita soarte a avestăi dranelă restărnată, nui 
nentră toats satisfauerea voiă da ne aucia ue 
asti membri sisbiui notă ss dea în lents &nzi 
kstezstoră kamnionă, la uinsi kamnioni kiar, 
daka voesue uineva. 

— Ama! zise bsfonzlă, eat nisue vorbe 
nebăne ka km ară fi emită din găra mea... 
Rreză înss ks în aueastr kasss sară nstea 

afla snă nebsnă mai mare de kstă Rikardă. 

— "TIIi uine? întrebi omzlă sentinneloră. 

— Filină, resnsnse bsfonslă, saă kiară 

dauele-nostră săverană, daka snslă sad altslă 
ară nriimi nronsnerea atakzlzi... dar ksnets 

usuină, urea îngelentgle spruch sprecher, we mi- 

uznaui regi amă fi ts mi eă, fiindă-kr aueia, 
ne kanzlă kzrora aă kezstă koroanele sună 

sentinue mi bsfonerie măi ka mi noi înmi-ne 

Ile ksndă axueste demne nersonage înri 

fiuea înszrainarea a narte, Filină resnsndea 
ka. linisue nrovoksrii kam inssltstoare a Isi 
Rikardă.... 

— Nam venită aiui ka ss anină uerte 

noge kontrarie jărsmîntălzi ue am fskată nui



246 MUSEULU LITERARIU , 

sntei kase în kare am intrată. M's desnaruă 

de fiatele meă al& Angliei km ssntă datori 

nişae fragi a se desnsrni; mi singăra rivali- 

tate ue ară nstea fi între leslă Angliei mi kri- 

nălă Franuiei, ară fi aine ss strebats mai 'na- 

inte în rîndările nekredinuionriloră. 

— Ilriimeskă învoiala, regalslă meă frate 
zise Rikardă întinzîndg-i msna ks toats sin- 

eritatea we karakterisa adestă natăralt atstă 

de nobilă nre kstă mi anrinsă, mi deamă ns- 

tea avea, îndatt okasisnea de a otprî aseasts 

meneroast nruvokare... 

— 95 iea marte nobilslă dgue la kordia- 
litatea adestsi ferisită momentă, resngnse Fi- 
lină; mi dăaele se anronit k'sn$ aeră msniată 
dar kare Issa sr se vazr ks n'ară făui de o 
îmusksaisne. ” 

— N5 ms okănă niui de neroză niui de 
neroziele loră, resn&nse Rikardă ks newpsare. 

La aueste vorbe, dăuele Azstriei se în- 
toarse mi se retrase îndatr. 

— Are snă fel de karagiă, zizea Ri- 
kardă nrivindă ne Ilermanslă kare se denzrta, 
ănă kăragiă kare, asemenea vermelzi Izuitoră, 
n5 strelăuesue de kstă noantea. Nă voiă I5sa 
avestă dranelă fs” anzrare în obskăritate. Zisa, 
Hrivirea leslzi va ajsnwe ka s51% anere. Vino 
alui, Thomas de Gilsland ; în înkredinyreză a-
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xestă dranelă... Ilrivigeazs onoarea Angliei, 
— Msntsirea Angliei îmi este mi mai 

skămu5, resnsnse de Vaux, mi aueasts msn 
tăire atîrns de la viaga Isi Rikardă... Kats ss 
dăkă ne Înslgimea Voastrs la kortslă seă, mi 
fsr5 s5 mai astentă sn% minztă,.. 

— Esti nă îngrijitoră de bolnavi urea 
imueriosă ui nrea asnră, resnnse regele k'zng 
sărisă: anoi adsăni, adressnda-se kstre sir 
Kenet: Bravsle Skogiană..., îni sănt datoră 
o resnlztire, mi voiă s5 mr refoeskă ks o- 
noare... Eat5 dranelslă Angliei! nzzesae'lă 
uerksm &nă kandidată de kavalerir mszesue 
armatăra sa în ajsnălă înslusrii sale... Na 
te denzrta nisi kztă lăngimea a trei lsnă, 
mi ansr5lă k3 kornslă tes de ori ue insulte - 
mi afrontă. Sans ks kornzlă daka vei fi îm- 
nresgrată mai msltă de kstă trei oameni 0 
dats... "Le însgrainezi a, resmande de dinsală ? 

— Bsksrosă, sire, resnsnse Kenet, ne 
kanslă meă... mr dakă ss mi ieaă ele alte 
arme, mi m's5 întorkă îndats. 

Regii Fransiei mi Angliei îmi lsars ziăa 
bsns &n5lă de la altslă ks kărtenire, askăn- 
zîndă s5b forme amabile sămbrarea ue avea 

anlă în kontra altgia: Rikardă, din kagsa mizlo- 

virii nrea formale a Isi Filină, mi Filină, din 

kassa nsuinslai nrenă ue Rikardă se arstase 
4
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a 99 ks mwgnea me mizlouirea sa. Aueia me karii 
adănase avseste tărbărzri se retraser atanui 
în diferite mirui Isssndă nostslă konstatată în 
azeia-mi singărztate ka mi înainte de înuer- 
lkarea aăstriakz. Fis-kare jadeks desnre eve- 
nimentele de neste zi dn usrerile sale, mi 
ne ksndă Anglii îmuzta Asstriasiloră ks ax 
însenztă ei întiig aueasts disrat5, uele alte 
nanisni se învoia ka, ss arsnae toat akăsa- 
rea assnra mendrici mi trafiei insslarglgi, 

— 3 vezi, zise markisslă de Montserat 
marelzi-manistră al& temnlariiloră, ks mizloa- 
ele îndemsnatiue resmeskă mai bine de kztă 
violinga. Am slshită legzterele kari snia, îm- 
Mresns axestă msnskiă de suentre mi Ien- 
xi... Le vei vedea îndats kszindă mi des- 
x5rpinda-se .., 

— Ami fi aflată nlanslă teă foarte bsnă, 
Tesusnse temnlarislă, daka sară fi aflată în- 
tre axei flegmatiui Asstriaxi. snă singsră omă 
kă kăragiă kanabilă a tzia ks sabia sa leg'r- 
tăra, ne kare ts ai slzbit'o nămai. 

Eva mezizlă nonuii: lsna strelzuia lo lămină vis mi kăratg în măntălă welg mai înaltă ală firmamentălui; kavalersl$ Leonar- dalzi nszia kz grije nostală seg.  Sentinels solitarz ne mantele Ssntălă-George, sta akolo ka s5 anere dranelglg Angliei de insgltele
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ve ară fi mststă medita miiele de individe 
ne kari trafia Isi Rikardă le a ofensat. Kzye- 
tpră linguitoare ărma &na dans alta în sni- 
ritălă resbelatorglzi. Kredea ks a kemstată 
ertare în okii auestsi monarkă kavalereskă 
kare, nîn' atnti, nă'lă întralesese din mslgi- 
mea braviloră; mi sir Kenet ns era nisi de 
ksm sămsrată k5 auestă semnă de favoare 
regals i se arzta nrin înkredinmarea usi 
nostă nerikslosă. Ambiniosslă ses amoră în- 
fiskra mi mai măltă aaestă entăsiasmă mi- 
litară.  Fortsna se msrea ks mikmorase dis- 
tanga kare "15 desnsrnia de. frămoasa Edita. 
Asela ksrsia Rikardă akordase o asemenea 

distingere nă mai era snă obskară aventa- 

rară. Daka va fi snrinsă mi omorită la mos- 

tală we i făsese înkredingată, moartea sa, ne 

kare o otrrise ss fi glorioasz, va destenta 

resbsnarea 1zi Inims-de-Leă, nerksm noate mi 

mrerile de reă mi kiară lakremele ueloră mai 

nobile fremsseni ale karnii Angliei. Sir Ke- 

net avă totă timnălă sr se lemene kă aseste 
kaxetpri esaltate. Înnrejsrsl$ kavalerălzi nei- 

sarislă renazsa aui lina lăminr a lănci, kolo 
denarte era akonerită de ămbrr. Lângele mire 

de kortări mi navilioane, l&minate într'o narte, 

întănekoase într'alta, era linisuite mi tskăte 

ka stradele snzi oramă demertă. La noalele
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dranelălzi sta marele ogară, singsrală sonă 
de gards ală Isi Kenet, ne a kzrsia mstran- 
dere se înkredea ks va, fi însăiingată de uea 
mai &moar5 mimkare ostils. Nobilzl animală 
se nsrea ks înmelegea skonzlă auestei nri- 
vegieri, kzui nrivia din ksndă în ksndă lar- 
wele îndoitare ale msndralsi stindardă ; mi 
lkndă strigarea, sentineleloră se aszia, resn&n- 
dea nrinir'o singsrs Isirstărp nrelznnite, ka, 
s5 arate ks mi elă fsuea datoria sa ks nrivigere. 
Asemenea din timnă în timnă mimka koada 
ksndă stsnînslă ses treuea mi retreuea Ie 
dinaintea zi; alte ori, knd kavalerglă se 
onria tskătă i distraktă, rezimată une lanue 
mi k5 okii kstre weră, kredinuiosală servitoră 
tarbara kămetsrile sale mi i întrerănea visz- 
riele vîrindă latslă ses botă în msna kavale- 
rălsi ka s5 i wearr v mîngiere. 

Doss ore ale vegierii treksrs astă-felă 
fr nisi o întîimnlare însemnats. Dar de o 
dat5 ogarslă Intri kă feri ui se nsr& gata 
S5 se arsnue kstre lokslg znde întănerikală 
era mai desă; înss astentt ka stsnînglă ses 
s5 i fakz ksnoskt5 Voina sa. 

— “ine este? întrebi sir Kenet, înkre- dinmată ks vre o fiinu5 oare-kare se anrornia ue făriui în întănerikă. 
— In nămele Ii Merlin mi ală Isi Mas-
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gis, resmânse o vote regămits mi nenlzksts; 
leags ne demonzlă teă ks natrs nivioare, saă 
n m'anroniă de tine. | 

— Uli vine esti, ka sr vrei a te anro- 

mia de nostslă meă? resnsnse sir Kenet în- 

drentsnds-mi okii ks mslts lsare a minte 

kstre &nă obiektă ue vedea mimksndz-se dar 

a kprzia forms ns o mgtea alege. lea seama, 

aui € vorba de viams saă de moarte. 

— Leags ne Satana ks giarele lznyi, 

resn&nse vouea, saă îlă voiă sănsne că k'o 

szyeati a arkălzi meă. (Îndats kavalerălă 
aszi sgomotălă &nzi mărână mi ală gnei în- 

tinsori nrekăm meggtesue uine-va o arm.) 
— Ns nsne msna ne arkă, ui aratz-te 

la lămina lsnei, resu&nse Skogianslă, saă ne 
Srntslă Andrei, te pintzeskă la msmîntă, oră 

dine vei fi. 
Vorbind ama, anski lanuea sa l&ngr 

de mizlokă, mi kă nrivirea nironits ne obiek- 

tălă ue se nrea kr se miurka, 0 skatăr5, ka, 
km ară fi voită so asvirle, întrebsingare ue 

se fsuea, kmte o dat, de uri rară, kă aueaste 

arms, ksndă îmnrejsrarea o fuea trebsin- 

dioass. I fe r&mine îns de kămetală seă uri 

I5s lanuea în naue, ksndă v5ză trekindă din 

întănerikă la lsmina lănci, ka &nă aktoră ne 

suen o kreatărs nitiks wi nosits, în kare,
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dans kostsmslă seă kăriosă mi dans disfor- 
mitafea sa, reksnoskă ne nitikălă din kanela 
de la Engaddi. Adzkîndz-mă a minte în aue- 
la-mi minztă uele alte visisni atstă de diferi- 
te din auea noante estraordinars, fsks snă 
semnă kznelzi seg, kare, îngelegînds-lă, se 
întoarse îndats la dranelă lîngr kare se kslks 
l'o mirîire înekats. Aueasts mresksrtare gro- 
teskr a disformitsniloră omenesui, ne mai a- 
vindă s5 se teams Van inemikă ama sri- 
miîntstoră, înuenă ss săi koasta onrindz-se, 
mănks ne kare skărtimea niuioareloră sale o 
f5ea, nrea tr&doass ; în-fine, aj&ngîndă în vîr- 
tslă înzluimii, anrki kă m'na stengr mikslă 
seă arkă, jsksrit asemenea ks aselea ks kari 
konii uei misi se serveskă ka ss tragr în na- 
seri; mi lssndă-mi n$ acră maiestosă, întin- 
se kă granit mzna dreant kavalerălzi, ka, 
kăm i ară fi dato so sprate. Dar avuestea 
toate ne fiindă nriimite, întrebi k'o voue as- 
U5 Ii mM5nioass: . | 

— Soldată, nentr ue ns adsui Isi Nek- 
tabanăs înkinzuiznea, kavenits demniteuii sa- 
le? E ks nstiuns 551% fi zitată în ana, skartă 
timnă ? 

= Mare Nektabanzs ! resnsnse kavalerglg 
vomdă S5 aline ne nitikă, ară fi kă greă ss te zită dans ue te am v5zstă 0 dat. Ear-
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t5-mi îns5, daka ka soldată de sentinels uri 
armată, nă notă, kiară nentr” znă nersonagiă 
ama măternikă ka tine, ss mi lasă nostălă 
saă s5 mi msrsseskă lanuea; katr ss te măl- 

mămesui ks mi resnektă demnitatea, mi m'5 

înkină înaintea ta ks resnektă ure kstă noate 

o sentinels ss faks. | 

— Axeasta ms va măluămi, resn&nse 

Nektabanss, nsmai ss ms rmezi îndatz la 

aseia kari m'aă trimisă sr te kastă aui. 

— Mare rege! în nrivinga aveasta ună 

notă ss te mălnzmeskă, ksui ordinile mele ms 
nevoieskă a sta ling” auestă dranelă nîns la 
revsrsatălă zioriloră. 

Vorbindă astă-felă înueng ear ss îmble, 
dar nz se sksmi ama lesne de nitikă. 

— Askslts, zise elă, msnîndz-se înaintea 

lsi sir Kenet, ka kzm ară fi voită sr i taie 

dramzlă; săngne-te mie, sir kavaleră, dăns 

km te nevoiesue datoria ta, saă îi voiă or- 

dona în nămele aueleia a kzriia frmăsene 

ară mstea ss fakz meniele ss eass din sfera 

loră, mi a ksriia m'srire este demn de a ko- 

manda rasei loră nemaritoare. 

&n3 nrenssă nesigsră se înfspinrb în min- 

tea kavalerslzi, dar îl8 goni. Fra kă nenă- 

tinm5, ksmet$ el, ka doamna kămeteloră sale 

sp i fi trimisă &nă asemenea mesaniă ninti”
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_Snă asemenea mesameră. Kg toate auestea vo- 

vea i tremăr$ resn&nzîndă. 

— Aide, Nektabanss, sn&ne-mi îndats, ka 
omă sinzeră, dak! aueasts săblims dams des- 
ure kare vorbesui ng este totă auea xzris k5 
kare te am vizată mstarsndă kanela de la 
Engaddi. 

—— Ye felă! trofangle kavaleră, strigi ni- 
tikală, înă treue nrin minte kw doamna afek- 
misniloră noastre regale, axeia kare ne este 
de-asemenea în fromăsene, mi kare îmnsrt- 
nresue msrirea noastr, ară ugtea sr se gite 
la &nă vasală ka tine? Ns, ori kstă de o- 
norată vei fi, t5 nai meritată înkz o nrivire 
de la aueia kare din virfelă tronslzi set nri- 
vesue urinuinesele kiară ka ne nisue nigmee. 
Dar gits-te Paueasta, mi, de vei ksnoasue a- 
vestă semnă, te s&nsne ori refes. 

Vorbindă ama, nitikălă uzse în mna ka- 
valerzlzi ân% frmosă inelg de vsbină ; auesta 
navă greztatea ss rekănoasks inelslă kare 
15 a vszstă msndrindă tot d'azna msna, stre- 
Isuitei dame kzriia se devotase. Dak” ară fi ns- 
tată s5 se mai îndoiask, ară fi fostă înkredin- 
Iată nrin nodzlg uelă mikă de nanglikrs romis 
kare era legats de inelg. Era ksloarea favorits a 
damei sale, mi de mai mălte ori, nriimind'o 
mi €lă, a fskată ss trismfe aueasts kzloare
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în lsnt5 saă ne kemnglă de bptaiz. Remase 
mstă de mirare nriimindă snă asemenea semnă; 
ui nitikală strig k'ână aeră de trismfă înue- 
nîndă s5 1îz5 sgomotosă mi skztărind3 ma- 
rele seă kană nosită: | 

— Aksm fii rebelă la ordinile mele... 
Kateazr aksm a nă te sănsne, mi a te îndoi 
ks eă sent Artăr de 'Tintagel domnslă ka- 
valeriei întregi bretone. 

— În nămele a, totă ue este sntă, dina 

kai narte îmi adsui auestă semnă? întrebi ka- 

valerslă. Silesue-te, daka noni, sr lămi- 
nezi &nă minstă mintea ta strikats mi s5 mi 

snsi uine este mersoana kare te trimite, ri 

skonălă adevprată al& mesanislzi teă, iea sea- 

ma la modzlă kz kare vei vorbi, kzui auea- 

sta nă este snă sshbiektă de băfoneris. 

— Kawvaleră msndrs mi indiskretă, res- 

nănse nitikală, ue ai voi sr suii mai mzltă 

de kstă kr esti onorată kz ordinile &nei nrin- 

ginese, mi ks snă rege însă-mi vine sr te 

kate ? Na ni se kavine a vorbi ks tine altă- 

felă de kstă ordonsndz-ni, în nămele mi rrin 

măterea amestăi inelă, ss ne grmezi la axeia, 

kare este sitsnina auestăi miovaeră. Fir-kare mi- 

nztă de înterziere este o krimr în kontra s&- 

mănerii we i estă datoră. 

— Bansle Nektabanss! kaets bine, res-
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nănse kavalerzlă.,. dama mea saie ea nde 
sânt mi kare este datoria ue m'am înssrainată 
s5 îmulineskă ast noante?... Suie ea k via- 
ma mea... Dar nentră ue ss vorbeskă de via- 
ma mea? suie ea, zikă, ks onoarea mea ms 
îndatoreaz a wszi asestă dranelă nîn la ZIă5, 
Ii doresue ea oare ss nsreseskă auestă nostă 
ka ss mergă la dinsa?... d ks nenztinue... 
Ilrinuinesa voiesue sr înuerue ne servitorală 
sed triminînds-i &n& asemenea, mesaniă; mi 
ueia we kats mai vîrtosă s5 mr fak a kre- 
de, este ks te a alesă de mesageră. 

— O! nzstreazs aueasts kredinur, res- 
nănse Nektabanăs întorkîndz-se înderztă. [Is- 
Mină îmi nas daka esti nerfidă sat sinueră 
lk5 aseasti dams strelsuite... Ama, adio! 

— O stri! sti! asteants snă minztă, te 
j3ră, zise sir Keret, resnsnde la o singăr3 în- 
trebare... Dama kare te trimite este anroarre 
de aiui? | 

— “e mi nas? kavalerală devotată kz- 
vine-se oare ss kalkăle milele mi legele ka 
bietslă karieră kare este nistită dans distan- 
Ma ue a strebrtată? Afir îns ks frămoasa 
dams kare trimite auestă semnă &nzi vasală 
nedemnă, fsrz kredinus mi kăragiă, ns este . 
denarte de aiuj de kstă nămai kstă 0 argn- ktăr5 de sueatp.
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— Sugne-mi, întrebi kavalerslă, dan ue 
a nrivită din noă inelslă ka sm se înkredin- 
Heze kr nă era înuelată desnre identitatea. auelei 
skăle ; snăne-mi, înfsnimarea mea este trebzin- 
vioast msltă timnă? 

— Timuă, resnănse Nektabanss, ue ns- 
mesui tă timnă? Este snă năme frz ssbstan- 
U5, 5nă intervală gol& ne ksndă resnirs ui- 
ne-va, mi kare este mesărată noantea de sa- 
netălă &nei kamnane, zisa de o smbrs kare 
kade ne snă kadrană solară. Ns suii ts ks 
timnălă auzi adevsrată kavaleră se kalksls 
nămai dăns serviniele ue faue Isi Damnezeă 
mi damei sale. | 

— Adestea ssntă vorbe de adevsră, de 
mi esă din găra snsi nebsnă. Este adevzrată 
ks dama mea ms însaruins ss îndenlineskă 
vro fantz în nămele ei mi nentrs amorslă ei? 
IIli ns moate ea ss am'sne nentrz kwte-va ore 

mi n&mai. nîns la revzrsatălg zioriloră? 
— ere îndats înfsnimarea ta, mi fs” a 

nerde nivi timnslă trebăinuiosă nentră kărpe- 
vea a zese boabe de nisină. Askslts, kava- 
leră reue mi mrensitoră, eats lkiară vorbele 

sale:  „Snsne-i ks msna kare arsnkr rose 

noate sr dea mi lasre.“ 
Aueasts alssisne la întîlnirea din kanela. 

de la [Engaddi adsse a minte o mălnime de 
VOL. 1. 17
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săveniri în imaginagisnea lui sir Kenet, mi îlă 

asigzrb desnre realitatea mesagizizi nitikalăi. 

Axei boboui de rose, ori kstă de vestezini e- 

ra, îi mărta ssb ksmama sa de zale, se re- 

nassa ne inima sa. IKoneti, mi nă se măts 

otbri s5 nearzz 0 okasizne, singizra kare noate 

sară înfsuima vr'o datz, d'a se faze nlskată 

în okii să;eranci afekmizniloră sale.  ITitikslă, 

în timuălă avuesta, adisyia tsrbsrarea sa st5- 

răindă ss i dea înderstă inelglă ori sp'lă r- 

meze îndats. 

—  St5i, stzi, te rogă, snă momentă înks, 
strigi kavalerslă; mi ziaea în sine: „Ssnt 
oare sănăsălă saă sklavală remelsi Rikardă? 
Uli ne sine am venită sr serveskă aui ks 
lanxea wi kă snada mea? ssnta noastr kas- 
S5 ui ilăstra mea dam! 

— Tnelslă! inelglă! Indolinte kavaleră mi 
neleale kavaleră, d5-mi auestă inelă me kare 
nă esti demnă a'1% atinge mi alg nrivi. 

— Sună momentă! znă moment! bsnsle 
Nektabanzs, n5 mi tărbsra kăpetsrile... „Ii 
ue! daka Sarasinii ară ataka akam liniele noa- 
stre, remsnea-voiă aui ka sn vasală ală An- 
gliei, vegindă îutrs ai ansra trâfia de ori ge 
înjosorire, saă ms renezi-voiă la, SIIBItBr5, SnIre 
a kombate în favoarea kravuii? Dau ordinile 
Isi Damnezeă, ale săveranei mele... IIIi ks



RICARDU-INIMA-DE-LEU, 259 

toate astea rekomandarea lzi Inims-de-Le& ri 
nronriele mele legsminte.“  Nektabanss, te 
jără a mi snăne de ai a mr kondsue denarte 
dVaui. 

— Dauelă navilionă kare & kolo în vale, 
fiindă-ks vrei kă dinadinsălă a afla: mi zisa 
înzene a reszri ne bsloxzrile d'azră kare sts 
ne d'assnra Isi mi k kare ai nztea reskm- 
n5ra sn5 tere. 

— Ms voiă nstea întoarue neste sn mo- 
mentă, zise kavalerslă înkizîndă okii ka zn& 

desnerată, asănmra tstsloră srmzriloră fantei 

sale.  Voiă nustea aszi d'akolo Istrstarele kz- 

nelzi meă daka sară anronia uineva de stin- 

dardg. Mr voiă arsnka la nisioarele doamnei 
mele, mi i voiă were voia da ms reîntoarue 

sure a mi fini garda. Aui, Roswall, stries elă 
kismsnds-mi ogarslă, mi arsnksnds-mi man- 

tela lîngr bandiers.  Ilzzesue avestea, nimini 
s5 ns se anronie de ele. 

Nobilzlă animală nrivi ne stsnînslă seă 

în fans ka mentrs a'lă asiggra ks '15 înnelexe, 
ne &rm5 Se năse ling mantelz, ks zrekile 

drente ni ks kanslă redikată, nreksm ară fi 

înpelesă destslă de bine nentră de era orîn- 

dzită akolo. 
— Aksm, bănele Nektabanss, ărmi ka- 

%*
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valerslă, ss ne grsbimă a srma ordiniloră ue 
mi ai adgsă, 

— 55 se grsbeaskz vine o vrea, zise 

nitikzlă kg toane; tă ns te ai grrbită a mi 

askslta ordinile, mi eă ns notă îmbla atstă 

de izte ka st ms uiă de namii tei uei mari. 

Ts nă îmbli ka oamenii, ssri ka snă strană. 

Namai dos mizloaue era nentră înders- 

tisia, isi Nektabanzs kare, vorbindă îmi mai 
mikmorase nasălă, mi imita îmbletală melkă- 
Isi. ISstă desure darsri, sir Kenet n'avea s5 
i fakr; desnre lingmire, mwavea timnă a 0 
întrebsinga. În nerebdarea Isi, redik ne ni- 
tikă de ne nsmîntă, mi, lăpnds-l5 în brane, 
k5 toate rămele mi temerile sale, ajănse astă- 
felă lingz navilionslă arptată.  Anronisnda- -se, 
vază ks axelă navilionă era mszită de o miks 
veats de soldapi kari mredea ne nsmâîntă, aeia 
se i askănsese kortările kari se înslua între 
dinmii mi măntele San-George.  Mirznds-se 
k5 sgomotălă armatarei sale nă atrpsese înkr 
zarea a, minte, mi nressnănindă Lp akăm ta 
S5 aibr mai mălts fereals în mimkzrile sale, 
dense josă ne kslousslă seă kprgia i 1 emia să- 
fletslă, nentră ka ss i arate ueia ue i mai re- 
msnea sr fakz. Nektabanăs era srsimîntată 
xi nekszită; dar simnindz-se astă-felă în ns- 
terea virtoszlzi kavaleră ka mi o kăkavae în
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giarele vsltsrălzi, i fe teams da 11% mai sfida 
mentră a doza oars. N5 se nlense dar de 
maniera kă kare "15 traktase. Strebmtindă la- 
birintălă formată de kortari, kondase în tr- 

vere Ie kavalerălă sure nartea os a na- 

vilionălăi. Astă-felă se aflars amindoi ska- 

tipi de mivirile sentineliloră, nrea nen'5s'5- 

toare saă nrea adormite nentră a mi îndenlini 

datoriele ks destsls skămnstate. Ajsngîndă 

akolo, nitikală redik; noalele nînzei kare a- 

koneria, kortslă, mi frkă semnă Isi sir Kenet 

a se introdaue strekărsnde-se me de dessbtă. 

Kavalerslă întiiă se îndoi. LI se nzrg o ne- 

kăviinus a nstrsnde întw'askănsă într'ănă na- 

vilionă kare fir îndoialz servia de lokzinm5 

snoră ilustre nrinuinese, îns% îmi adase a minte 

de garanniele me i detese nitikălă mi konkise 

ks masă fi de lokă ksviinuiosă a kontraria 

ne doamna kămeteloră sale. Se strelari dar 

ssb nînz5 uri aăzi ne nitikslă kare i ziuea la 

sreke: stii aui nîns ksndă te voiă kisma. 

— 1.9709 <otretete—
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Astă-feli calcă în picioare bandiera Austriei,



CAPITULU VIII. 

Kavalerslă Leonardslsi se vrză nentră 

kte-va momente în singărztate mi în înt&ne- 

vikă.  Aveasta era o noăr întpiziere mi în- 

genea a se kzi măi de slzbiuisnea sa. Dar 

kam s5 mleue frrs. ka s5 vaze ne Edita! 

Dans ue se otsrise a kslka legile disainlinei 

militare, avea a minte ka selă năuină s5 rea- 

lise sedskztoarele sreranne kari îlă fpkăsers 

se'mwi kalae datoriele. Ilinz sna alta, starea 

în kare se afla era grît5. Na era nisi o l8- 

minare kare ss "15 fi nststă faze a vedea în 

ge felt de anartamentă se întrodusese ladi 

Edita ns msrssia mersoana reginei, mi daka 

vară fi deskonerită aueasts invasisne fgriur'b 

în navilionălă regală, ară fi nststă resslta 

nisae menssări nerikăloase. Ile kendă era 

konrinsă de ksmeizri săusrstoare, aszi nisue 

voui de femei kari konvorbia înuetă mi ri- 

zîndă întană anartamentă de alstsre, ne kare 

1% jsdeks dans mzrimea sgomotălsi k5
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era desnrită nămai mrintr”'o simuls mânze, 
Lamnele era anrinse, deus kstă mzts zsri 
Wîntre nînze nămină strevszptoare kari de- 
snsryia kortălă, mi asănra kriia se desemna, 
ămbra mai msltoră nersoane kai medea în 
întră. N se noate akasa sir Kenet ks era 
linsită de kărtenis în starea în kare se afla, 
askăltsndă o konvorbire kare "1 interesa a- 
tptă de msltă. 

— 55 "115 kizme! ss 15 kisme, nentrg 
nămele Maiuii-Domnzlzi! zise vovea neia din 
nevszâtele rizstoare. Nektabanzs, te vei nămi 
ambasadoră la krtea nreotalzi Ion, nentrs în- 
demznarea ks kare îndenlinesui o misigne. 
(Vouea askanits a nitikălsi se a5zi; Îns5 vor- 
bia ama de înuetă în kstă kavalerslă ns ustă 
aszi ue ziuea.) Dar kăm ne vomă sksna de 
sniritălă kizmată de Nektabanss, doamnelor 
mele? 

— Askăltă-ms, săveran nrinuiness, zise 
o alt5 voue, daka înmelentălă mi drentslă 
Nektabanzs ns €& urea melosă de snsimîntg- 
toarea sa soaut uri imueratrius, ss "1% însr- 
dinsmă a ue sksna de asestă semenă kava- 
leră retuitoră, kare se înkredinmeazs ama de lesne ks damele ag avea, nevoi de valoa. vea sa imnertininte mi trsfam'. 

Tresuită la inims de Yăuine Imi de in-



MUSEULU LITERARIU , 265 

dignare de aeia ue aszise, sir Kenet era s5 
fsgr din kortă k ori we nrenă, kndg vorbele 
srmstoare îlă onrirs din oterîrea ue luase. 

— N5, ză, zise întiia voue; kats mai 

întiiă ka vara noastr Edita ss afle înss-mă 

de felă s'a nsrtată kavalerglă auesta atstă de 

renămită, mi kats ss ne nsstremă avantanislă 

de a o faue ss vaz: kiară k okii ei ks a 

linsită din datoriele sale. Aueasta & o lekpizne 

kare noate fi folositoare; krui krede-ms, Ka- 

listo, mi sa nsrstă a observa k'ste-o dati ks 

auestă  aventărară ală nordălăi era mai a- 

nvoane de inima sa de kztă ară fi voito dren- 

tzlă kavîntă. Cea altr dam mărmarb oare-ue 

asânra nrsdinuei mi înmelenuisnii ladii Editei. 

— Trsdingr, va ss zikr msndris kgrats, 

mi dorinma de a treae mai asnrs de kstă ori 

sine din noi. Ns&, nă voieskă a rensnua la 

auestă mikă avantaniă; destălă o saini, ksndă 

ca ne afis gremite, nimini n5 suie mai bine 

a ne o înk&nosaiinua. 

Ilersoana, kare în auestă momentă intr5 

în salonă, desemni asănra nînzei de desnsr- 

mire a ămbrs, kare se strekărd înuetă NÎn'b 

ksndă se sni kă ale dameloră. În nekasslă 

înaelatei sueranue ue înuerkase, mi ală insăl- 

tei saă injeriei ge i se fikăse de regtatea 

saă uelă nznină de zrugringa reginei Berenyerei
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(sai înnelesese ks aueia, kare vorbia mai tare 
ni kg tonslă uelă mai imneriosă era soana, 
Isi Rikardă) kavalerală Simui 0 mare zmă- 
rare la ssferinma sa afisndă ks Edita nz se 
îmnsrtBmise de viklenia de kare fose jăkată 
elă.  K'stre adestea, kariositatea sa se viză 
măliă interesati aszindă ueia ue era 85 gr- 
meze. Îmninsă de adeste dos kăvinte, în 
lokă da se retrage kx îngelenaisne mi f5rp 
întirziere, kszt$ vro gaăr5 saă vr'o kr5m5- 
tărs kate i ară finztstă nermite a întrebginua 
atstă de bine urivirile kstă mi srekile sale. 
„De sigsră, îmi zise elă, regina, kzriia i a 
nlskstă, sure a mi mălnsmi snă kaminiă , a 
mi n&ne nămele mi kiară mi viana noate 
în merikslă, mare drentală da se nlsnye daka 
nrofită de soartea ne kare mi 0 înfsnimeazs 
întîmularea în auestg momentă frkîndă-ms a 
kănoasue toate kămetele sale. „Se nzrea ks 
în axestă timnă toate astenta ordinile reginei, 
Ii k'5 adeasta întprzia a vorbi fiindă-i teams 
k5 n va nătea ss lkomande veseliei sale mi a însonitoareloră sale, ksui sir Kenet ng NS- tea alee mai maltă de kt o mărmăr de vorbe mi de risete înekate. 

— Maiestatea Voastrs, zise în fine Edita, Hare a fi voioass, kă toate ks aueast or5 înaintatz este a somnzlăi: eram disnăs5 a ms
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kslka ksndă nriimii ordinslă a veni la Maies- 

tatea Voastrs. - 

— N te voiă mai nine maăltă, verimoars, 

resnănse regina, mi € teams înkw ka somnălă 
te ss nă fi5 mai năuină nrofendă krnd5 

îi voiă snsne ks ai nerdată nrinsoarea. 

— Earts-ms, nobils doamns; îns5 avea- 

sta € o nmrea deass reîntoaruere asănra Bei 

glsme ae mi mare kam învekiti. Nam f5- 
kzt& niai o mrinsoare, kă toate ks Maiestsurii 

Voastre i a nlzkztă a o krede. 

— Fers îndoialz, kă totă nelerinagislă 

nostră, Satan îns totă are imneriă asănrs-ui, 

fr&moasa mea vars. Ilgtea-vei askănde ks te 

ai urinsă ne inelzlă teă de rsbină în kontra 

brageletei mele de ară, ks kavalerslă Leonar- 

dslsi ng sară nstea atrage afarm din nos- 

tală seă?. 
— Na mi se kade a kzteza ss kontra- 

zik ne Maiestatea Voastrs, îns aueste dame 

notă fi martăre k5 Îngluimea, Voastrs mi a 

nronăsă aueasts nrinsoare mi mialzată ine- 

Isi din msn în momentălă kiară în kare 

deklaram ks ns mi se nsrea kăviinuiosă mie, 

kare sânt o fats jan, a mb urinde ment 

“znă asemenea lzkr8. 

— Da, înss ks voia dsmitale, ladi Edita, 

resn&nse na din fetele reginei, kat5 s5 m5r-
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tărisesui ks ai arstată o mare înkredere în 
valoarea awestăi kavaleră ală Leonardălzi. 

— IUi ksndă ară fi ageasta, skămua mea, 
zise Edita kg toane, este snă kăvîntă ka s5 
vorbesui imi tă nentră ka ss komnlaui Maies- 
t5pii Sale... Am vorbită de dinszlă km, 
vorbeskă de elă toni aueia kari "15 a vszată 
bstinds-se, mi mam mai măltă interesă da 
mine kă dinsălă ka mi tine Wa 13 vorbi de reg! 

— Nobila ladi Edita, adzui o a treia, 
ma ertată nin' akm niai ne Kalista niui me 
mine ks am sussă Maiestsuii Voastre desnre 
auei doi boboui de rose ue ia Izsată ss 
kazr în karels. 

-— Daka Maiestatea Voastre, zise Edita 
k snă tonă de resnektsoass îmmătare, nă aere 
altă de la mine de kstă sasksltă bstzile de 
jokă ale femeieloră sale, i ami aere voia a ms 
retrage. 

— Tsaere! Floriso, zise regina, ST n 
v5 faks indălginya noastr a sita distanga 
kare se afis între voi uri konssnmeana regelzi 
Angliei. Dar ts, sksmna mea vars, &rmi ea 
rel&sndz-mi glsmenzlă ei tonă, ksm noni, bsnz 
nreksm esti, a invidia une nisue biete femei 
nentră ksteva momente de Voiormnis, dă atp- 
tea zile tvekate în nlsnsete mi în o milz fe- lără de zritari,  



RICARDU-INIMA-DE-LEU, 269 

— Baksra-te-ai de voiomia domniei tale, 

ilăstrs doamns, resnsnse Edita; kstă nentrg 
mine, mi ară ulsuea mai bine ss n mai să- 
riză toat5 viama mea, de kstă.., (Aui se onri 
de resnektă f5r5 îndoials; îns5. sir ISeneţ 

msts s5 observe ks era. nrea mimkat). 
— Earts-m5, verimoars, zise Beremyera, 

jăn5 meinuiness a kasci de Navara, nebsna- 

tik mi &moars, dar nekanabils de vro res- 

tate; eart5-m5, îns5 ks toate astea ae krimr 

am fskstă? Bună jsne kavaleră a fostă atrasă 

aui.  Daka mi a nbiisită &nă momentă nr0s- 

telă, ne kare nimini nă va veni s5'lă iea în 

linsa Isi, asta a fsksto nentră amorălă &nei 

fromoase dame; ksui sure a da drentate kam- 

mionglsi dumitale, verinroars, Nektabanăs, k5 

toat finenea lsi nălă a nststă atrage altă- 

felg ui nămai în nămele dămitale. 

_— Demnezeă al5 îndarzrii! înneles'am bine 

ne Maiestatea Voastrs, strig LEdita ks o voue 

lare arsta mai msltă neastimnsră de kztă f5ks- 

se s5 se vaz la înuenztă. N5 € ks nătings ka 

sr fi vorbită seriosă... Aueasta nă se akoards 

ls onoarea domniei tale mi ks a mea, kare sânt 

lkonssnymeana sonzlsi domniei tale... Snăne-mi 

ki aueasta a fostă nsmai o glăms, regala mea, 

doamns, mi earti-m5 k5 am uătătă nenti”nă 

momentă, ss iea5 Iskrălă Ia seriosă.
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Ladi Edita, zise regina nemslusmits, i 
nare reă de inelslă ue am ksstigată. Îni vomă 
da aueasts sksls, frsmoasa mea vars; nămai 
n se ksvine 's5 ne invidii agestă mikă tri- 
smfă assura ănei înmelensisni kare adesea 
s'a întinsă nîns la noi. 

— Snă trismfă! strig Edita k indig- 
nare; &nă trimfă! trismfală va fi al% nekredin- 
siomiloră ksndă voră afla ks regina Angliei 
a nststă, într'snă auesă de veselis nebsns, 
s5 ni în merikălă nămele konssnmenei so- 
Nslzi ei. 

— Esti sănsrats, frsmoass vars, k5 pă 
nerzi inelglă favorită, reneti regina. Aidi, fi- 
indă-ks îni nare res ss ulotesui nrinsoarea, 
ne lensdsmă de drentală nostra. Namele ri 
inelslă damitale a5 adăsă asi ne kavalerslă, 
Ii n05 nsuină ne nass de nlass dans ue sa 
nrinsă nesuele, 

— Doamna mea, resnsnse ks nersbdare 
Edita, Gragia Voastrs suie bine ks ori ze ară 
dori din obiektele mele ară fi alg ei ne dats. 
Ins ami da snă kîntară de rsbine nentr& ka, 
inelălă mi nămele meă ss ns fi atrasă ne snă 
bravă kavaleră în kărsr mi ss D515 fi esnăsă 
la nedeanss kiar. 

— 0! nentrg msntăirea kredinuioszlză nostră kavaleră tremari, zise remina, Ai o nrea
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miks ideis de nsterea noastrz, frsmoasr veri- 
moar5, k5ndă zisi ks, într'&nă awesă de veselis, 
amă nătea esnăne viana snsi omă. O ladi Edita,! 

aă mi algii, nă nămai demneata, inflsinmr a- 

sănra inimei dV'arams a resbelatoriloră... Kiară 

inima 3nsi leg & de karne mi nă de neatrr; ni 
krede-ms, am destălă kredită asanra Isi Rikardă 

mentr& ka auestă kavaleră, de kare ladi Edi- 

ta se interest atziă de msltă, ss skane de 

nedeansa nes&nsnerii sale. 

— Nentrz amorzlă nrea feriuitei krăui, nrea 

regala mea doamns, zise Edita (mi sir Kenet 
o aăzi kszîndă la mengkii reminei ks nisue 

simtimente anevois de deskrisă), nentră a- 
morzlă Maiaii Domnslzi mi ală tatăloră ssn- 

miloră din naradisă, iea a minte la weia ue 

fagi! Ns ksnosui ne regele Rikardă... E de 

ksrîndă sonslă domniei tale... Mai lesne ară 

mstea săflarea domniei tale ss se lante în kon- 

ba vîntelzi de la vestă ksndă € în feris, de 

kt& sm îndănlese ne regalălă meă konssn- 

meană a erta o gremeals în kontra disainli- 

pei... O! nentrg amorglă uerglzi! trimite 

înanoi me auestă pintilomă de'lă vei fi atrasă 

aui... Mr voiă sensne a săferi mi răninea 

ks'1& am invitată eă, de voiă sui k5 sa în- 

tornată snde datoria îlă kiams. 

— Skoals-te, verimoars, zise regina Be-
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venzera, mi fii înkredinnats ks lskrările vor 
merye mai bine de stă krezi. 'Te rogă, 
skoals-te skămns Edita!.. Îmi nare reă ks 
am netrekată în sokoteala suzi kavaleră de 
kare te interesi atstă de msltă... Aidi, nă 
Mi mai fine mznile... Voig krede, de vrei, 
ks ui 6 indiferintă. N notă ss te vez atstă 
de trists.., În renetă ks voiă lsa toat vi- 
na asănra mea ling regele Rikardă, mi voiă 
Mine narte blondălzi teă amikă din Nordg... 
uentis k&nosuinua domitale... fiindă-k'5 nz vrei 
s5'1l& deklari de amikă... 'Te mai Togă, n8 
Iza auestă aeră de imntare... Vomă ÎnsBIr- 
sina ne Nektabanăs a rekondaue la nostălă 
seă ne auestă kavaleră ală stindardglzi... E- 
lă & askănsă, mresănăiă, în vr'snă kortă da- 
N îmurejără. 

— Ile koroana mea de krini mi Ne suen- 
tvălă meă de nenzfari strelsuitori, zise Nektaba- 
n5s, Maiestatea Voastr5 se înueal... E mai a- 
uroane de krtă api krede... Este dar aueas- 
t5 nînzy groass... - 

— Ii în stare de a azzi fiz-lare vorbz 
de amă zisă! strie regina unlins de mirare 
i akăm neastimrsrats mi ea, msltă... Emi 
afars, fear de nebsnis mi de reztate ! 

Ile ksndă uron&nua aveste vorbe, Nek- 
tabanzs ei din navilionă skonîndă sng zr-
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letă în stare da faue a se îndoi uineva daka 
Berenmera se mălnămise a mi arsta nekasslă 
nămai min vorbe mi nă mi nrin vio nrob's 

„mai eneryiks. 
— “e ss fazemă akăm, zise regina, Edi- 

tei, îns nrea înuetă uri l'snă tonă kare ars- 
ta totă neastimnsrslă ei. 

— N'avemă de kmtă snă mizlokă, res- 
nănse kă tpris Edita; kat ss vedemă ne a- 
vestă mintilomă mi ss ne lrssmă la menero- 
sitatea lsi (vorbindă astă=felă, trase ks iămea= 

Is o kKortins kare akoneria o 5ur de koms- 
nikare). 

— Nentră amorglă uerglzi!... onresue- 

te... strigb regina, în anartamentală mei... 
învestite astă-felă! la o asemenea or! lkamets 
la kaviinge... 

Îns5 mai "nainte da ni termina observ5- 
rile, kortina era tras în Istăre, mi nimikă n3 

mai desnsruia ne kavaleră de grăna dameloră... 

Kldzra snei noni de orientă feksse ne re- 

gina Berenyera ui ne damele ei a fi învestite 

într'ână felă neksviinuiosă rangălsi loră, mi 

mai alesă de fans ks'o nersoans din uelă altă 
seksă. Regina readskîndg-mi a minte aueast5 
îmnrejărare, skoase snă minetă mare uri făui 

în-grabr nrintro alts emire a întinsălsi na-— 

vilionă.  Darerea mi neastîmnzrslă ladii E- 
VOL. 1. 18
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ditei, nrekzm mi marele interesă ue avea a 

se esnlika îndatr kă kavalerslă skoniană, o 

frkars a zita uoate kr msrslăi era mai măltă 

în desordine mi mersoana ei mai nămină alo- 
mevits de kstă ară fi uerstă obiueislă mîntre 

damiuelele de o treants înalts într'snă sekală 

kare ks toate auestea. ns era uelă mai as- 

ură mi velă mai skrănzlosă din auei timri 

densrtagi. Ilinuinalălă ei vestimîntă era o ro- 

kis s&buire de mstase romi; nisioarele ei 

goale n'avea altr înkzlozminte de kstă o ne- 

veke de nantofi orientali, mi ne &meri îmi a- 

rănkase în grabă o msndr5 skaris... Ile 

kană w'avea altă vslă de kstă framosslă ei 

m5ră kare ksdea din toate mernile în bskle, 

wi &mbria în narte snă obrază ne kare &nă 

amestikă de rsmine mi de resimtimentă, kg 

alte emopisni n5 mai usyină ngterniue, fskse 
a se rouui de uelă mai viă inkarnată. Dar kă toate 
k5 simyi srita nosiuisne în kare se afla ks 
adea nădoare kare & velă mai mare fermekă 
ală seksălzi ei, înss ună movsi niui n mo- 
mentă între timiditatea mi datoria ue kredea 
a îndenlini kztre auela kare fusese atrasă în 
eroare mi în nerikslă nentră amorălă ei. Îi 
akoneri nămai kă mai mălts îngrijire gîtală 
mi sînălă ks skarna uri 15s5 josă o lamns 
ue minea în m5ns, ui kare resnsndia o nrea
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mare l&mins ne fisionomia ei. Atanui, mi ne 
ksndă sir Kenet sta nemimkată în lokslă ande 
fssese deskonerită, ea înainti ks ksni-va nani 
sure dînsslă striemndă: 

— Grzbesue a te întărna la nostslă ds- 
mitale, bravăle kavaleră... 'Te aă înmelată a- 

trzgîndz-te avi... Ns mi faue întreburi. 
„— Wam nevoi da faue nisi suna, zise 
kavalerslă nânîndă &nă menske la nsmîntă 

ka resnektslă snzi kredinuiosă kare se nleakm 

înaintea guăi altară, mi amintendă ne mnsmîntă 

okii sei de teams da ns msri nrin nrivirea 
sa tsrbararea damei. 

— Azzit-ai tot? strio$ Edita ks nersb- 

dare! o drente uexgle! ue mai stai dar aivi 

ksndă fis-kâre momentă kare treue noate ss 
ui adsks desonoarea? 

— Mi am aszită răminea; am aszit'o din 

gura dămitale, nobil; doamns; ue mai îmi 

nas akm daka nedeansa o va srma? N'am 

de kstă o rsgsminte a pi adresa, mi ne gr- 

ms ms voiă daue sr viză mîntre sabiele ne- 

kwedinuionriloră, daka ssnyele ns noate snsla 

desonoarea. 
— N8, ns... fii înmelentă... Ns te o- 

mii aui... noate ks nă & totă nerdstă de te 

vei grsbi. 

— N3 astontă de kstă ertârea damitale, 
*
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zise kavalerălă stendă totă în genske, nentrs 

msndria kare n'a frkată sr kreză... 

— Te ert5... O! nam nimikă a ni erta... 

E sânt kassa nerikălălzi în kare esti... O! 

mleaks! te rogă! te stimă... atstă nre kstă 

stimă ne ori ue bravă krouiată; înss nleak 
fsva nerde niui snă momentă. 

— Reiea mai întîiă aueasts nrenioasr mi 

fatals sksls, zise kavalerslă dind5 inelslă 

Editei ale kpriia este arta neastimnsră. 

— 0! ns, nwstreazr-lă ka snă semnă 

de interest... de nzrere de reă voiă ss zikă... 

O! nleaks, nleaks, daka n nentră dmneata, 
velă năpină nentră mine. 

Mâi desnrgshită de nerderea onoarei sale, 
urin interesălă we doamna sa nzrea ks iea la 
asekărarea, Isi, sir Kenet se skzli, mi argn- 
ksndă o nrivire fărinr assma Editei, i fsks 
o reverinus mofendr mi se retrase. În auestă 
momentă avea nădoare virpinals, de kare trism- 
fase o mimkare de simyibilitate enerynils în 
Edita, îmi relz$ imnerislă. Ea nrssi în-grabă 
avestă kabinetă, înri stinse lamna, erindă, mi 
sir Kenet remase afendată, kă sniritală ka, 
mi k5 kornzlă, într'o komnlekts întsneuime,. 
Edita ksta ss fs askăltats, adeasta fs întiia 
idei kare "13 atrase din lkămetarea sa, mi elg 
înaîntă sure lokzlă nrin kare intrase în navi-
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lionă. A se strekzra ssb nînzr, nrekăm f6- 
kăse intrendă, aueasta ară fi serstă timaă mi 
fereli; fskă dar k5 nsmnalălă se5 o gazrs 
kare i mermise a treue mai iste. Kzndă se 
v5ză afar5, se simui ama de îngresiată uri 
msrmsrită de o miiz de sensanisni onsse, în 

kstă i fs gres a mi da sokoteals desnre a- 

devzrata sa nosinisne; fă silită ss "mi adsk's 

a minte ks ladi Edita i rekomandase a se 

grbbi. Dar înkărkată nreksm era în mizlo- 
kzlă kortăriloră mi ală fiîngieloră loră, nins 

ksndă Sajsngr la noteka ne kare nitikslă o 
okolise nentră a 115 krăma d'a fi observată de 

garzii reginei, fă nevoită a îmbla înxetă mi 

ferită, de team da n da alarma saă krzîndă 

saă nrin sgomotălă armatărei sale. &nă noră 

ssbmire akonerise lâna în momentslă în kare 
elă emia din kortă, Imi aseasta era o nekă- 

viinus5 mai maăltă nentră dinsălă tokmai ksndă 

konfăsisnea sniritălăi seă mi nlinitsdinea, ini- 

mei sale abia i l5sa fakăltatea de a mi di- 

rige mimkbrile. Dar grekia lzi fs isbits de 
nisue s&nete kari i redeters ne dats toat e- 

peria fakzitsuiloră sale. Sănetslă venia de 

la msntele San-George. La înuenstă azi nă- 
mai o sinoăr5 Istrstărs fărioast mi Supimîn- 

tptoare, kare neste năuină f& srmats d'enă 

strigstă de agonis... Niui o dats ksnrioars,
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la vouea Isi Roswall, nă se remezi ks mai 

mare isueals de kztă sir Kenet ksndă kreză 

a azi strieptslă de moarte ală nobilglai seă 

ogară, ne kare 8n5 reă ordinară ns "115 ară 

fi mătată faue a arzta velă mai mikă semnă 

de darere. Strebsts snanislă kare 115 mai 

desnsruia de noteks, mi emindă în fine la 

dramălă uelă mare, se nsse a făgi snre msnte 

k'o astă-felă de isnealz, ks toatr armatăra sa, 

în kztă ară fi fostă gres snsi omă desarmată 

ală srma. Se zrki, fir kă s5 "ri mikrno- 
reask nasslă, ne klina rînoass a dealzlăi, 

mi meste kste-va momente ajsnse la lokslă 
întprită. Lâna în asestă momentă îmi fpuea 

lokă n'între norslă kare o akoneria mi art 
]zi sir Kenet ks bandiera Angliei desnsrase; 
koada bandierei era ne.nsmîntă, sfsrsmats în 
bsksgi, mi lînos dînsa redinuiosulă sed o- 
gară. 

Dsmwsână momentă de mirare mi de kon- 
fssisne, întiia ideis a Isi sir Kenet fe a kata 
nrin nrejsrălă seă ne aztorii auestei desonori 
îskzte bandierei Angliei; înss nă nsts de- 
skoneri grmele loră. A doza sa minrkare ng 
va une în mirare de kztg ne ueia kari niui 
0 dati waă avstă de amikă vrană ksne: ea 
fă d'a vwerueta starea în kare se afla kredin- 
uiosălă seă Roswall, de moarte r5nită, dan
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toate anarinuele, nentră kr îndenlinise o da- 

torisi neîngrijite de stnînzlă set. Mîngiii 
ne mărindălă animală, kare, tot; statornikă 

afekuizniloră sale, msrea k5 sita kiară ssfe- 
rinmele sale ne lîngs bskăria kare i nrodzuea 

înfsminiarea stnînălăi seă, mi ng înueta de 

a da din koads mi de ai linge menile. În- 

twadevsră înss kr din ksndă în ksndă nisue 

memete nsbsmite arta kstă i se îndoia ssfe- 

rinmele din kazsa silinmei kare "mă da sir ISe- 

net ka si skoats din ran fragmentălă Ienuii 

saă ală javelinei” kare mai remssese virită; 
dar îndats bietslă animală îuri îndoia mîngîe- 

rile, ka ksndă i ară fi fostă teams s5 n să- 

mere me stsuînălă seă fskînds-lă si vaz k5 

suferia. Era în vele din grms demsstisri de 

înklinave ale animalglzi ue "mi da safletală 

deva kare adisyia o n035 amsrsuine simti- 

mentulzi de desmerare mi de gmilire kare în- 

gresia ne sir Kenet. Era s5 se desrsrpeask'5 

de singsr8lă seă amikă, tokmai ksndă era anroa- 

ne a kwnsta ra mi desnrenslă yenerală. Toats 

eneryia ue mai avea kavalerălă îlă nsrssi la a- 

geasts idei; nă nztă stsuîni esuesălă darerii sale, 

mi nă nui mai nătă mine yemetele mi lakremele. 

[le ksndă era kominsă astă-felă de desuerarea 

  

* Sycats I5ng5 Ii săbyirc.
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sa, o vove kărat5 uri solemn se aszi me a- 

uroaue de dinsslă; ks tonslă sonoră ală uiti- 
toriloră moskeeloră, de-asemenea înmeleasr de 
Sarasini uri de krestini, ea nronsnmb aweste 
vorbe: „Neferiuirea este ka aele din zrm5 
ni wele d'intiiă*nloi, reui, nenibile nentră omă 
ka mi nentră 'animali; wi kă toate auestea 
dintr însele naskă floarea uri frsktelă, mig- 
dala, rosa mi rodia. „Sir Kenet se întoarse 
snre auela kare vorhia, mi rekănoskă ne me- 
dikslă arabă, kare, amronizndă-se fs” a fi. 
aăzită, mezăse ksyi-va nau denarte de dînsală, 
ks nisioarele înkrăuimate mi mronsnua kă 
gravitate, nă înss mi fer” sn5 amestikă de 
komustimire, sentinuele konsolatoare ale ko- 
ranălzi wi ale komentatoriloră Izi; kzvi, în 
orientă, sare a fi uineva konsiderată ka înme- 
lentă, ns & de-nevois a desfemsra nisue mari 
faksltzui inventatoare, ui trebse o mare ismeals 
de memoris mi a anlika la timnt „deia ue € 
skrisă“ Raminată de a fi minsă Iisată în da. 
rerea sa ka o femeiz, sir Kenet îmi sterse 
lakremele kă indignare, mi învens ear a se 
okăna de bietslă seă favorită. „Iloetslă a zisă, 
5rmi Arabălă fers ka ss ica a minte la grâta 
nosini&ne uri la nemăluămirea kavalerzlzi; bo- 
5lă € nentrs ksmnă ui ksmila nentră demerte. 
M'na medikslzi, mai nsnină îndemsnatiks în-
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tră famevea raneloră de kstă a soldatălzi, ns 

€ mai unronris întră a loră vindekare?* 

— Ajătoarele arnii tale ns notă nimikă 

nentră auestă r5nită, Xakim. resnsnse sir Ke- 

net; mi mai alesă, dans lemea ta, elă este 

ănă animală neksrată. 

— Înelentslă me kare Allax ȘIă a ds- 
rgită kg lămine, ară fi kslnabilă de mskatslă 

m'sndriei refsssndă da nrelsngi esistinga saă 

Wa îndslui ssferinna fiinpei kpriia Allax bine 

voi. a i da viat mi simtimentală dărerii mi 

al nlzuerii. Ilentră auestă înmelentă katz s5 

esisfe năins diferinus între vindekarea 8nzi 

miserabilă servitoră, &nzi k5ne, saă a &nzi 

monarkă konkerantă. Ss vedemă rsnitslă. 

Sir Kenet konsimni în tpuere, mi medi- 

kslă visit mi sond rana Isi Roswall kg 

atsta grije mi dare a minte, ka mi ksm ară 

fi fostă o fiinus omeneasks. Ile srms se dese 

la kztia sa ks instremente, mi min întrebsin- 

marea jădiuioass mi îndemsnatiks ue f5kă 

prin klesuele sale, regmi ss skoats din gme- 

rslă rsnită fragmentelă Iînuii kare remssese 

în întră; ne ărm5 onri kg nisue stintive uri 

legtsre kărgerea snijelzi ue srm'b dr a- 

geasta, mi bietslă animală săferia k5 rsbdare 

toate ameste lskrsri, ka km ară fi înnelesă 

kăyetele bine fskstoare ale streinălai.
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— Avestă animală se noate vindeka, zise 

Xakim, daka mi dai vois ss 15 dskă în kor- 

tălă meă, snde'lă voiă trakta ks îngrijirea ue 

merits noblenea natărei sale; fiindă-kz se ks- 

vine ss saii ks servitorglă damitale Adonebek 

n5 & mai năyină îndemsnatikă în k&nosuinra 

diferiteloră sneuie kari distingă ne kznele 
kredinuiosă mi ne nobilslă înkărstoră, de kstă 

într” a boaleloră kari afekts omenirea. 

—— lea '1% dar kg dămneata, resnsnse ka- 

valerslă; daka se va vindeka, milă daă dz- 

mitale k toat inima, îni sânt datoră o res- 
nlats k5 ai kzătâtă me skătierglă meă, ui 
mam altă mizlokă a mg nlzti. Kstă mentrs 
mine, s'a finită, n voi mai fase sr ressne 
kornălă, n5 voiă mai faue ase azi strigrtală 
resbelzlzi. 

Arabslă n3 resnsnse nincilă, + bstă în nalme 
ui L axestă semnală de o datr se înfegimars 
doi sklavi negri. Se dete kste-va ordini în 
limba arabs, mi nriimi resnsnsălă obiuinzită: 
„Asksltarea va sr zik sănsnere.“ Lasndă ne 
srm5 ne animală în bramele loră, îlş dăsers 
fsrs mslts restistare din narte-i; mi într a- 
devzră, kă toate ks întoruea okii sare sts- 
Hînglă ses, era îns nrea slabă ka s5 fak 
vo miukare, 

— Adio dar, skmnzle Roswall! strig'b
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sir Kenet adio, sinozrslă mes mi uels din 

srm5 amikă! 'Tă esti snă ue nrea nobilă, mi 

nă mai noni fi al& mes, adoyia elă ne ksndă 

sklavii se denzrta; ami fi dorită, ksm se afls 

el& mărindă, sr mi notă skimba soartea, ks 
a auestăi menerosă animală. 

— E skrisă, resnsnse Arabală, ks toni 
animalii sad fikztă nentră servinislă omalzi; 
ssveranslă msmîntălăi  nronsnus dar nisue 

vorbe smintite ksndă, în nersbdarea mi ne- 

msăluămirea soartei sale, doresue ss'mi skimbe 
sneranmele de fans uri fiitoare nentrs starea 

vea servils a ănei fiinge inferioare lşi. 
— Sună kne kare moare îndenlinindz-mă 

datoria, resnănse kavalerslă k'snă tonă gravă, 

mremsesue mai măltă de kstă snă omă kare 

a trpdată ne a sa. Last-mr, Xakim, ts ai, 

ne auestă nsmîntă, snde ns se mai vadă mi- 

raksle, suiinua uea mai minsnats ne kare na 

desfemsrată vo dat nisi snă omă; dar ra- 

nele ssfletelzi săntă mai nresăsă de nzterea, 

arpii tale. 
— Niui de km, daka bolnavglă îi es- 

mlikz reslă de kare ssfere mi se lasr a se 

vindeka de medikslă seg. 

— Afis dar, fiindă-k ai atsta stărzin- 

5, afl5 ks asears bandiera Angliei fă desfs- 

msrat5 asăm” auestăi măntimoră... făsesem
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alesă sure a o mgzi... asrora îngene a sere- 

v5rsa, n mai remsne altă de kstă sfsrims- 

tărele koadei; stindardală kiară a desnzrstă... 
mii că tiseskă nentră a fi martară! 

— Uli ae! zise Xakim serdetsnda-lă, ar- 
matăra ta este întreags5... n5 v5ză ssnye ne 
armele tale, mi rensmirea vorbesue de tine ka 
de snă omă neobiuinzită a reveni astă-felă de 
la bztais. Vei fi fostă atrasă afars din no- 
stălă teă de okii negri uri faga de ros avre 
snei xăiie nentră kari voi Nazarineniloră averi 
ană kăltă se sară fi kăvenită nămai Isi Allax, 
în lokzlă amorălăi ue este ertată a akorda 
dineva snei înfsmărztăre de nsmîntă ka a noa- 
str5. Fars îndoials kats ss fi fostă astă-felă, 
ksui astă-felă a gremită omslă în zilele Isi 
Adam. 

— IUi ksndă gi ară fi adevsratr mress- 
n&nerea, kare ară fi remedislă? 

— Suiinga & măma măterii, kăm mi bgr- 
bzuia m'odzue năterea... Askslts, omzlă ns & 
snă arbăre legată nentră totă d'asna de kz- 
tare kolnă als msmîntelzi... ns 8 destinată 
s5 fi înfintă înto stenks ureksm & nesuele 
înkisă întw'o gioaks mi kare mare de krtg o 
semi-esisting5.  Lemea ta krestins kiar îni 
ordonz, ksndă esti nersekstată într'3nă oramă, 
a te refsnia într'altată; mi noi, m3s&lmanii,



RICARDU-INIMA-DE-LEU, 285 

suimă ks Maxometă, nrofetslă Isi Allax, go- 
nită din szntălă oramă ală Meuii, afli asilg 
mi naxtisani la Medina. 

— Uli ae poate avea a faue aueasta ks 

mine? 
— Are mrea msltă a faze: înuelentelă 

kiară fepe de fertens k5riia elă n noate 

komanda. N nerde dar timnă ka ss skani 

de resbănarea lsi Rikardă a te msne săb ban- 

diera viktorioass a 15i Saladin. 

— Întradevzră, resn&nse kavalerslă k'snă 

tonă batjokoritoră, mi ară fi lesne a mă as- 

kande răminea în tabzra nekredinuiomiloră, 

krora nămele kiară ală onoarei & neksnoskată; 

dar n'ami faze mai bine a ms asemsna mi 

mai măltă ks dînmii?... Învzysterele tale nă 

voră ajsnmye oare nîns întră a ms fae ss 

nsiă mi terbanglă ? îmi nare kr n&mai ano- 

stasia mi linsesue smre u mă mistăi rminea. 

_— Nu blestema, Nazarineanăle, zise me- 

dikală lk'znă tonă severă. Saladin n5 nriime- 

sue ne uei we voieskă a îmbrsyina legea IIvo- 

fetslzi, f5r5 nămai dala mreuentele sale îi ară 

fi konvinsă. Deskide-ni okiila lsmins, mi ma- 

rele sădană a kprzia libertate & krtă ui nă- 

terea sa, noate s5 ni dzisiasks 5nă regată... 

Remi, de vrei, în orbirea ta; mi kă toate 

lex esti kondamnată a săferi în sea alt5 via-
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Nb, îns5 Saladin întravueasta totă te va faue 
înavsgită uri feriuită. Dar sr nă mi fip tea- 
mb ks vro dats kanglă tes va fi învinsă ks 
tărbanzlă, f5r5 n&mai dak” aueasta UI ară fi 
dorinma. 

— Dorinna mea ară fi mai bine, strig 
kavalerslă, a înuerka sănliuislă kare fsrs în- 
doials m'asteants astszi la auăsslă soarelsi. 

— li ks toate awestea nă esti înnelentă, 
Nazarineansle, da resninge aueasts nrousnere'! 
am treuere la Saladin, mi ami mătea ss tere- 
dikă destelă de sssă în bsnele sale granie. 
Asksltr-ms, fiizle, aueasts krădiats, dn ns- 
mele kare dani voi smintitei voastre întrenrin- 
deri, este ka o nrea mare korabis ale ksriia 
nsrui de kari & komnăss se desfakă; tg în- 
să-ui ai fostă nsrtstorglă kondinisniloră gnei 
înuetpri de arme serzts nzternikălsi sădană 
de regii mi minuinii, ale kzrora nzteri sântă 
reznite avi, mi t5 moate ks ună k&nosueai ne 
denlină minta misiznii tale, 

— N5 o ksnoskă mi nsnină îmi nass. 
Ksui la se m'a folosită ks am fostă în vele 
din sms thimisălă nrinuiniloră kandg kiară 
ast sears n5 va remsnea din mine de kstă 
nă kadavră desonorată. 

—- Tokmai nentră a te ansra de 0 ase- 
menea soarte îni vorbeskă asiă-felă. Din toa-
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te msrpile amiuia Isi Saladin € ksstatr; dife- 
viii kani ai asestei snivi formate în kontra 
lzi saă resuită snre a i faue mrorsneri de im- 

nsuisire astă-felă nreksm, în ori ue alts îm- 

nrejărare, onoarea i ară fi ertată sr le nrii- 

measkr. Alyii i aă fekată nronăneri nartika- 

lare: ei voieskă ami desnsrui nsterile de ale 

regiloră Franyistanslăi, mi iară a da, ajsto- 

rslă armeloră loră la ansrarea stindardzlsi 

Trofetslsi. Înss Saladin nă vrea ss mrofite 

de o dessnire ama de tiksloass mi interesats: 

Saladin nă vrea ss faks vr'o konvennisne de 

kmtă ka Melek-Rik, mi nretinde a trakta kă 

dinssl5 ka .monarkă, saă a/lă kombate ka 5nă 

adevprată kamnionă.  El& noate akorda Isi 

Rikardă, din nronria sa menerositate, nisue 

kondiniăni ne kari toate snadele Eăronei ns i 

le ară smsălye nrin nătere saă nrin snaims; 

va nermite nelerinaiălă Ierzsalimzlgi mi alb 

tatăloră loksriloră venerate de Nazarineni ; uri 

mai msltă înk5, îmi va îmurni imnerilă kă 

fratele se5 Rikardă, nîn' a nermite krestini- 

loră a stabili o garnisonz în aele mease mai 

tari orame ale Ilalestinei, na kiară în Ieră- 

salimă, kare va fi săb komanda nemizlosits a 

ofiperiloră Isi Rikardă, ne kare elă konsimte 

a']% Issa ss noarte nămele de rege nszitoră 

alg Iergsalimalsi. Mai 8 eva, ui kstă de
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straniă mi de mirare îmi va msrea aueasta, 

afls, sir kavaleră, km notă înkredinma onoa- 

rei tale auestă sekretă măi de nekrezstă, 

afis, îni zikă, kr Saladin va sigila întrănă 
modă sakră aueasts snire feriuits între vueia 

ve Franyistanălă mi Asia aă mai nobilă, în- 

lusndă în rangslă de sonia sa o fats kre- 

stint aliats nrin ssnye kă regele Rikardă, uri 
kănosksts ssb nămele de ladi Edita IIlanta- 
venet. 

— Ye zisi? strig sir Kenet, kare, as- 
ksltendă k indiferings întiia narte a diskăr- 
sălzi li El-Xâkim, nr de o datr trsnită 
de aueasts nostate din ărms. Resmindă ne 
sims, n5 f5r5 mari silinge, a kămusta ispeala, 
auestei nrime mimki, ni askânzîndă-mi ne- 
kasălă ssb sn% aeră de îndoial5 mi de des- 
urenă, 5rm$ konvorbirea: ksui el& vrea ssse 
lămineze asănra ueia ue mivia ka sn$ kom- 
nlotă în kontra gloriei nui ferivirii aueleia kare 
totă i era sksmus. IIli kare 8 krestinălă, zise 
elă ks destul linisue, kare ară voi s5 sBn- 
measks neleyizita znire a snei fete krestine 
k'5nă nekredinuiosă Sarasins? 

— 'Ts esti snă Nazarineang neînvsuată ni 
orbă! N vezi în toate zilele ne nrinuinii maxo- 
metani din Snania alizndz-se ks nisue nobili Na- 
zarineni, fsrs ka dintr'aseasta s5 reszlte vr'5nă
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skandală mîntre Masri saă krestini? Illing de 
înkredere în stngele Isi Rikardă, nobilslă ss- 
dană va Issa ne jsna Angls ss se bskzre de 
libertatea ne kare obiaeiele franue ay akor- 
dată femeieloră. I va nermite a mi drma li- 
beră reliyisnea, ksmetsndă ks în sea dans 
srms, este &nă lăkrs destălă de indiferintă 
ka o femeiz ss fiz de o religisne saă de al- 

ta... O va nne într”'snă rangă atstă de msltă 

mai înaltă de kstă ală ueloră alte femeie ale xa- 

remălzi seă, în kstă ea va fi, în toate nri- 

vinmele, znika li somib mi săverana loră ab- 

solsts. 
— Ve! katezi ss mi treakzs nrin minte, 

nekredinuioszle, kr Rikardă ară nztea konsim- 

Hi sui vază konssngeana, o ilăstră mi vir- 
tsoass urinuines5, devinindă ssltana favorit5 

a xaremălzi suzi nekredinuiosă! Afis, Xaki- 

me, ks uelă din &rms kavaleră krestină n'ară 

mriimi nentră konilslă seă aueasts desonoa- 

re mare. 
— Esti gremită.  Filină al& Franaiei 

mi Enrikă als Kamnaniei, astă-felă nreksm 

mi alpi mai mălui aliagi d'ai Isi Rikardă, aă 

aszită aueasts nronsnere f5r5 ka s5 se mire. 

Înnelentslă Arxieniskonă ală Tirglsi kiară s'a 

însmruainată a îmnrtemi Isi Rikardă aseste 

mron&neră neîndoinda-se desnre resmita favo- 
VOL. 1. 19
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rabils a avestei kasse. Ssdanslă n5 sa în- 

melesă înks kg oare-kari algă kani, nrek&m 

markisălă de Montserat mi marele magistră 

ală temnlariiloră, fiindă-ks aaesti oameni 2% 

fondată înzlmarea loră_ ne rzminea saă moar- 

tea zi Rikardă, n ne viaga mi me gloria 

lzi... În niaioare dar, sir kavaleră, uri kzlare. 

Înă voit da nentrs ssdanslă o rekomandare 

skrisz, kare ui va fi de mare folosă ling 

dînsală; mi n krede kr ks ameasta îi vei 

nrssi mara, kassa saă relipisnea, fiindă-ks 

interesele ambiloră monarii neste năgină se 

voră mesteka.  Konsiliele tale voră fi nlsks- 

te Isi Saladin; ksai tă noni ss i dai maslte 

saiinne asănra însărptorii krestiniloră, asăura 

manierei de a mi trakta sogiele mi asănra 

altoră nmsnkte ale legii mi obiaeieloră loră 

kari î săntă foarte de trebsinus. Mzna drean- 

ti a ssdanzlzi disnsne de tesasrele Asiei! 

este o sorginte nesekabil de penerositate. Saă, 

daka doresui, Saladin, o dats aliată ks Anglia, 
va ksnsta|lesne de la Rikardă, nă nămai er- 
tarea ta mi reîntoaruerea favoarei tale, dar 

înkz ui 0 komands onorabils în trenele ne 
kari remele Angliei noate ks va Issa în Ila- 
lestina ka s5 manyiis aztoritatea komzns a 

ambiloră nrinuini... Grzbesue-te dar a înksli-



RICARDU-INIMA-DE-LEU. 291 

ka.  &nă3 drsmă smăre mi bstslă se afls în- 

aintea ta. 

— Xakime, tă esti snă omă de nare; 

mi mai maltă înks, ai sksnată viana li Ri- 

kardă ală Angliei mi kiară a skstierslgi meă; 

mentă aueasta am asksltată mi eă nînz la 

fine o nrongnere me kare ami fi întrerguat'o 

k o lovitars de nsmnală, daka mi ară fi fs- 

katz de ori kare altă măsslmană. Drentă 

resnlata bneloră tale kamete, Xakime, te ami 

învsua s5 deskizi okii la Sarasinzlă kare va 

merge s5 nronsis 15i Rikardă aweasts snire 

între ssnmele Illantageneniloră ii ală snei stir- 

ni nekredinuioase, s5 noarte o kasks kanabi- 

I5 a resista la o lovitars de lanse ama de 

tare ka aueia kare dobori noarta de la Saint- 

Jean-VAcre; ksui altă-felă toats msterea argii 

tale ns i ară fi de nisi snă folosă. 

_— Esti dar ks totslă otprită a ns te 

refamia în armata sarasins ? ks toate auestea 

kăyetb : remsindă asi te sănsi snei morpi si- 

găre, mi nresentele legii tale, astă-felă ka mi 

ale noastre, onreskă ne omă da uri sfrroma 

tabernakălălă nronriei sale viene. 

_— $5 mr fereasks Dămnezeă! resnănse 

Skonianslă fskînda-"mi krărea, dar ne este 

de-asemenea omită a ne feri de o nedeanss 

meritats, mi fiindă-ks t5 ai niste kanosuinye
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atstă de nsnină esakte asănra datorieloră fi- 

delitegii, mâi ks mi nare res, Xakime, k5 ză 

am dată ne bsnzlă mes ogară, ksui daka 

n5 va mări, va avea 3nă stnînă kare ns 

va kănoasue krtă nremzesue. 

— Kndă se ksesue gineva de 5nă dară 

marks 'l& ară aere înanoi; îns noi mediuii 

ng s&ntemă obisinzini a mbrssi ne &nă bol- 

navă nîns ue n se faue ssnstosă. Daka lk'r- 

nele va trzi, va fi din notă ală teă. 

— Lass, Xakime, ns t momentzlă a se 
ok&na, wineva de ogară saă de moimă ksndă 
n&mai are de kstă o or între sine mi moar- 

te.  Lass-ms s5 mi readskă în minte nska- 

tele mi s5 ms îmnakă kă uerslă. 
— "Te lasă smintitei tale obstinzri.. . wea- 

ua askânde nresiniuizlă elora ari săntă srsină 
a ksdea întrînsslă. Elă se retrase învetă, 
întorkîndă kanslă din ksndă în ksndă, ka sare 
a vedea daka kavalerslă ns 115 ară rekizma, 
mrintr'o vorbs saă semnă. Ilin în uele din 
srm's t&rbanzlă seă desnsrs în mizlokslă ani 
labirintă de kortări kari se desfmara în de- 
nsrtare mi ne ari înuengse ale albi nalida 
lmin a agrorei, înaintea kzriia sltimele raze 
ale lIznei se fsuea nevszate. Înss ks toate 
ks vorbele medikzlzi ns fskssers asănra, lei 
sir Kenet întingrirea ue înmelentălă dorise a
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nrodăue, kă toate axestea detesers Skonianz: 

Isi &nă motivă ka ss se mai agane de viaus; 

de oare-ue, desonorată nreksm se kredea a fi, 
dorise a se desfaue de dînsa ka de snă ves- 

timîntă întinată... O sms de îmnrejărgri 

kari se netrekssers între dinsslă mi ermitală 

d'Engaddi, o oare-kare intelinginus ue obser- 

vase între auestă anakoretă mi Sheerkcehf saă 

Ilderim, toate auestea i trekasers de o dats 

nrin minte mi îl8 întprirs în ueia ue i zisese 

Xakim desnre artikălglă sekretă alt trakta- 

tslsi.  Nersminatălă! îmi zise elă, inokritslă 

ka msră albă! vorbia de sonslă nekredinuiosă 

întorsă la kredings de o soags kresting.., 

IIli de snde suiă daka traktatală n'a esnssă 

la nrivirile Sarasinălăi blestemată de Dsmne- 

zeă fremasenea Editei Illantagenet, în-fine, ka 

ksnele de nekredinuiosă s5 noatz otsri daka 
ea € demnr de mriimită în xaremslă snsi ns- 

grnă. Dak: ami mai mrinde vr'o daţr în m'r- 

nile mele ne axestă nekredinuiosă Ilderim , 

mară mai veni uelă năgină niui o dats înspr- 

ginată k' &nă mesaniă atptă de desonorabilă 

mentr& onoarea &nsi rege krestină mi a &neă 

nobile mi virtăoase damiuele. Dar, vai! vii- 

torălă meă se msrginesae moate în kste-va 

minzte nămai... Ns mi nass! fiindă-kz îmi 

mai remsne înks săflarea esistinuei, notă 85
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Iskreză, mi voiă lskra me dats.“ Se mai onri 
ănă momentă, îni ar&nk$ kaska denarte de 

dînsslă, deswinse remede dealslă mi 135 drs- 

măâlă navilionslgi remelzi Rjkardă 

FINE VOLUMELUL ÎNTîIU.
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CAPITULU îă. 

În seara treksts, dem ue sir Kenet î5 

ussă la mostelă se5, Rikardă se retrisese ka 

5 se dea renassălsi. Se bsksra în sine de 

întiitatea ue komstase asănra dauelzi d'Asstria
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în faga armatei krestine; mi fiindă-ks ksnos- 

ea ks mai mălui din kanii krăuiani ară ve- 

dea min aueasta &nă trismfă rengrtată asănra, 

loră înmi-le, trăfia sa se îmuskase kăyetsndă 

ks de va doboii &nă inemikă era ss &milea- 

skz o săt5. &8nă altă monarkă, în asemenea 

lasă, mi ară fi îndoită garda, mi ară fi ginstă 

noate o narte din trănele sale săb arme. Dar 

Inims-de-Leă denpri; kiară mi garda Isi or- 

dinars, mi ordon a se da vină soldagiloră 

sei nentrg serbarea întremsrii sale mi a bea 

nentr bandiera Ssntslzi George. Ară fi nă- 

tată dar uineva ss observe în aucasts marte 

a taberei o linss totals de îngrijire mi de nre- 
kanisni militare, daka baronslă de Vaux, ko- 
mitele de Salisbury mi alui siniori mars fi în- 
grijită a msstra ordinea mi disuinlina mîntre 
bestori.  Medikzlă vegii lîngr rege din mo- 
mentslă în kare asesta se năse în nat nins 
desnre ziss; mi în auestă interval“ i admi: 
nistră de dos ori medikamente observsndă 
totă dasna mai întiiă kare era nosiniznea 1- 
nei nline, a ksriia inflzinur, ziuea elă, nătea 
s5 îs favorabile sa5 fatal la efektală medi- 
kamenteloră sale. Era mai maltă de trei ore, 
ksndă. El-Xakim emi din kortslă regală ka 
s5 se dsks Vauela ue se fkăse nentrs din- 
sălă uri suita sa, Mergindă voi s5 intre în
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kortălă Isi sir Kenet ală Leonardslsi ka ss 

vaz în ue stare se afla nrimslă amaladă ue 

îngrijise în tabsra krestins, adiks bstrenslă 

skatieră ală kavalerslsi. Informsnda-se des- 

mre dînsălă de la sir Kenet kiară, El-Xakim 

afis kg ue serviuiă îlă însruinaser5; Mi a- 

east arstare kondăse ne medikslă la măn- 

tele San-George. 
[le ksndă reszria soarele, se aszi anro- 

niindă-se de navilionslă remelzi nasălă înuetă 

alg snsi omă armată, mi de Vaux, kare dor- 

mia ling natslă stsnîns-seă k'snă somnă ama 

de zmăre ka ală kznelzi de gard, abia avă 

țimună sm se skoale uri sm strige: „dine 8!“ 

kndă kavalerălă Leonardălsi intr5 în kortă, 

usrtendă assnra trsăreloră sale bsrbstesui 

esnresisnea snei krânte otsriri. 

—— De snde vine aueasts kstezare? sir 

kavalere, zise de Vaux k'snă tonă asnrs, 

dar modersnds-mi vosea de resnektă nentră 

somnălă stenînz-seă. 

— "Tgqere, de Vaux! stri25 Rikardă de- 

stentsndă-se îndats, sir Kenet vine ka snă 

bravă soldată ss dea sokoteals desnre noaur- 

tea sa de gards... În asemenea kasări kor- 

tal& snzi menerală este totă dasna deskisă 

ŢIe grm'5, skălsnda-se din nată mi rezimsnds-
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se ne snă kotă, aminti asănra resbelatoralzi 

marii sei oki skinteitori: 

Vorbesue, bravală meă Skoniană. Ts vii 

fer îndoials s5 mi dai renortă de modslă o- 

norabilă mi vegietoră ks kare ui ai nszită 
nostăl? adierea înkremetăreloră bandierei & de 

ajsnsă nentră a o mezi, kiară mi daka nară 

fi avstă ajstorslă &năi kavaleră ama de drentă 

rensmită. 

— Tenrg mine ns mai & rengme dani îna- 

inte, resnsnse kavalerglă Leonardzlzi:..  Mo- 

d3lă kz kare mi am nszită nostălă n'a fostă 

nisi onorabilă niai vegietoră... Bandiera An- 

glici a desnsrstă. 

— Uli trsesui s5 mi o sudi! strigi Rikardă 
k'3nă tonă de ncînkredere mi de bztais de 

jokă... Ia lasz, aueasta ns se noate... Tg 
ai welă nsuină o sgirieters; nentră we stai 
mstă ? snsne adevprală... Nă glsmesue ine- 
va k'5nă rege... Kă toate auestea te ertă 
de ai minyuită. 

— Dak am minnită! sire! zise neferiui- 
tslă kavaleră ks o esnresisne fr veste de 
m'5ndri5; mi okii sei arznkars o lămin re- 
nede mi strelzsitoare, atstă de fenitivs ka, mi 
fokzlă kare ese dinti'o neatrs. Dar katr s5 
săferă mi aueasta... Am snăsă adevrală. 

— Ile Dsmnezeă mi ne ssntslă George!
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strig regele, Isssndă sr esbăkueasks o fs- 

roare ne kare îns o înfimn5 îndats... De 

Vaux, dă-te la fana lokzălzi... Frigsrile kate 
s5 i fi tărbărată kreerii... Aueasta nz se noa- 

te; auestă omă are snă kăragiă s&nssă la toa- 

te werkzrile... Aueasta nă se noate! grshes- 

ge-te de nleaks, saă uelă nănină trimite ne 
uineva. 

Regele fs întrersntă de sir Enrikă Nevil- 

le, kare venia în fsga mare ss ansnne k5 

bandiera era renss5, mii kr kavalerslă kare 

o nzzia, kszindă fer îndoialt ssb nsmsrală 

uel& mare, făsese msuelsrită, kssi se vedea 

o l&ngr5 &rm5 de sume în lokslă &nde era 

fragmentele bsuslsi kare săsuinea bandiera. 

— Dar ue veză aiui? întrebi sir Neville, 
ai korăia oki se onrirs de o datr asănra ka- 

valerslsi Leonardalsi. 

—— &8n5 tuzdstoră! strigi regele, ssrindă 

în uisioare, mi nănîndă msna ne sekărea sa 

de arme ue era snînzărat lines natălă seă. 

n twzdstoră! ne kare îlă vei vedea nerindă 

de moartea trzdztoriloră. 

Vorbindă astă-felă, Rikardă retrase seks- 

rea sa înderttă ka km sară fi megstită a 

lovi.  Ilalidă, dar nemiskată ka o stats5 

de marmărs, skonianălă sta în niaioare, k3 

kanală golă mi fsrs nisi o nrotekpiăne, kă



304 MUSEULU LIPERARIU., 

okii anintaui la nsmîntă; bszele sale se mis- 

ka într” astă-felă în stă abia se nstea zzri 

ka km ară fi mărmărată vr'0 1595. În fana 

Isi, sta Rikardă rotindă arma sa snimintb= 

toare, mi ală ksrsia kornă robastă era înfr- 

urărată în înkrenitărele ni vestimîntă de Ins, 

kare, dends-se le o narte în reneziviănea mis- 

kprii sale, I5s5 sr se vaze brauălă se drentă, 

mi 0 marte a nentslăi, semne de o străktărs 

ue ară merita s&nra-nămele de Koasts-de-Feră 

ae năriase snălă din nredeuesorii sei sak- 

soni. Se onri 5nă momentă gata a lovi, ne 

ări, Isssndă a reksdea sekărea sa me josă, 

strigă : 
— Dar tă ziui, Neville, ks akolo era srn- 

pe?  Askslts, Slsoniangle... 'Tă erai bravă o 
datr, ksui te am vwzstă kombstindă... sns- 
ne-mi k5 ai omorită doi din auci kni ans- 
rEndă stindardzlă... sn&ne năsmai ks ai dată 
o băn5 lovitărs uentră kassa noastre, uni 
nleakz dă denarte de tabsrs viana mi rgui- 
nea ta. 

— Mai akssată de minuinosă, sire, res- 
nănse Kenct ks terim, mi kă aueasta, mi ai 
fekztă desonoare. Aflr dar ks singsrălă ssn- 
me kare sa aflată resmndită nentră anp- 
rarea stindardălăi a fostă alt noi bietă
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ogară: elă, mai kredinuiosă de kstă stpninslă, 

mszise nostălă me kare avesta îlă mzrpsise. 

— Ile ssntslă George, strios Rikardă 

rediksndă din noă arma sa. Dar de Vaux 

se arănks între rege imi obiektală resbsnzrii 

sale, mi i zise kă renezita frankege a karak- 

terălzi seă: 
— Sire, niui întwână astă-felă de lokă, 

niui de mromria voastrs msn5... Este de a- 

jănsă atsta nebsnis întwo zi mi înt”o noante 

ka ss mi înkredingeză bandiera snsi Skoui- 

ană... Nă pi snsneam ks s5b nisue figmoa- 

se anaringe ei noart5 inime tr5dstoare ? 

—- Este urea adevprată, de Vaux; tă aveai 

drentate, kat so msrtgriseskă... Lrebia s5 

mi adskă a minte ue felă William, auea vik- 

leans vâlue, ms înuels assnra auestei kr&- 

ziade. 
— Sire, resn&nse Kenet, William al& Slo- 

miei n'a inuelată nidi o dat ne nimini, dar 

îmnrejărprile "15 aă nevoită s5 "mi dsks ar- 

mia... 
— 'Tsuere, tikrlosăle! strigă remele, tă 

întineză nămele zuzi nrinsine nronănundă-lă 

nămai... IIli kz toate auestea este snă lskră 

straniă kzndă vede aineva ne asestă omă n5s- 

trsndă o astă-felă de manpinere. El& nă noa- 

te fi mai msltă de kstă snă noltronă mi 505
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indstoră, înss asteants lovirăra Isi Rikardă 

Plantagenet ka ksm mena noastrs ară fi ga- 

ta s5 i dea ordinea kavaleriei. Dak” ară fi 

Issată si skane uelă mai mikă semnă de tea- 
mr, daka &n5lă din nervele sale ars fi trems- 
rată, dak ară fi fokgtă mea mai miki mis- 
kare mskară, i ami fi suartă kanslă ka nai 

N5X5t5Nă de kristală. Dar ns notă da akolo 

snde ns află niui resisting5 nivi team's. 

Se frks o tpuere. 
— Sire, resnsnse lkavalerălă skoxiană. .. 

"— A! zise remele întrerănîndă-lă, mi aă 

- aflată ears vouea? “ere granis de la ueră 

dar ns de la mine, ki Anglia este desonora- 
t5 din gremeala ta; mi de aă fi nromrislă meă 
frate, fiatele meă snikă, totă mară fi ertare 
nentră rima, ta. 

— Skonălă vorbeloră mele nă este de a ue- 
re granis de la znă omă: deninde dela bena 
voinu5 a Maiestenii Voastre a mi akorda 
saă refăsa timnelă nevwesariă nentre ka sm 
îndenlineskă zltimele datorie snsi krestină. Dak 
azeasts favoare nă mi este nermiss, Dămne- 
zeă îmi va akorda moate ertarea ne kare ami 
fi vrstă s5 o ueră Biseriuci sale... Înss ori 
ks ami mări în momentalt asesta, saă kr mi 
ară mai remsnea înkz o jomstă de or de 
îrsită totă rogă ne Maiestatea Voastrs s5 mi
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nermits a i komsnika nisue lgkrsri kari ssntă 

de uelă mai mare interesă nentrs gloria sa 

mi nentr& kazsa krestin. 

— Vorbesue, zise regmele, neîndoinds-se 
ks era sr fis vorba desure bandiera. 

— VYeia ue am a vs snăne, observi sir 

„Kenet, interes tronzlă regală ală Angliei, mi 
nă noate fi înkredinnată altoră areki. 

— Emini, domniloră, zise remele Isi Ne- 

ville mi 1zi de Vaux. 

Uelg d'întiiă se sănsse, dar el d'ală 

doilea nă vră s5 se demsrteze de nersoana 

rerelzi. 
— Fiindă-kr ai zisă ks am drentate, res- 

mnse baronslă de Gilsland, voieskă ss fiă trak- 

tată ksm kats sa fis snă omă înmelentă... a- 

diks voieskă ss fakă km ms tair kanslă, mi 

ns te voiă lssa singzră ks auestă trrdstoră 

Skoniană. 
— Ye felă, Tomas! zise Rikardă kontrari- 

ată mi dendă din nigioră ks o &moars mis- 

kare de msnis... Katezi ss aibi teams nen- 

tr mersoana noastr5 de bragzlă snzi tr5ds- 

toră, de branslă sasi singzră omă? 

— În-demertă îmi înkrsni smrsnuenele 

mi dai din niuioare, nrinuine... N5 void 1I5- 

rsi &nă omă bolnavă înks mi jămstate golă
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în nresinma &nsi resbelatoră kare 8 ssnstosă 

mi învestită k'o armatărs peansn's. 

— Usnină îmi nas, zise kavalerslă Sko- 
miană. E5 ns kastă snă nretestă nentră a k'ps- 
tiga timnă... Voiă vorbi de fans kă baronălă 

de Gilsland: el% este snă bravă mi kredinuiosă 
Kavaleră. | 

-— Abia este o jomstă de or, resnăn- 
se de Vaux l'snă săsnină kare esnrima snă 
amestikă de darere mi de îmngtare, de ksndă 
auri fi zisă mi eă totă ama de tine. 

— Rege ală Angliei, rm Kenet, trsda- 
rea, te înkonjoars... 

— Aveasta se noate, întrersnse Rikardă; 
am esemnlălă aelă mai konvingstoră. 

— O trsdare kare ni va faue mai mare 
reă dekstă nerderea a 0 sstr bandiere. Ladi... 
ladi... Sir Kenet se îndoi nănină mi nro- 
n&ny5 în-fine înuetă: Ladi Edita... 

— A! strigi repele skălendă-se de odats 
ka ss dea o lzare a minte msreans kslnabi- 
Izlgi mi a înfige în elă o mivire selbatiks. 
Ei bine! ue ai ss mi snzi assnra Editei? We 
amestikă are ea în toate auestea? 

— Sire, €& vorba desnre ană komnlotă 
kare va sr desonoare regala voastrs  fa- 
milis fskîndă ne ladi Edita sri dea msna
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sădanzlzi- sararină, ka s5 reskămnere nurin a- 

veasta o naue i5minoasă nentrs krestinztate, 

Aageastr komsnikare av sn5 efektă kon- 

trariă k5 auela ne karelă astenta Renet. Ri- 

kardă Plantagenet era snslă din asei oa- 

meni kari, dăus esuresisnile Isi Iago din O- 

telo, „N voieskă ss serve ne Demnezeă 

ksndă drakslă le ordons.“  Oninisnile saă în- 

suiinurile ue îi le da uineva nălă afekta dans 

imunortanua loră realr, si duus kslorile kari 

le da sniritălă se5, lkarakterslă mi intirile 

nersoanci kare i le komănila. Din neferiuire, 

n&mele lonssnyenei sale fpks s5 viis în 

mintea monarkălgi săvenirea aueia ue elă mi- 

via ka o estremr trâfit în kavalerălă Leo- 

nardălsi, kiară knd neferiuitălă avesta a- 

vea snă rangă înaltă în lkavaleriz. Dar mai 

ks seams în starea de degradare în kare se 

afla IKenet, aueasta era o insălts frkătr ka 

sm între s&mbrbuiosălă monarkă în uea mai 

violintr făroare. 
-— Toaere! strigi, clă, omă for rămine! 

Infame tepdstoră! [le ueră, o ssui skonă 

limba k5 o merekis de klesui arse, drentă ne- 

deanss ks ai monănmată nsmele snei nobile 

damiuele kvestine... Afis ko că suiam nins 

-ande ai kătezată ss ui rediui okii; mi 0 s5- 

feriam, kă toate k5 era o insolinus, kiară în
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enoka în kare ne înuelai (ksui esti nsmai 
minuisn5), fekînda-ne s5 kredemă k5 me- 
ritai snă oare-kare rensme... Dar akm 
ksndă bazele tale sat întinată nrin mortari- 
sirea, nronriei tale desonori, noni s5 mai ks- 
tezi a nămi ne nobila noasti5 konssnmeans, 
mi s5 msrtgrisesui interesălă ue iei la soartea, 
sa? mi veni mass daka ea iea de sonă snă 
Sarasină sai zn5 krestină? me pi mass, daka 
într'o tabzrs în kare nrinuinii se arati lami 
zisa mi briganni noantea, în kare bravii ka- 
valeri devină nisue miserabili desertori uri trB- 
dtori, ue pi nass, zikă, daka mi nlaue ss 
ms alieză kă legalitatea uri ks onoarea în ner- 
soana Isi Saladin ? 

— Întradevsră axeasta kat s5 n mi 
mese mie... nentră kare lsmea neste NBină 
n5 va mai fi nimikă, resmsnse kavalerslă ks 
asigărang5, dar kiară de ani fi în auestă mo- 
mentă în tortr5 totă ami reneti ks o astă- 
felă de komsnikare interess seriosă konsui- 
inga mi gloria ta. O renetă, Rikardă als An- 
gliei, ks dak'ai fi formată, k& mintea nămaă , 
uroiektslă d'a pi ni konssmeana, ne ladi Edita... 

— N5 o nămi, n5 kămeta nisi sn mi- 
nstă le dînsa, strigi remele nsnîndg din nog 
m'sna ne sekzrea sa de arme ks atzta iăneals, 
înkstă maskii bramălzi seă nervosi semna
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k3 lkoardele ue întinde edera ne ramsrele ste- 
jarălzi. 

— 55 ună o nămeskă, st nă ksmetă la 
dînsa! resnsnse sir Kenet kare înuenea a emi 
din deskăramiarea sa mi a relga, în felzlă a- 

vesta de lsnts, indenendinua mi tpria sa de 
snirită ka alts dats. Ile kr&uea assnra k5- 
riia se renaăss sltima mea snerangs! nămele 
ei va fi aelă din srms ue va mronsnga gsra 
mea: imaminea ei, sltima kmetare de kare se 

va okâna suniritălă meă. Înwearka-gi nsterea, 

atptă de rensmits asănr” auestăi kană fii” a- 
w5rare, mi vezi de nopi s5 ms onresui. 

— O ss ms nebsneasks, zise Rikardă, 
lare, f5r5 voia 15ă, îmi simni otrirea mMovs- 
indă înaintea braverei kslinabilzlzi. 

În asestă momentă se azzi oare-kare mis- 
kare afars, mi din esteriorslă navilionglzi se 
angnuă venirea reyinei. 

— N'o lssa ss intre, n'o Issa, Neville, 

strig remele, avesta nă este snă snektakzlg 
nentră o femeis... Rămine mie ks m'am în- 

tăritată astă-felă nentr” snă miserabilă trsds- 
toră! ds-15, de Vaux, adi înaetă: ds-15 ne 

sura de din derstală kortălsi nostră; s515 în- 

kize mi s5 nglă nearzs din oki, îmi vei res- 

n&nde de dinsslă ks viaga ta... Illi mai ks 

seams n5 mai are de kstă ksteva momente 
VOL. 1. 2
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de trzită, nrokărsi &n5 ssntă konfesoră... 

N'amă vrea ss i kondamnsmă săfietălă ka, kor- 

usl& la o moarte eternz. Înks o vorbs... Nă 

voimă ss fis degradată: va mări ka kavaleră, 

ks valtranălă seă mi kg nintenii sei. 

De Vaux, măluămită, km se noate krede, 

kw aaeasts sucns se termini fir ka Rikardă 

s se fi întinată min akpisnea nrea nsuină 

legalz da lovi ne snă nrisonieră f5r anprare, 

se grsbi a dsue ne sir Kenet nrintr'o 5nus se- 

krets, mi al% kondăue, într'znă kortă narti- 

kălară, ka s5lă desarme mi s5lă n5is în 

feare. Baronslă kontemnla ne nrisonierzlă seă 

kz o lare a minte melankoliks, ne ksndăo- 

fierii nrevostenii, lk'rora se înkredinmase sir 

Kenet, se oksna k5 aueste rigăroase mssgre 

de sigsrangs. Ksndă ei finirs, de Vaux zise 
Ww'snă tonă solemnă neferiuitelzi sir Kenet: 

— Bsna nlzuere a remelsi Rikardă este 
ka s5 mori f5r5 ka ss fii degradată, fpr5 m5- 

tilare, fsr5 nat5... mi ks kanzlă teă ss se 

desnarns de kornă nrin snada kalsălzi, 
— Este menerosă! zise kavalerălă înuetă 

uii k'snă tonă mâi sănssă, ka snă omă ueară 

nriimi 0 favoare neastentatr. Familia mea 

dar nă va afla uea mai răminoast narte a i- 

storiei mele... O! tats! tat! 
Aveasts invokare, ne kare găra ldi măr-
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măr5 măi fsrs vois-i, n sksm5 Anglului, ală 
ksrsia karakteră reneziuiosă asksndea snă na- 
tărală afektzosă... Silită fs dar a nusne do- 
s5lă marii sale msni ne asnrslă set obrază 
înainte da nztea s5 grmeze. 

— Totă băna nlsuere a Isi Rikardă ală 
Angliei este, adzzui elă in-fine, ka sz noni ko- 
mănika k'snă omă ssntă: mi am întilnită ve- 
nindă asi &n5 kslsosră karmelită kare noate 
s5 te nrenare nentră auestă tristă momentă. 

Asteantz afars nins vei fi întwo stare de sni- 
rită kăviindioasz sure a'l5 nriimi. 

— Kstă mai neîntprziată, resu&nse ka- 

valerălă. TILi, întraueasta, Rikardă s'a ars- 

tată menerosă... Nă notă fi într'o stare mai 

bsnr de kstă axeia în kare ms afls aksm, 

ka ss nriimeskă ne bsnslă wrinte, ksui via- 

pa mi eă ne amă lgată zisa buns, ka doi ks- 
Istori kari ajsngă într'snă nsnktă snde drs- 

msrile se desnartă. 

— Atstă mai bine, resnănse de Vaux 
k'ână tonă înuetă mi solemnă, fiindă-kr ks 

darere pi o ansnnă, voinna remelsi Rikardă 

este ka ss te nrenari în grabă de moarte. 
— Îndenlineask'5-se voinna lsi Domnezed 

mi a reyelzi! resnănse kavalerslă ks resig- 

nare... Ssnt denarte de a kontesta drentatea 
%
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azestei otzrîri, mi de a dori mea mai mik a- 

msnare în usnerea ei în lkrare. 

De Vaux fsks înuetă k&ui-va nani snre 

a emi din kortă. Ajăngîndă la intrare, se o- 

EI, mi întoarse kanslă ka 's5 nriveaskr ne 

Skomiană. Avesta învensse nisue akte inte- 

rioare de devonisne, mi nsrea ks n& se mai 

okăna kă ksuetele auestei Imi. Simyibilita- 

tea bravăli baronă angls n5 era în menere 

din uele mai vii; kg toate auestea, în asts îm- 

nrejărare nă nstă înfrsna o emogine estraor- 

dinars.  Merse renede snre natslă de nangrb 

ne kare mrisonierălă era kslkată, 155 &na din 

m'snhile sale Izuuzite, mi i snăse ka atzta dal- 

vea mekstă organălă se renezită mi as- 
nră era kanabilă sr esurime. 

— Sir Kenet, ts esti înkz jsne... ai ană 
tat... Ralfels mes, ne kare "15 am& Issată 

dressnds-mi mikzlă se nonei me malsrile Ir- 
tingălsi, noate înti'o zi s'ajsngr în etatea ta; 
mi fpr5 uea din &rms noante, ami fi uerstă 
derălăi ka jănenea sa s5 dea totă ama de 
frămoase snerange ka mi a ta... Nă moate 
dineva ziue saă faue eva nentrs tine?... 

— Nimikă, resnănse kă întristare lava- 
lerslă, mi am abandonată nostslă... bandiera 
ue mi se înkredinuase sa renzsă... Kndă
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kalsslă mi nalkslă voră fi gata, kanzlt mi 
kornzlă voră fi asemenea, gata. 

— Daka este ama îndări-se uerzlă de 

tine! mi k toate auestea ami fi dată uelă mai 

fremosă kală ka ss fi nzzită eă auelă nostă... 

Asi € sună misteră, jăne; ori uine noate s5lă 

înmeleags, ks toate ks ori uine n noate splă 

esnlide... Lamitate? lass-m's! niui o dat 5nă 

lamă ns sa brtstă nreksm te am vszată că 

bstinds-te... O trpdare! n notă krede ks 

znă trsdstoră sp se nrenare de moarte ks atsta 

linisue ... vro stratamem's bine grzits te a f5- 

kată ss ui nprssesui nostălă... strigrtslă &- 

nei damiuele în nerikzlă pi o firesbită rekia, 

saă sărisălă vr'snei bele ni o fi fermekată o- 

kii. Ns5 romi de aueasta, kare din noi nă ni 

a merdătă mingile nrin nisue asemenea se- 

dzaeri? ss l5ssmă, te Jsră, f5-mi mie auea- 

ste mmwrtgrisire în lokă da o faue nreotglzi. 

Dans ue treue nrimslă momentă, Rikardă & 

klementă... n'ai nimikă ss mi înkredinuezi? 
Neferiuitslă kavaleră îmi întoarse obra- 

zălă mi resnsnse: „Nimikă!“ Atouuai de Vaux, 
deseksndă toate mizloauele sale de îndsnle- 

kare, se sksls mi emi din kortă, ks bramele 
înkrăuimate, mi kg o melankoli mai unro- 

fandr de kstă ară fi uersto îmnrejsrarea, k5- 

pet; el. Kui era sămsrată ue diusslă da
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vedea ks &nă eveniment atstă de indiferintă 
nrekăm era moartea &nzi Skoniană, nstea s5'1% 
afekte nîns întwauestă nsnktă. 

— Uli kă toate awestea, îmi ziuea elă, 
kă toate kz auesti blestemagi ne ssntă ine- 
misi în Ksmberland, în Ilalestina, ne s&ntă ka 
mi fiani. "tn 

Ilsstra Berenmera, fiia Isi Sanchez, rege 
al Navarici, ui scana croikelzi Rikard, era 
mrivits ka &na din wele mai frsmoase femei 
ale enouei. 'Talia ei era ssbuire mi formele 
de o nerfekyisne nedeskrisz. Avea o albege 
năuină komzns în mara ei, o nrofăsisne de 
ură blondă mi nisae tissăre atstă de deli- 
kate mi jne în kstă nimini us i ars fi dată 
doss-zeui mi &n5 de ani. Iloate ks simti- 
mentălă astăi aeră de estremz jsnene o fisuea 
s5 atekte o vioiuisne konilsreaskr: ea ks- 
eta f5rs îndoials, k5 aseasts nensare ksta 
s% fiz bine nrivitr la o temei , kwriia ran- 
gălă mi etatea i da drentală da avea fanta- 
sie mi de a 'mi le mălnămi, 

De kste ori uine-va i fpuea narte din 0- 
mayinile mi din admirarea sa (mi în oninisnea 
ei aseasts narte ns era de mizlokă), nimini al- 
tslă avea o inimi mai ben ni snă mai 
mare fondă de bsns voinu5; k5 toate auestea 
îns ka toni desnouii, kă kstă i se Sărnănea
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aineva, mai maltă, kă atptă ea abssa snre a mi 

întinde imnerislă. Kte o datr kiară, ksndă 

toate dorinpele ei era mslusmite, i venia i- 

deia da kwdea în întristare mi de a se nlsnye 

de ssnptatea ei: atsnsi mediuii era datori ss mă . 

fegmînte mingile srre a inventa nose nămiri 

mentră nisue boale imaginare, He ksndă da- 

mele ei îmi msnuia imaninauisnea ka ss afle 

joksri, gsteli mi vorbe rele sare a 0 faue s5 

treaks ausele ore ostenitoare; mi, întradestă 

timnă, kiară nronria loră sităanisne n5 era de 

invidiată. Yelă mai komodă mizlokă ală loră 

ka sm desfsteze ne fr&moasa bolnavs, era 

da jska sna alteia kste o fests, ni băna re- 

mină , în reîntoaruerea vioiuisnii mi veselici 

sale, msuină i mssa (kats so msrtărisimă) 

daka nisue asemenea glsme era ksviinuioase 

demuitsii sale mi netrekstoare mentră toat5 

lsmea.  Întorits de amorălă somălzi că, mi de 

msterea kă kare ea kredea ss renare reslă 

ae m-odguea nisue asemenea malinil, ea fsuea 

nebsnii ka o jăn5 leoaiks, kare se joaks fr 

a avea konsaiinua rezlai kare noate s5 fak 

giarele ei. | 

Reyina Berenmera isbia k5 nasisne ne 

sonală ei, îns se temea de asnrimea nli de 

feria karakterslsi set, mi fiindă-kz se simnia 

inferioars 1si în faksltsgile intelektsale, se în-
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trista vszinds-l3 ks kzsta kste o dati kon- 
vorbirea Editei Illantagenet, uentrs kr el& a- 
fla în avueasts urinuiness &nă snirită mai în- 
tinsă, nişue ideie mi nisue simtimente mai 
înalte dekstă în frsmoasa reyins. Berengera 
mavăsese nînatănui nisi o sr5 în kontra kon- 
senmenei sale. -Dar damele din săita sa, kari 
era mstrănzstoare în nisue asemenea kassri, 
deskonerisers de vro kstă-va timnă ks 0 
&lsmr nikat5 în nrivinga ditei, era znă 
sneuifikă minănată nentră a resnsndi vanoa- 
rele reginei Angliei, uri aveasts deskonerire le 
skatise de mălte inventari.  Aveastz nărtare era, 
n&mină meneroass: mentră kr ladi Edita treuea 
ka orfelinz.  K toate ks i se da titlslă de Illan- 
tagenet, kă toate ks Rikardă i akordase nrivile- 
ui5lă s&nyelsi regală, mi nrin grmare ea oksna 5- 
n5lă din mele mai mari lokări în uerkală kăr- 
Nil; kă toate axestea nzpine nersoane suia, uri 
nimini wară fi kătezată s3 întrebe kare i era 
înt'adevzră treanta de nbringis kă Rikardg. 
Ea venise din Anglia kă regina mms, Eleo- 
nora de Guienne, mi însonise ne Rikardă la 
Mesina, ka na din damele destinate a forma 
kzrtea Berenyerei, a kzriia nsnts nă era de- 
usriatr. Rikardă trakta mrea bine ne kon- 
Sbhyeana sa; mi rewina kare o avea măi totă 
d'asna lings dinsa, ks toats avea miks melo-
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si5, se nsrta totă d'asna nrea bine ks dinsa. 

Damele reginei wavsrz msltă timuă assnra E- 

ditei altă avantayiă de kztă auela kare resslta 

dintro konuizrs nsuină îngrijits saă dintro 

rokis reă kroits ; fiindă-ks nrinuiuesa era, nri- 

vit5 ka nrea inferioars în artea gstelei. Înss 

mai tprziă, tskatălă devotamentă alt kavale- 

rălsi n nsts ss skane de lzarea loră a minte. 

Kslorile sale, emblemele sale, devisa sa mi 

fantele sale de arme, fărs esaminate ks îngri- 

jire, mi fr sbiektală &nei msluimi de glsme. 
Ile &rms veni neregrinarea reginei uri a dame- 

loră sale la Engaddi, kzlstoris ue regina în- 

trenrinsese mentrs senstatea sonălsi ci mi dă- 

ms îndemnălă arxieniskonălăi Tirălăi, kare ssb 

aueasta askăndea o mint nolitikz. Alkolo, mi în 

kanela auestsi sentă, kare s5să se komsnika k8 

o monastire de karmelite, mi josă ku kilia ermi- 

telzi, sna din femeiele reginei observi koresnon- 

dinua Editei ks amantală ei. Aueastz damr se 
grăbi a îmnsrtsmi ne Maiestatea Sa desnre a- 
geast deskonerire. Regina dar adase din ne- 

regrinarea ei aueasts reuets minnats în kon- 

tra Ienyezelei mi srîtălăi, uri totă într'ână timnă 

ssita ci se msri k5 auei doi sriuiomi uitiui 

de kari am vorbită, mi kari i fosers trimiuri 

de fosta repinz. a lerăsalimălsi: nerekiz ne- 

nobile, ulin5 de kalitspi me kari uineva le
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kazts în miserabila, ei sneuiz, adik atstă de 

disforms în kornă mi snirită ure kstă ară ns- 

tea, s5 doreaskz o remins. na din metreue- 

rile Berenyerei era d'a înuerka, efektală ue ve- 
derea auestoră figare fantastide ară nrodaue 
asănra nevreloră kavalerzlzi, remasă singsră 
în kanels; dar ssnmele reue ală Skonianslzi, 
uii găiuivenirea, ermitălăi feks a nă i rezuri 
gisma: atsnsi ea înuerki o alt glsmr ale 
kmriia ressltate kmta ss deviir mai serioase. 

Damele se adsnars din not dans ue sir 

Kenet nssssi kortălă, mi regina, nănină mis- 
kats în nrimălă momentă de viele renresin- 
tri ale Editei, n5 i resnănse de krtă aks- 
ssnd'o ks era nrea înneleants, mi dsnds-se 
dans găstălă we avea da mi bate jokă de ka- 
valerzlă Leonardslzi. Ea kritiki întrâna, kă 
rezteyis mi veseliz, ekinarea sa, ara sa, mi 
mal kă seams neaverea sa, mi în-fine Edita 
tă silit a se dăue ss mi askănzs întristarea, 
în fendzlă anartamentălzi ei. Dar, ksndă a 
doza zi de dimineaus, o femei ne kare 0 
însbryinase a merne sx iea informsri, veni s 
i ansnge ks stindardală era renssă mi ks 
kamnionslă n se mai vedea, Edita, rene- 
zindă-se în anartamentslă reginei, o răgt s5 
se skoale îndats uri ss se dsks la kortală re-
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melsi sure a nsne în lăkrare ne lînos dinszlă 

măternikai intervenire, mi a nrinveni fatalele 

konsekzinne ale asestei glzme. Regina, snsi- 

mântats mi dînsa, arănki vina, dans obiueiă, 

asânra nersoaneloră ue o înkonjăra, mi se sili 

a linisui dărerea uri nemălusmirea Editei min 

o mii de arg&mente ieranionabile,.. „Ea era 

sigăr5 ks nă se întîmulase nisi 5nă reg... 

Kavalerslă ksta fir îndoials sr doarm'r d3nB 

vegierea lsi de noante... IIli kzndă kiară 

teama msniei renelzi '15 ară fi fekată ss de- 

serteze ks stindardslă... totă ns era altr na 

g5bs, de kztă o bsksuiks de m'stase nesdăts 

mi &n% bietă aventărară în fsg5; mi în-fine de 

ară fi kiară nrisonieră nentră kstă-va timnă, ei i 

ară fi trebsită n&mai sr lase ss treaks uea d'in- 
tii foris ală Isi Rikardă! Ea srma da vorbi 

neînuetată mi d'a gremrdi o măluime de ra- 

uionamente absărde k& denrearta sneranus da 
înkredinga ne Edita mi d'a uri nroba ei înse-uri 

kw nisi o neferiuire nă mătea reszita dintr” o 

glzms ne kare în făndslă inimei mi o msstra 
ks amară; dar ne ksndă Edita kzata în-de- 

mertă s5 întrersns auestă torentă de vorbe 

neînsemun'stoare, nrivirea sa întilni ma &neă da- 

me kare intrase la rewina. Moartea era desem- 

nat în okii astei femei; ni vederea sa ară fi 

fekată ne Edita ss mi mearzs simyirile, daka
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o nsterniks nevesitate uri energia natărals a 
karaktervlzi ses nă i ară fi nermisă sm IIBS- 
treze uelă nsning o anarinns de linisue. 

— Doamns, strigă îndats ladi Edita ad- 
ressnds-se kstre remina, nă nerde sng minstă 
mai msltă în vorbe; dar skanz viaua &nzi 
omă... daka kă toate astea, ad'zăui ea k'0 voue 
înekats, mai & înks timuă. 

— Mai este o remsmins de snerangs, 
zise ladi Calista, kare intra... Aflat ks a fostă 
kondăsă dinaintea renelsi... Nă s'aă terminată 
înks toate... Dar, adsăni ea fi” a nstea 
mai msltă ss mi reniis săsninele mi lakreme- 
le... Dar neste nsnină n vomă mai stea, 
faue nimikă, daka nă vomă Isa da drentălg 
o otsrire. 

— Void oferi snă kandelară dW'asră la 
Ssntslă Mormintă.... o ram darpintă la Nos- 
tra Doamns d'Engaddi, o mants de valoare ao 
st de besanni! la ssntals 'Toma W'Orthez... 
strigă rewina miskats de velă mai viă neas- 
tîimnsră. 

— Skoals-te, skoals-te, doamns, zise E- 
dita; invokz ne tonă ssnuii daka voiesui, dar 
fii mronria ssnts a domniei tale înss-ni. 

— In adevsră, doamns, adrăui dama re- PI 
ni felă de monedz me kare o nsria mai "nainte sei e se dssea la Ssntslă-Mormîntă,
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minei de gteals, ladi Edita are ksvîntă. Skoa- 
15, doamnr, mi s5 mergemă la kortălă rexelzi 

Rikardă ss i ueremă viana astei bietă min- 

tilomă.,. 

— Voiă merge, voiă mere... Mr dskă 

akm kiară, zise remina skălsndz-se de totă 

tremărsndă, ne kpudă femeiele sale, totă ana 

de tărbărate ka wi ea, era nekanabile dai 

faae serviniele neansrate la skălarea sa... 
Linisait5 în anarinur, de mi nalids ka moar- 

tea, Edita învesti ne regina k5 kiară msnile 

sale, uri mină ling dînsa lokzlă nămeroaseloră 

sale femei. 
— Ye felă! doamneloră? zise rezina, ka- 

re mi înt'ână asemenea minstă ns înaeta d'a 

se okăna do demearts etikets... Ssferini ka 
ladi Edita sv fak servinislă vostri ?... Vezi, 

Edito, ele ns ssntă kanabile de nimikă asts- 

zi... No voit fi niui o dats învestite la timnă... 

Am$ faue mai bine ss trimitemă ss kisme ne 

arxieniskonălă Tirzlăi, uri a "1% întrebinga ka 

mizlouitoră. | 

— O! ns, nă, strigi Edita; dă-te înss-ui, 

doamns: ai fekztă reslă... ads remedizlă. 

— Ms voit dsue... o s5 ms dskă; dar 

daka Rikardă va fi întpritată, ns voiă kăteza 

s3 i vorbeskă, m'ară omori. 

— Ds-te, gramioass săverans, zise ladi



394 MUSEULU LITERARIU, 

Calista, kare kznosuea mai bine karakterslă 
doamnei sale... Nz este niui an le înfăriată 
kare ss noatr arsnka okii asgnra atstoră kar- 
mini mi s% nă înfesne &n% simtimentă de m'5- 
ni5... k3 k5tă mai alesă sn kavaleră ama 
de lcală, ama de devotată ka reyele Rikardă, 
mentră kare uele mai miui dorinue săntă nisue 
ordine. 

— Ama kreză, Calisto; a! n saii însm.. 
Rs toate astea mr voit dăse ; dar zitz-te ue 
ai frkstă; m'ai învestită kg verde, mi asta € 
kăloarea ne kare o zrasue elă. E bine ks- 
Hetată; aideni, kărîndă, dani-mi o rokis al- 
bastrz, mi ksătaui-mi lanuzlă de rsbine kare 
fskă narte din reskămnmzrarea renelăi Winrz- 
Isi... Kreză ks este în stima de feră sa 
altă-ndeva, 

— Km te onresui la astă-felg de griji 
ksndă s5nă minstă noate kosta viana ănsi 
omă! strigi Edita kă sorrprare.,. Remsi , doa- 
mMH5, m5 voiă dăue înst-mi si afls ne reyele 
Rikardă... Am narte interesate în asts afa- 
uere... Il5 voiă întreba daka se kăvine a se 
jăka kz onoarea gnei biete file de ssnyele seă, înkztă sr abuse ks nămele astei in- fortanate ka ss abats m&nă bravă mintilomă de la datoria sa, 8515 esnsis la moarte ui
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la infamis, mi s5 dea remstanisnea Angliei 

vîsălzi uri desnrenglsi armatei krestine. 

Berenmera askălti asts esnlosisne f5'5 

veste, nemiskats de mirare mi de snaims. 

Dar fiindă-ks Edita se nregztia a usrsi kor- 

tală, ea strigi k'o voue slabs: 

— Onrigi-o... onrimi-o. 

— Kats în adevsră sr astentsmă ne re- 

pina, nobilz ladi Edita, zise Calista anăk'5n- 

do înaetă de bragă! mi domniata, doamns, 

vei merge, sânt sigsrs, fra întsrzia mai 

msltă... Daka ladi Edita se deea singsrs la 

remele, msnia monarkălăi n'ară mai kânoasue 

nisi an otară, uri o singăr5 via n'ară fi des- 

tsls ka s5 stimnere fgria sa. 

— Ms dukă, ms dskă, zise regina s5- 

v&nînds-se nesesitsuii; mi Edita, de mi nins 

de nersbdare, astent; ka Berengera s5 ini 

termine gsteala. 

Ele se gstirs de nlekare într'snă timnă 

ama de sksrtă nrekstă era nermisă s'o sere. 

Regina se înfsursri kă grab înt'o larg5 

mants , kare akoneri toate neîngrijirile g:stelei 

sale, anoi, însouits de Edita mi de femeiele 

sale, mi ărmats n&mai de ksui-va ofieri uri 

oameni de arme, se îndrenti k'snă nasă re- 

mede sure kortslă snbimîntstorălui seă sonă. 

  

* 

 



  
în nerâbdarea sa redicâ pe piticul de pe josă, 

CAPITULU y. 

Ksndă renina Berenyera se nresintt din aintea kor tălsi sonzlzi seg, kambelanii servinig- Isi din afarz se On5sers, ks totă resirektală ng-
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tindiosă, ka s'o lase a nstrende mai "nainte ; 
ea nstă Sa5z5 kiară vouea asnrs a rerelză 
kare onria de a o Issa ss intrs, 

— Vezi, zise atsnui renina kism'sndg 
ne Edita ka ksm ară fi desekată toate miz- 
oasele sale de rezmire. 

— O suiam; remele nz voesue ss ne nrii- 
measks. 

În astă minstă aăzivp ue Rikardă vor- 
bindă ks uineva în într: 

— Ileaks, mi îndenlinesue-ni karîndg 
datoria, nerodăle, k5si în asta ni st5 ertarea. 
Vei avea zeze besanni daka'l% vei esnedia 
dint”o singărs lovitărs.  Askalts, nzkstossle, 
observă bine daka obrazii sei se nmleskă, 
Vino de mi snzne uea mai mik konvslsi&ne, 
vea mai ămoarb temere: îmi mlage sr suit 
kăm moră bravii. 

— Daka va vedea sekăra mea rediksn- 
d-se dVassnra kanzlzi seă fsr5 sr tresars, 
elă va fi selă d'intiiă ksrsia i se întîmnls a- 
weasta, resnănse o voze regămit; mi sărd; 
dar kare, lăsndă arte dintro timiditate ns- 
nină ordinari, nă se redika nisi de km la 
gradslă ses obiuinsită de asnrime. 

Edita ns nmsts mine mai măltă timnă 
ipuerea. 

— Daka Grapia Voastrs, zise ea reginei 
VOL. II. 3
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n3 se va ot5ri sz intre, o voiă faueeă, daka 

nă  nentră Majestatea Voastre, uelă nsină 

nentră mine îns5-mi... Kambelane, regina ăere 

sr vaz ue regele Rikardă; sopia voiesae s5 

vorbeasks sonălzi seg. 

— Nobilz dams, resnsnse ofinerslă nleksn- 

ds-mi toiagălă ofisială, îmi nare reă ks v5 

refesă : dar Maiestatea Sa este oksnatr ks a- 

faueri în kari € vorba de viauz saă de moarte 

— TI tokmai nenta”o afauere de viaus saă 

de moarte voimă ss i vorbimă, resnănse Edi- 

ta.  Voiă deskide dr&mălă Maiestenii Voastre. 

Dam aste vorbe, reîmningîndă l'o m'5n5 
me kambelană, ansks kz uea altr nerdeaoa. 

— Na kateză sr m5 onsiă la voinga 

Altenei Voastre, zise kambelanslă ssnsnînds- 

se isnelei fizmoasei răgstoare; astă-felă 15s5 

tregerea libers, mi regina făse siliti; s5 in- 
tre în anartamentă. 

Monarkălă era întinsă ne natălă seă, mi, 
la oare-kare distangr, era 5nă omă kare se 

nsrea kr astenta ordinile sale, mi a kzrsia 

meseris n5 era anevoiz de devinată. El& era 

învestită k'snă snenneră de nînzs romis kare 

i akoneria abia &merii, mi lesa bramele sale 
goale nînr în săs8lă kotslzi. 

Drentă vestimîntă ne dassura el& nsrta, 

de kzte ori ksta ss mi îndenlineasks snsi- 
miîntstoarea sa înszrainare, 5nă felă de nen-
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tară, fsrs msnivi, semsnsndă mii ks a &nzi 
eraldă, frkstă de nele de bog arg5sit5, ui n5- 
tat ne din ainte k& mai msite nete d'ană 
romă înkisă. Snenners!X ni nentarală de Wa- 
săura ajănyea nînz la penzki, mi nisioarele 
sale era akonerite kă aucia-iai mele de kare 
era fskătă vestimîntală sane:ioră. %nă bo- 
netă de nsră grosă askănidea uartea ssneri- 
oar5 a snei figăre ne kare se msrea kr voia 
So asiăuizs de limins. llartea, inferioars era, 
akonerit5 k'o lsngs mi deass barbs romatiks 
kare ze amesteka k'snă ură de aueia-nri ks- 

„loare.  Weia ue se mai vedea din trzsăre era 
krăntă ii ferosă. Talia astsi omă era skartă, 
îndesat; mi meauzn5, avea gitslă largă mi 
skărtă ka al5 &nsi tazră, nisue smeri largi, 
nisue brage do linime desnronoruionats, 
trankislă forte 1 ut birată, miaioarele skarte 
mi suite.  Auestă fe: '0să nersonagiă se rezima 
mo snadz als kzrgia feră cra mâi de nat 
mdioare mi jimstate lănyime, ne ksndă ms- 
nerălă redikată de dosz-zeui de degite era 
garnită ks nlămbă ka ss fak, kontra-balang 
isinrslzi, virfglă se înzlua maită mai sssă de- 
krtă kanslă omslăi rezimată ne msneră a- 
stentnaă ordinile regelsi. 

La intrarea, fsr5 de veste a dameloră, 
Rikardă, kare era întinsă i fana întoarse
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sure 5urs mi ks kanzlă rezimată ne kotă, ne 

ksndă vorbia, ăriaiosălgi individă ue'l& avea 

dinaintea Isi, se întoarse remede de uea alt 

narte ka sănrinsă mi nemslgămită, întorkîndă 

astă-felă snatele reginei mi dameloră sale, mi 

atregindă snre dînsălă ukoneremîntală natalăi, 

lare, învederată, mrintr'o lsare a minte ling&- 

nlitoare a kambelaniloră sei, era frkstă din 

nelea a doi swsimîntztori lei, nregtitr, 12 Ye- 
nexnia k'o arte ama de admirabil înkstă atin- 

gînd'o se nzrea mai moale de kstă o nele de 

derbă.  Berengera suia bine (mi kare femei 

nek&noasue aueastr arte) ue mizloaze ksta ss 

întrebăinmeze ka ss înving. Dsn ue a a- 
rănkată o nrivire d'o snaimr nesnăsT assnra 
înfiorstorălzi ministră ală resbsnsrii sonzlzi set, 
ea se renezi ling natslă Isi Rikardă, ksză în ge- 
năki, 1555 55 alăneue mantia kare o înfsnrăra, mi 
arst; filfindă ne frsmormii ei zmeri lănygele 
măvime ale nrălzi ses dazrită. În astg mi- 
ntă figăra reminei sară fi nststă komnara k5 
soarele kare ese dint'nă noră, nărtsndă ne 
fr&ntea sa nzlits &rma absriloră kari i '1% ster- 
ea; ansk5 branslă reyelzi kare, în minztală 
ksndă se întorsese, era oksnată a'uri trage ne 
dînsslă akoneremîntslă mi, atr5gînd'o sure 
dinsa k'o dzlue violinuz la kare se uerki a 
resista înuetă, anzki asts m'5n5, reazimslă
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krestintruii mi snaima nsesnslsi, o înveli în- 
tre miuile sale mini, mi, anzssnda-mi frăntea 
ne dinsa, o năse la băzele sale. 

— Ye înseamns asta, Berengero? întreb 

Rikardă, ks kanslă totă întorsă de uea alts 

marte, dar ne mai retregîndă-mi mna. 

—— Gonesue ne astă omă, nrivirea sa m' 

OMOar5, mărm5r5 regina. 

— Emi daiui, nstirisle, ziue Rikardă 

fpw a se întoarae. We mai astenni akolo; ai 

venită ka ss te zimi la aste dame? 

— Kare este voinna Maiestsnii Voastre, 

dans ue se va desnsrui kanslă? zise omslă. 

— Afar d'aiui, kzne! reneti Rikardă. 

Îngronarea krestins! Omslă desnzră dum ue 
a argnkată o nrivire asăara înksntstoarii re- 

mine kare, în gsteala sa neîngrijits, louia kă 

toats strelăuirea fromăsegii sale natsrale; mi 

ssrisălă de admirare ue i skin avea sună ue 

mai griuioză înks de kstă nrivirea sa obiui- 

nzits nlins de vinismă i de sr în kontra 

smanitsuii. 

— Uli akm, nebăniko, ue ms vei? zise 

Rikardă întărnsnds-se înuetă mi ka fzrz voia 

15ă kstre regina r&gstoare. Dar nă era în na- 
tăra &nsi admiratoră ama de ferbinte ală 

fromăseuii (la kare Rikardă nrealegea nămai 
gloria) ka ss ns nriveasks f5rs miskare fi-
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gsra alterats imi nlins de snaims -a neji krea- 
tăve ama de deliuioase, mi ka ss ns sims, 
fi a înuerka o viiz Simnati, nisue băze una 
de dslui ansssndg-se ne o msns ne kare o 
zda totă d'o dat ks lakreme. Elă intoarse 
înuetă lztre dînsa bsrateaska sa figzrs, mi 
okiziă sed velă ziare mi aluas!a, kare Izafa a- 
desea d'o Ismins măi înfiorpivase, se anim 
de esnresisnea uea mai dslue de kare fe ka- 
nabilă,  Mingiindă auestă kană trămosă, mi 
trekîndă largele sale degite nîntre buklele în- 
kentstoare în desordinea loră, elă redilki mi 
szrătb kz ulpuere figăra xersvimălgi kare se 
U5rea 55 voiesue ss se askănzs în mâna sa. 
Formele robăste ale erozlui angls, fr&ntea sa 
deskisz mi nobilz, aerzlă seg maiestsosă, bra- 
nălă mi &merslă ses goiă, neile de leă, în 
mizlokzlă kwrora era kglia: 5, mi astr femeis 
do fiumăsene ama de întiicate mi ama de 
fragets înpenskiatr dia aintei, ară fi notată 
servi de modelă ka sr se desemne Erkală îm- 
ntksnds-se kă Ieianira. 

— Ii înks o daiz, ue kaztp dama a- 
fekmisniloră mele în iortziă kavalerglzi seă, 
la asts or matinal? 

— Eartă-m5, cari 5, nrea graniosslă 
meă săverană, zise reziua ne kare temerile
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sale o fsuea din noă nekanabils d'a faze o- 

fiaislă de restoare. 

— Jlentrg ue sr te ertă. 

— Mai întîiă nmentrs kz m'am întrodasă 

dinaintea nresinnei voastre regale kam kă msl- 

t5 katezare mi grab5... 

Ka se onri. 

— — Te! s5 intri aiui «5 uirea multb 

kstezare! 'f's! asemenea kă soarele kare a lg- 

minată ks razele sale înkisoarea &nzi neferi- 

dită kantivă! Dar eram okănată de o afauere 

la kare ns se kăvenia ka ss fii martărs, daăl- 

zea mea amiks; wi ne lings astea ms te- 
meam d'a te vedea nerikălsndă nrenioasa ta 

ssnstate întvsnă lokă &nde boala domins ama 

de karîndă. 

— Dar eats-te ssnstosă, zise regina, 

kzstndă a amsna komsnikarea de kare se 

temea. 

— Destală de ssnstosă ka ss ms lsntă 

în kontra kamnionzlzi atstă de kstezetoră ka, 

sr nă reksnoasks în tine ne uea mai frămoa- 

s5 din krestinstate. 
— Ns5 mi vei refssa dar o grauit, 5nang- 

mai, sn5 bietă kană. 

— A! grmeazs, zise regele înkrsntendă 

Surznueana.
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— Asestă neferiuită kavalert Skoniană, 
mărmăi regina. 

— Ss nă mai vorbimă de asta, doamns, 
resnănse ks asnrime Rikardg; sentinua sa s'a 
nrongunată. 

— Te rogă! regalslă me nrea isbită; 
este nămai 5nă steagă nerdstă. Berengera 
înă va da altălă kăsată ks kiart msna sa, mi 
mai msndră de kztă toate auele kari a5 filfiitg 
vro dats în vîntă. Îl voiă îmnodobi lkz toni 
msrgsritarii we nosedă, mi la fis-kare M'BIg'5- 
ritară voiă adsăyi o lakrem5 de reksnosain- 
5 kămetsndă la menerositatea kavalerslzi mes. 

— N5 suii ue snzi, resngnse regele în- 
trerănînd'o kă msniz. Mrgzritari! toni m'pr- 
gsritarii Orientălzi ns notă renara insălta fs- 
kzt5 onoarii Angliei?  Lakreme! toate lakre- 
mele znei femei voră smsla vro dati o nat 
de ne marka Isi Rikardg? Ds-te, doamus, 
kănoasue-ni mai bine lokslă, mi remsi în sfe- 
ra domniei tale. Aveamă în astă minstg nisue 
datorie la kari ng NOI s% iei marte kă noi. 

— Aszi, Edito! zise înuetă de totg regi- 
na; 0 ss 115 înteritsmă mai maltă. 

— Ii ksndă kiarg! zise Edita înain- 
tsndă. Milordă, eă biata, voastis kons'nyeans, 
viă s5 pi ueră drentate mai msltă de kstă er- 
fare, vai zrekile &nzi rege kats 85 fi deski-
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se ori mi ksndă, în totă lokslă la ast stri- 

gaze de drentate. 
— A, a! vara noastr Edita, zise Rikardă 

skălsnda-se de ne natălă se, akonerită de 

largslă se vestimintă; ea vorbesue totă d'asna 

ka snă rege, mi i voiă resnănde ka 5nă rewe 

daka uererea se-mi nresintz este demns de dîn- 

sa saă de mine. 
Framzsepea Editei era mai intelektsals 

mi vorbia mai nsnuină simuzriloră de kstă a 

reminci ; dar nersbdarea mi neastimusrălă de- 

tesers femei sale o strelosire ne kare &ne- 

ori mo avea, mi manninerii sale o demnitate 

enerpiks kare imnăse tevere nentr'snă minstă 

lzi Rikardă kiară, de mi se nzts vedea k'ară 

fi voită so întrerăns. 
— Milordă, resnsnse ea, auestă bravă ka- 

valeră ală krrsia suge 0 s5 "115 verii a f5- 

kătă în timnslă seă mai msălte servigie kres- 

tinpt5uii. El5 ns ni a îndenlinită datoria k- 

zîndă înt'o korsz ue i sa ussă nămai din 5- 

DISrinI45, ai din nelăkrarea sniritălzi. Onă me- 

sapiă i se trimise în nsmele aueleia... de ae 

so askănză, în kiară numele met; mi astă 

mesaniă îl& fekă sm mi nsrseasks nostălă 

ment sn% minătă.  Afars din astea, kare ka- 

valeră ală krestinst5nii ară fi refăsată d'a 

ge sănsne ordinălzi &nei file kare, f5rs alts
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kalitate, are uelă năgină în vinele sale ssn- 
mele Illantagenenilorg ? | 

— Ama dar "1% ai vszată, verimoars, în- 
trebi venele mămkzndă-mi bazele ka s5 mi 
onreaskr m'snia. 

-— "Lă am vezată, sire. E de nrisosă 
s5 esnlikă nentră ue: nam venită aiai niui 
ka ss mr jăstifikă, niui ka ss akssă ne aci 
alui. 

—— Bii snde i ai frkată o astă-felă de grani's? 
—- În kortslă Maiestsuii Sale reginei. 
— A tegalei noastre sonie! strioi Ri- 

kardă. Ile uerg, ne ssntslă George ală 
Angliei mi ne toni ssnpii kai kalkă îne 
galeria de kristală, asta 8 nrea kătezstoră! 
Am observată mi am desnrenzită nerzminata 
admirare a astgi resbelatoră nentrs o dam' 
ama de sănerioars de dinsală: n nsteam 0- 
mi ka o femeis din senyele meă, din înzipi- 
mea sferei snde â năs'o nasuerea sa, s% în- 
tinză asănra &n5i soldată întinekosă ast in- 
flsings ne kare soarele resnsndesue ne toate 
fiinnele nsmîntesuj. Dar, ueră mi nsmîntă! 
ka ss '1% nriimesui la o aădiinus de noante, 
kiară în kortslă regalei noastre sonie, mi ka 
S5 kstezi ss mi oferi o asemenea skăss nen- 
îră nesămgnerea mi desertarea sa! ne săfletslă 
tatzlzi meă! Edito, o ss te koesui toat viana ta într'o monastire!
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— Sire, resnsnse Edita, mbrimea voas- 

tr devine tiraniz. Onoarea mea este totă ama 

de neatinsr ka mi a voastr5, mi regina kare 

& aiui de fas noate s'o nrobeze daka nă es- 

te ama. Dar am mai sns'o, n'am venită aiui 

niai ka ss ms jăstifikă , niv ka ss akăsă ne 

gei alni. Vs ueră nmai da întinde asănra 

auelzia, a kwrăia gremals fese ressllatălă znei 

usterniae tentanisni, ast; miserikordis rio kare 

voi înmi-v5, siniore, o veni ustea imnlora în- 

i”o zi de la sn5 tribsnală sănerioră mi nen- 

tră nisue gremale mai serioase noate. 

— Este oare Edita Illantagenet! zise Ri- 

kardă k3 întristare, Edita Illantagenet, înne- 

leanta, nobila, Edita... mi nă este oare vro 

femei ne kare o retpuesue amorălă, mi kare 

sokotesuc nentră nimikă gloria în komnarare 

kă viaua amantălgi seă ?... me ssfletălă reye- 

isi Enrikă! nă sui ue ms renine da ordona 

s5 adskr de la nalkă kanzlă amantălui teă 

ka ss 715 năiă în josălă krzuefivelgi kilici tale. 

— Ii atsnai kiară, strigi Edita, nă voiă 

ziae mai năpină ks este desnsierea sui bravă 

kavaleră kă nedrentate mi ks krăzime omorită 

de... (aiui reuină &n% kăvîntă asnrs) de aze- 

la kare ară fi trebgită ss suis mai bine s5 

resnlsteask meritălă kavalereskă... 'Lă ai 

nămită amantălă meă, rm ea k'o ismealr
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kreskinds; era în adevzră! amantală uelg mai 
leală mi welă mai fidelă... Dar mălusmită ne 
asts ămilit; devopizne ne kare oamenii o dak 
sEnniloră, nivi o dati k'a kistată s5 ksstige 
bănele mele granie nrint'nă kăvîntă, nrintr”o 
urivire... IIli nentră asta kats s5 moars astă 
bravă, astă kăragiosă, astă fidelă kavaleră. 

— O, tiuere! tzuere, zise înuetă de totă 
Berengera, îl& săneri mai msltă. 

— Ilăuină îmi mass, resnsnse Edita, vir- 
inea fărs nat nă se teme de leslă r5uyindă, 
S5 mi îmnlineaskz voinna asăm” asestai demnă 
kavaleră... Astz Editz, nentrs kare sir Re- 
met 0 s5 moars, va sui s4 Hlng5 moartea 
sa. Nimini nă va mai veni ss mi vorbeasks 
de alianue nolitiue kari uerk sankui&nea, as- 
tei neferisite msi... Vis, anti fi ststă, n'amă 
fi voită ss fiă sonia sa, 0 distanms nrea ma- 
re ne desnsryia; dar moartea faue egale toa- 
te rangările... snt d'aksm înainte fidannata 
moruii. 

Regele era ss resusnzs ko fsriz, kzndă 
5nă kslsgsră intri în anartamentă, kă kanslă mi 
kornălă învelită ks vestimintelă unui k3 kanz- 
monzlă kare! distinea ordinea sa; elă se arsu- 
ks la niuioarele rexelzi, mi'lă lkonjări, ne totă de era mai ssntă mi maj 'sakră, a onri ese- 
kătarea.
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— TIe suentralt mi me snada mea, strigi 

Rikardă, lsmea întreags sa snită ka ss m5 

fak ss nebsneskă. Ms vsză onrită la fi5- 

lare masă de nebsni, de femei mi de ksl- 

gsri. Ksm sa întîmnlată ss mai trzeskă înk5? 

— Gragiosălă meă săverană, zise k'slu- 

gsrălă, am rsgată ne lordă Gilsland a amt- 

na, esekstarea nîns ksndă ms voiă arsnka la 

sriuioarele voastre. | 

_— ŢIIi a fostă atstă de nresămntăosă ka 

s5 ai akoarde uererea; dar reksnoskă aisi ob- 

“ stinarea sa ordinar. IIli me ai de snssă? 

vorbesae, în nzmele demonslzi! 

— Sire, am snă sekretă imnortantă, dar 

1g am nriimită ssb similislă konfesisnii, uri 

nă notă 51% deskoneră. V'o jără îns5 

ue ssntslă mes ordină, ne vestimintelă ue 

nortă, mi ue mea ferisitslă Elie fendato- 

rsl& nostru, kare fă dăsă în weră fer a avea 

smuinzrile ordinare ale mornii, astă jsne mi 

a înkredinmată o esnlikare astă-felă înkstă, 

dak” aveam fakgltatea s5 v'o înkredinneză, 

Vară faze a revoka ks drentălă sentinua sa 

fatal. 

— Bene msrinte, armele ue le nortă a- 

lam snsnt destslă daka resnektă biserika. 

F'i-mi ksnoskstă auestă sekretă, mi voiă ve- 

dea ue este de kăviings.
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Ssntslă omă, arănksndă-uă karsnronsă 
ne snate, mi desfskîndă rasa sa de lkarmelită, 
arti &n5 vestimîntă de unele de mană, uri o fi- 
gar ama de straniă alterats de tsrbararea kli- 
mei, de nostă mi de nenitinys, în kstă sem's- 
na mai mzltă k'snă skeletă însăflenită de kstă 
k'o fiinus vis. 

— Sire, zise elă, de doss-zeui de ani 
am msrtărisită axestă miserabilă kornă ui 
mi am &rmată nenitinna în kaverna dEngaddi. 
Rrezi ks eg, kare sânt mortă în lsme, ami 
voi sm skorneskă o falsitate ka ss NBiă să- 
fletslă meă în nerikzlg? Saă, k5 auela kare 
s'a legată nrin jărsmintele uele mai sakre, uri 
kare are nămai o dorinns în asts lsme, adik 

" rekonstrăirea temulălzi Sionzlsi, ss voiasks a 
trpda sekretele konfesionalslsi? Ii ăna mi 
alta ară revolta de-asemenea ssfletală meg. 

— Ama dar, tă esti auelă ermită desnre 
kare se vorbesue atstă de mgltă? Ama dar 
uie, daka ns ms învelă, nrinuiuii krestini tri- 
misers ne kiară auestă lkavaleră ka ss des- 
iiză negonizrile kz Saladin, ne ksndg e, 
kare ară fi trebsită ss fiă selă d'întiig kon- 
săltată, eram reninztă de boalg. Ilsteni ss vi le năneni la kale toni îmnresns. N5 mi voik nsne gitălă în nodzlă de feră ală ding'ptoarii 5năi karmelită: mi kt nentră asestă trimisă,
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va mari mai kărindă mi mai sigsră, fiindă-k5 

mizlouesui nentră diusslă. 

_— Domnezeă ss v5 fi miserikordiosă, 

minuine! resnsnse ermitslă kă mălts emoni- 

zne. Veni faue o fants ale ksriia rosi 

voră fi astă-felă, înkstă vepă dori într'o zi 85 

na fi5 foksts kiară de ară fi trebăită s5 Y5 

koste snt membră. Dani-vs, daka voini, oar- 

bei voastre ferie, dar nă faueni nimikă nere- 

vokabilă! - 

— Emi afars, strigi remele bstindă din 

niuioră. E! ue! soarele a ressrită ne r&NIĂ- 

nea Angliei, mi ea nă este înk's resbănat5! 

Femei, mi tă, nreote, retrageni-v5, daka n5 

voigi s'aszini nisae ordine ue vară fi nenls- 

kgte, ksui, ne spntălă George! ms jără... 

— Nă jăra! zise vouea, 5ngi n0ă Mers0- 

nayiă kare intrase în navilionă. 

— A! îmvsuatslă me Xakim, kare vine, 

sneră. ss invoye, nentr5 dinsălă, penerositatea 

noastus. 

_— Am uerztă sr mi vorbeskă f5r6 în- 

irziere mi nentr nisue afaueri de uelă mai 

înaltă interesă. 

__ Sms te mresintă mai întiiă soniei mele. 

_— Na mi este dată, zise medikslă, în- 

krgaimrsndă-mi brauele k'snă aeră de mode- 

stis mi de resnektă de totă orientală, nă mi
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esta dată ss uriveskă fromssenea f5rr v5lă 
mi armat ks toats strelauirea sa. 

— Retrame-te dar, Berengero. Mai alesg 
n mai renoini imnorisnitsuile voastre! Akord 
ka esekztarea sr fis amsnats nîns la ntinză. 
Mergi mi stimusrz-te, skămr5 Berengero. E- 
Cite, câzeni elă k'o nrivire kare lovi ks snai- 
5 săficti!E ksraijivusei konszngene kiară, 
mergi, daka pi remzne vro utidinus. 

Femeiele se retrasers, saă mai bine emirz 
kă grab din kortă, gitsndă rangălă mi eti- 
keta, mi asemenea k'o trăns de uaseri selba- 
tie ară se readenă dun ue a înuetată goa- 
na moimglzi. Ele intrars în navilionxlă Te- 
minei ka ss se msi ne nisue mreri de reă 
mi nisee rekriminbri de-asemenea nefolositoare. 
Nămai Edita nx se înjosia s5 uri reverse ds- 
terea tin auele mizloaue vălgare. Fer a 
skoate s5n5 săsnină, fir” a nronsnua 5nă k- 
vîntă de măstrare, remase lines repina, a kria, 
sănBiare ni sisbiui&ne de karakteră se arstaser 
nrin nisue isni atakzri de nevre, mi o kssts 
nă năuai kă stredăinus, dar uri kg afekyi&ne. 

— Este ks nenstinms ka ea ss fi izbită 
ne astă kavaleră; zise Florisa Calistei. Ne amă 
îngelată. la se întristeazg de soartea sa, 
dar ka da uzi streină kare o ss moarg din 
kassa: ei.
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— 'Tpuere, tuere! resnsnse konsoana sa 

mai esnerimentats uri mai mstrsnzptoare, ea e- 

ste din auea trăfanr5 kass a Illantageneniloră, 

kari nă mi mertăriseskă niui o dats ssferin- 

mele. S'aă vszstă &ne-ori, ne k5ndă snnera 

însi-uri ei de o ran mortals, legendă sgîrie- 

tarele însonitoriloră loră de arme. Floriso, 

amă fskstă snt lskrs snpimintstoră, mi k5tă 

desnre mine anti da toate skslele mele ka s 

nă se fi fikută astr fatalr glsmr. 

Ermitslă armă me dame afars din ravi- 

liont nreksm ămbra &rmeazs 0 razs de 18- 

mins ssb snă eră norosă; dar se reîntoarse 

ne mragă, mi întinzindă msna sa kstre rege 

k'an5 mestă de nrevestire mi măi de ame- 

ringare : 
— Neferiuire, zise elă, auelzia kare lea- 

n5d5 konsiliele biseriuei ka ss se abandone 

la. ale nsebnălzi!... Rege Rikardă... nă skă- 

-tară înks nălberea, nisioareloră mele la intra- 

rarea lagsrălsi teă... Ilalomală ns kade înks 
ne kanălă teă, dar remsne atirnată de snă 
firă de nzră.  Monarkă trsfamă, ne vomă 

xevedea, 

— Amin, trsfame msrinte, zise Rikardă... 

mai trăfam$ ssb melea ta de mană de kztă 

mrinaiuii săb int mi NSrN85. 

Ermitală desnră, mi remele rm adre- 
VOL. II. 4
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ssndz-se Arabălzi; dervimii Orientslsi, în- 

melente Hakim, se întindă la astă-felă de fa- 

miliariteni kă nrinainii. 

— Snă dervimă, resnsnse medikslă, kat 
s5 fi5 nă înmelentă saă snă nebană. Ns 

se afli termină mediă nentră asela kare noarts 

rasa li kare vegiazz noantea mi nostesue 

zisa; din dos &na, saă noate ss aibr destsls 
îngelenuisne ka ss suis s7 se noarte k3 dis- 
krepisne dinaintea nrinainiloră; saă, ranisnea 

nefiindă i akordats, n noate fi resnonsabilă 
de fantele sale. 

— Îmi nare ks krlzgzrii nostri, aă a- 
dontată mai vîrtosă auestă din zrms karak- 
teră... Dar ss venimă Vale noastre... Kaue 
notă ss te îndatoreză, învsuatslă meă medik$?... 

— Mare rege, zise El-Hakim f5kindă o 
urofsnds salătare dans felslă orientală, mer- 
mite servitorălzi tes s5 esnsis &n5 kovintă 
fr a ni întrita resimtimentslă. Ami voi: 
s5 pi adskă a minte ks esti datoră, n mie, 
kare nă sânt dekztă snă smilită instrămentă , 
dar inteligingeloră sănerioare, bine-fauerea 
VIegeă, 

— UUi ms nrinză kr vei ss mi eri în- 
toarserea snei viene, întrersuse regele. 

— Astă-felă € milita r5gTWigne ue o a- 
dresă marelzi Melec-Ric, resusnse El-Hakim
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Îni ueră, în adevzră, gragia astăi bravă ka- 

valeră kondamnată la moarte, mi nentr'o gre- 

mals asemenea k5 aueia kare fsks usrintele 

tătăloră oameniloră. 
— IIli înuelenuisnea ta ară fi nststă ss 

ni adsks a minte, Hakime, zise remele ks nă- 

mins asmrime, ks Adam esnib ast5 greuals 

ka moartea. (Atensi Rikardă înuenră s5 stre- 

bat kă mari nasi strîmtălă snauiă ală kor- 

tslăi seă vorbindă în sine ks miskare.) Msl- 

mămeskă mie!... mărmări elă, am devinată 

ge voia sr ucars îndats ue'lă am vezătă intrendă 

în navilionă... Eats &nă omă ne Eare 'lă an 

kondamnată negremită la moarte, mi eă, rege 

mi soldată, eă kare am vszătă nerindă mii 

de oameni min ordinile mele, mi kare am o- 

morită kste dos-zesi ks msna mea, n5 void 

mătea ss omoră ne auesta, de mi onoarea ar- 

meloră mele, a kasei mele, a sogiei mele 

aă fostă komnromise de kslnabilsl... Ile ssn- 

tslă George! nă ms notă onri d'a nă ride... 
Ile ssntălă George! asta mi adăue a minte uo- 
vestea în kare Blondel deskrie ama de gls- 

menă &n% kastelă înkztată. Kavalerglă kare 

voiesue ss intre în într& se vede sna întralta 

onrită în nroiektslă sed de figărele mi anari- 

misnile sele mai diferite &nele de altele, dar 
kari toate s'onsng de-asemenea la skonălă seg... 

%
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Abia nere &na, mi alta vine în loksi... neva 
st5... konsznyeans... ermită... medikă, fis- 
kare s'arats ne rîndă în lokslg de Isnts în- 
dats ue uelă-altă a fostă învinsă! În adevsră, 
avesta & &n5 kavaleră ue se lent singără k3 
măluimea întreagr a &nsi tarniră... 

Ili Rikardă înuens ss rizs ks xoxotă, 
ksui în fendă firea sa se skimbase, m'snia, 
sa fiindă în menere nrea iste nă ustea ine 
msltă. 

În timuglă auesta medikslă îl urivia 
l'snă acră de mirare, kare nă era f5r'nă a- 
mestikă de desnrenă; kai Orientalii nz mai 
esnlik nisi de km aste skimbzri de karak- 
teră ama de. remezi ka ale temreratarei; ei 
miveskă mai alesă sn5 xoxotă de rîsă ka ne- 
kăviinuiosă la demnitatea omslzi, mi ks se 
ksvine nămai femeieloră mi koniiloră. În-fine 
înpelentslă sadrest remelsi ksndă îl vszs 
relssnds-mi sumele seg gelă revue. 

— O sentinus de moarte moate emi din 
bszele snsi omă kari se deskidă nents rîsă... 
Ilermite servitorglzi teă a kameta kr i ai a- 
kordată viana astsi omă. 

— Iliimesae în skimbă libertatea a o 
miis de kantivi, reds zn% asemenea nsmsră 
din komnatrionii tei kortariloră mi familieloră 
loră, mi voiă da nămai dekstă ordinstă nen-
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tră aueasta: dar viana &nsi omă n mi noate 

servi la nimikă, mi este kondamnats. 

— Săntemă toni kondamnani, zise Hakim 

n&nîndă-mă msna la tărbanslă seă; dar auela 

kare disnsne de zilele noastre este miserikor- 

diosă mi nă nretiude tribatală nostrg ka as- 

nrime mi k'o maniers nrematărats. 

— 'T3 nă noni s5 mi nrobezi ks ai 5uă 

interesă nartikălară a mi uere zitarea jăstiniei 

me kare în kalitate de rege am jărată ss 0 
arstă. 

— Ai mromisă ss te arzni klementă nre- 

km mi drentă: dar în astă minstă, mare 

reye, doresui nsmai îmnlinirea voingei tale. 

[li kzt& desnre interesslă ue notă avea în a- 

str afasere, sr suii kr viaua a mai msltoră 

oameni atîrn5 de la grapia se o vei alorda. 

— Esnlikz-ui kăvintele, dar ns kzsta 

a ms abăsa urin nisue false nreteste. 

— Bervitorălă teg se va feri de aueasta; 

s5 saii dar ks medikamentălă la kare ts, năter- 

nive reme, nreksm imi aluii, ai fostă datoră 

întremarea ta, este snă talismană komnssă săb 

inflzinma znirii oare-kwroră stele, kendă inte- 

Jimingele divine s&ntă uele mai favorabile. Bă 

sănt n&mai smilitălă maritoră înszrainată kg 

administrarea sa; îlă sdă în ang, observă ora
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kăvenits ka ss "1% da5 bolnavslăi, ui nasterea 

beztsrei Iskreazr ksra. 

— Bats o rars medisins, mi din ele 

mai komode! mi fiindă-ks se noate nsrta în 

nos&narslă medikulzi, ea skatesue toatz kara- 

vana ksmileloră kare & întrebsinnats mai vîr- 

tosă nentră transnortarea erbăriloră ... Ms 

miră ks se serv vuineva ks altă lskrg. 

— E skrisă, resnsnse Hakim k'o gravita- 

te netsrbsratr: „N'abăsa de înksrstorslă kare 

te a readăsă din lsntz.“ Sr suil ks daka se 

notă forma astă-felă de talismane, nsmai sn5 

mikă nămsră de adengi a kstezată ss îi în- 
gerue măterea uri s5 i fakr anlikarea. Nisue 
mivagisni rigăroase, nisue regăle asnre, Ios- 
tslă mi nenitinga s&ntă neamsrate din martea 
îngelentălăi kare întrebsinneazs astă-felă de 
vindekare, mi daka din neîngrijire, sa% din 
ibire de moliuisne, nă va vindeka, aelă năgină 
dozs-snre-zeue nersoane în fis-kare 15n5, N&- 
terea darslzi divină nsrssesue talismanzlă, mi 
medikzlă nrekm Imi bolnavii vindekami se a- 
fiz esnsmi toni la nisue neriksli mari, mi ng 
trekă anslă. Am înk trebsinus de o viaN5 
ka s5 komnlekteskă nsmsrslă uerstă. 

— Ds-te în lagsră, bsnslă met Iakim, 
ui, f5r5 îndoialz, vei afla m&lni amatori, fsr'a 
r5ni dela kalsă kliengii sei. Na se ksvine
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asi medikă de meritălă teă sr faks nedren- 

tate altăia. Ile lingr astea, nă v5ză, k&m, 

skeundă ne &nă kriminală de la moarte, îni 

komnlektesui nămsrălă de kăre minsnate. 

— Kndă vei nstea ss mi esnliui km 

sn$ naxară de ans tea vindekată ne tine, a- 

senra kmrăia erbările uele mai uregioase fă- 

seser întrebăingate în-denertă, vei nstea s5 

ragioneză asăura ueloră alte mistere e se a- 

tingă de auela-mi ssbiektă. Kstă desnre mi- 

ne, sănt neîndemsnatikă, ka s5 oueră 0 kzr5 

mingnat5, atingîndă akăm de dimineans snă 

animală neksrată. Nă mi mai faue dar între- 

beri, wi fis-mă destală ss suii k5 krămsndă 

viana, astei omă dăns uererea mea, vei sksna, 

mare rege, ne tine mi ne servitorzlă teă d'snă 

nerikslă ameninpstoră. 

—— Askslts, Adonebec, n5 ms onsiă k5 

mediuii îmi înfsnrsr5 kăvintele în întnerikă, 

mi uretindă ks mi tragă kănosuinnele de la 

stele; dar ksndă snzi Isi Rikardă Illantage- 

net kz este ameninnată de vr'&nă nerikălă din 

kazsa vwsnei mrevestiri ridiksle, saă nentră 

km a, Issată vro aeremonis demearts, s5 săli 

l'5 ns vorbesui ani neînvsnată Saksonă, nisi 

vrznei femei btrene în konilsris, kare mi n'5- 

rpsesue nlanslă nentră ks 5n5 engre ară fi 

trekstă ne dinaintea ci, nentră k'ară fi aszită
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kzntsndă 5nă korbă, saă a strenstată o ni- 

sik'5. 

— Na te notă onri ka ss ns te îndoesui 

de kzvintele mele: kz toate auestea daka sts- 

nînălă med voiesue sr ziks ks servitorălă seă 

a snăsă adevsrală, ară afla de kăviings ka 

st liuseaskz une toni neferidinii kari notă fi 

loviui de aueia-mi boals, de bine-fauerea astsi 

nreniosă talismană, de kstă ss întinz5 mise- 

rikordia sa ne 5nă kriminală. Regii, kari aă 

ka Satan nsterea da nerseksta ne înnelenui, 

n'o aă ka Alax d'a vindeka. Feresue-te dar 

da linsi ne omenire de snă bine ne lare în 

să-ui t5 nai nstea s5'1ă dai; noni sr tai sună 

kană, mi nă noni ss vindevi snă doră de dinte. 

— Batr me va s% ziks nrea mare ins0- 
linus5 ! striei renele kare se întprita ks kstă 
El-Hakim la sună tonă mai msrenă mi mai 
imneriosă. Noi te amă lsată ka medikă, ears 

n5 ka konsiliară saă direktoră de konsaiinne. 
— li astă-felă nrinuinele uelă mai re- 

nămită din Frangistan reksnoasue binele f5- 
kztă mersoanei sale regale? resusnse El-Ha- 
kim, kare skimbi îndats nostra &milits uri 
răgstoare în kare soliuitase nîm atănui me re- 
mele, ks o atitădine imnosants uri maiestăoas. 
S5 suii dar ks în toate lăruile Ezronei uri 
ale Asiei, la măsălmani uri nasarineni, între
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lavaleri mi dame, în toate kolmarile globslzi 

znde xarna menestrelslzi se asde mi &nde 

snada resbelatorslăi este în onoare, te voiă 

nroklama, Melec-Ric, ka snă mrinuine î5r5 ye- 

nerositate mi f5r5 rekănosuing5, mi daka e- 

sist; napisni la kari gloria ta nă ajănye nisi 

o dats, mi axeia voră azi vorbindă de r&- 

mrinea ta. 

— O, kătezi s5 întrebzingezi astă-felă de 

termini, snărkată înfidelă! strigă Rikardă k5 

fsriz; te ai sstărată dar de vianr ? 

— Lovesue, astr fanis te va nenela mai 

bine de kstă vorbele mele, ksndă fip-kare va 

fi armatz k'o lanue. 

Rikardă se întoarse renede, îui îukrăai- 

mr branele, mi înuens s5 strebats kortălă seă 

ka mai "nainte ; în-fine strig: 

— Frus menerositate mi f5r5 rekănos- 

dinu5! totă atstă ară fi ka s5 m'5 nămesui 

snă lamă saă snă infidelă! Hakim, gi al a- 

lesă resnlstirea. Ami fi nreferită s5 mi ueri 

skslele koroanei mele: k& toate astea ka rege 

ns notă si te refssă; iea dar ne asestă Sko- 

piană s5b naza ta. Ilrevostslă ui 115 va da 

ssb astă ordină. (El& skrise în-nrin's do5r 

saă trei linie mi le dete medikslsi.) Ss te 

serve ka sklavă, fi kă dinsslă ue vei voi, 

dar s5 mi deskizz okii ss nă se arate vr'0
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dat înaintea lzi Rikardă. Askslti, tă esti 
înnelentă ... Astă omă a fostă temerariă în 

nrivinna &noră fiinme în ai krora oki frmomi 

mi n&uins jsdekats ne înkredinusmă onoarea 

noastră: asemenea ks voi Orientalii, kari strin- 

Mei tesagrele voastre în kasete de leasz de 

aruintă ama de fine mi ama de nlsusnde ka 

messtăra suzi gîndakă de mstase. 

— Servitorulă teă înmeleme vorba remelzi, 
resnsnse înnelentălă relăsndă'mi îndats tonzlă 

resnektsosă ne kare înuenăse: ksndă &nă ta- 

netă msndrs este nstată, nebsnslă arat ks 
depitslă nata; înnelentălă o akonere kă manta 
sa. Am aszită voinua siniorălăi mes, mi a 
aszi, va s5 zik a se ssnsne. 

— Bine; astă kavaleră konsslte dar si- 
găranga sa nersonals, mi s5 ng se arate niui 
o datr în fana mea. Nz notă faue altă ueva 
ka ss te îndatoreskă? 

— Bănstatea rewelgi meă a îmulstă kana 
mea nins săsă: da, ea a fostă ama de absn- 
ditoare ka o fontsnz kare karge în mizlokglă 
lagsrălsi desuindingiloră Isi Israilă ksndg 
stsnka a fostă lovits de toiagslă Isi Moussa 
ben Amran (Moise). 

— Da, resnsnse Rikardă sărizîndă; dar 
a kstată, ka în desertă,, ss dea o mare lovi- 
tăr5 ne stink5 nîn' a n kuta asts binefa-
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aere. Ami voi ss kănoskă meva kare s5 i 

fis niskată; mi s5 notă a mi o akorda totă a- 

ma de libexă nreksm o sorginte natărals re- 

varss anele sale. 

_— Tlermite-mi a atinge ast mons vik- 

torioas5, ka daka vro dat; Adonebec EIl-Ha- 

lim ară ksnsta o granit de la Rikardă ală 

Angliei, s5 ii noats atandi adsae a minte nro- 

misignea sa. 

— Înă daă drentă garanni5 m5na Iri m5- 

nma mea, amiue. Silesue-te nămai s5 te n 

la kale astă-felă în kstă s5 ui komnlektesui 

nămsrslă de vindeksri fer a mi ere ne vr'5nă 

lkriminală reservată me seama drent5gii mele; 

leai ami voi mai bine s5 mi refseskă datoria 

ks totslă întraltă felă. 

— Fis-ui zilele mslgite! zise El-Hakim; 

mi se retrase din anartamentă înklinsndz-se 

mrofendă dans obiueiglă seă. 

Rikardă îlă nrivi emindă ks aerslă suzi 

omă kare este n&mai ne jmstate mslusmită. 

„IKsrioass obstinare într'astă El-Hakim, zise 

el: ksrioass întimulare bsnz kare sa N5să 

între auestă kstezstoră Skogiană mi nedeansa 

ue o meritase atstă de bine! ss trziask5! va 

fi &nă bravă mai măltă în lsme. Akăm s5 

ne okzusmă ks Asstriakălă. Ei! baronslă de 

Gilsland akolo este?“ Sir 'Tomas de Vaux,
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aszindă ksl5 kizma aineva, înfsniuri Wa dren- 
tălă talia sa masiv la intrarea navilionzlăi, 
ne kpndă la snatele Isi se strekăra ka o fan- 
tasms, î5” a se ansnua, mi fsr5 kă toate a- 
destea a întîmnina vro nediks, figsra selba- 
tik5 a ermitălsi VEngaddi infsmărată în manta 
sa de nele de kam'z. Rikardă fer a la a- 
minte la nresinua Isi, zise tare de totă ba- 
ronslsi: 

— Sir Tomas de Vaux, baronă de Lamercost 
mi de Gilsland, iea o tromnets mi ng e- 
raltă, mi dă-te nsmai dekstă la kortălă aue- 
Izia we se nămesue arxidsue al Azstriei. Sp 
aibi grije a te amronia de dinsălă în minstalt 
ksndă va fi înkonjărată de tomi kavalerii mi 
vasalii sei, nrekăm katr ss fir akăm la astp 
or5, k5ui mistregălă permană dejsns nîn'a 
nă asikălta litărpia.  Ilresinti-te din aintea Isi 
kstă se mnoate de kavaleresue, mi akssr'lă; 
în nămele Isi Rikardă ală Angliei, ks a rsnită, 
ast noante ks mna sa sad a altora, bandiera 
Angliei de ne lemuzlă seg. Ilentră aseia i 
vei snăne ks voinga noastri este ka într”o 
or5 din minztălă în kare vorbeskă ss resta- 
sre bandiera Angliei ks tot resnektslă, elă 
mi baronii sei stsndă în nisioare în timnălă 
meremoniei, ks kanetele goale mi învestini kă 
vestimintele loră de onoare. Va mai nlsnta
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alstore nromislă stindardă ală Azstrică res- 

ternată, ka kăm ară fi desonorată nrin fără 

mi twsdare, mi de uea alt5 marte o lanue 

nsrtindă kanzlă ssnyersndă al5 auelsia ue i 

a dată aelă Mintiiă konsiliă nentrs ast5 în- 

sălts lame, mi kare”lă a ajătată în rm la 

mănerea sa în lskrare. INi snnei ks voinga 

noastr fiindă ks fidelitate îmalinits, vomă 

konsimui konsidersndă jărsmâîntălă nostră nentrs 

binele Ilzmîntslzi-Ssnt5, ai erta mele alte gre- 

meale. 

— [Ii ae voiă faue daka dsuele de As- 

stria va nega ks a lsată marte la ast5 in- 

jaris? întrebi Tomas de Vaus. | 

— 1 vei snăne, resnănse remele, k'o 

vomă nroba ne kornslă se5... da, mi de ară 

fi înks săsuinstă de uei mai bravi ai sei kam- 

nioni. O vomă nroba da kavaleră, nedestră 

saă kzlare: în desertă, saă în sirkă, IPs5n- 

dă-i alegerea timuslzi, lokălzi mi armeloră. 

— Koyets, gramiosslă meă sinioră, 0- 

biekt; baronslă de Gilsland, ks minvinii &- 

niui în ast; krăuiads, săntă datori s5 man- 

pii5 namea lsi Demnezeă uri a biseriaei. 

— TIli domnia ta, ksmets s5 eseksi 

ordinile mele, fidelzlă meă vasală, resnsnse 

Rikardă ks nerpbdare, s'ară ziue ks toatr l5- 

mea ini a năsă în minte ss ns fak 85 skimbă
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mzrerea nrintr'ână kăvîntă, ama de lesne ure- 

ksm săflarea &năi konilă misks o mans. Ila- 

dea biseriaei între krzuiagi înseamn resbe- 

1slă ks Sasrasinii; mi nrinsinii jadeksndă de 
kzviinu5 a faue o înuetare de arme între dîn- 

mii, vea d'intiiă nave se termins ksndă uea 

da dosa înuene. Ile lîngz auestea, nă vezi 

ks togi auesti miinuini minteskă la skonzlă 

loră nartikălară? Ii eă voiă sajsngă Vală mes, 
kare este onoarea. 

De Vaux se douea ss esekzte ordinile 

regelzi, totă înslusndă &merii (frankemea uea, 

renezits a karakterslzi seă nenermitîndz-i a 

askănde ks oniniănea sa era kontrarir kă ko- 
nrinderea mesauiălăi), ksndă ermitală WEn- 
gaddi înainti ks aerslă &nsi omă înszruinată 
kz ordine mai mari dekmtă ale tztăloră noten- 
taniloră nsmiîntălui. III în adevsră, kostsmslă 
seă komnăsă de nele nzroass, nsrălă sed mi 
barba sa în desordine, figăra sa deskmrnats, 
trzsărele sale selbatize, okii sei kari skinteia 
săb nisae dese sm'Bnuene, mi a kzrora stre- 
Izaire exa măi ka ale smintirii, realisa oare-kăm 
ideia se ne o form5mă desnre znă nrofetă ală 
skrintărei, ksndă, însruinată k'o misisne di- 
vin5 nentră kălnabilii reni din Isdea sag din 
Israil, nsrssia stenuele mi kaverele deser- 
tălzi, ka ss vii ss konfsnde ne tiranii u-
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mîntslzi în mizlokală trăfiei lor, mi s'ar&nae 

assnrs-le ameninusrile adevsratalzi Dămnezeă. 

K3 toate violinuele sale, Rikardă resnekta bi- 

serika mi me ministrii sei; mi, de mi era să- 

mrată a vedea ne ermitălă întrodskînds-se 

astă-felă în kortălă seă, elă îlă salsti, totă 

fskindă semn Isi sir Tomas a se grebi. 

Dar ermitslă, ks mrivirea mi k3 vouea, onri 

me baronă da faze znă masă ka ss esekgte 

astă ordină; nui întinzindă branslă seă golă, 

a ksria mants de unele de kanvs se densrii 

de violinma astei miskgri, înslus în aeră a- 

vestă brat mskrită de nostă, mi akonerită 

de rane e le Issase lovitărele disuinlinei. 

— În nămele Isi Demnezeă mi ală nrea 

Sntălsi Ilsrinte, onreskă asts kismare la l5nt5 

nrofan5, kr5â5 mi sEnweroass, între doi nrin- 

gini krestini ală kprora &meră noarts nrea fe- 

riitălt semnă nrin kare mi aă jgrată alianus 

mi fraternitate. Neferiuire anelzia kare ară 

răne asts snire! Rikardă ală Angliei, revo- 

k5-yi mesanislă aelă neleuiită ne kare '15 ai 

dată astsi baronă... Ilerikalslă mi moartea te 

înkonjoars ... Ilămnalălă lzaesue dassnra gi- 

talsi tes. 

— Merikzlsl$ mi moartea ssntă nisue js- 

krie nentrs Rikardă, resnsnse monarkulă ks
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trsfi5, mi elă a bravată mea mslte snade ka, 

55 se teams de 5nă nsmnală. 

— Herikalglă mi moartea săntă konssn- 

mene, resusnse mrofetslă ; mi miksorsndă vo- 
uea ka ss i dea snă tonă sărdă mi 'mormîn- 
tală, adzni: uri dânz moarte jsdekata! 

-— Băne mi ssnte msrinte, resnektă san- 
titatea ta. 

— N5 ms resnekta, resnekts mai bine 

ne welă mai snsrkată insektă kare se tirasue 

ne mermii msrii Moarte mi se nstresue kg mo- 

sirla sa nekărats; dar resnektr ne auela als 

kzrsia mormîntă ai jărată ală libera; resuekt 

isremîntălă gnirii uelă ai fskstă, ui ns r&ne 
nodsrile de snisne mi fidelitate nrin kari te ai 
legată ks nrinsinii konfederani ai tei. 

— Bene nsrinte, voi membri ai Biseri- 
vei, îmi nbreni ks vo kam lăani asănrs-vR 
k& demnitatea ssntălzi vostră karakteră, daka 
mi este nermisă a ms esnrima astă-felă. For 
a vs kontesta drentslă ue aveni s5 lani grije 
de konsuiinna noastrs, îmi nare uelă uspină 
ks sară kăveni ss ne Issagi grija onoarei 
noastre. 

— ES, ss mi oieaă assnrs-mi! oare mi 
sară ksveni nres&mypisnea, rege Rikardă, mie 
kare ună sânt mai maltă de kmtă kamnana 
s5năs5 la msna kare o misks, sat tromneta
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nedemn d'a anănua ordinslă auelsia kare a 

fekato ss ressne?... Vezi-mr la menskii tei 

răerndă-te a avea îndărare nentră krestinis- 

m3lă mi nentră tine însă-ui. 

— Skoalz-te, skoals-te, zise regele silin- 

da-l5 ss se skoale, nă se ksvine ka menskii 

kari se nleaks ama de adesea în onoarea Di- 

vinitsnii s5 anese msmîntălă din aintea &nzi 

omă... We nerikslă ne amenings? venerabile 

nbrinte, mi de ksndă materea Angliei este ana 

de slabs, ka ea saă monarkălă seă sm sene- 

astîmnere de demearta mi sgomotoasa m'snis 

a astui arxidaue de o no55 kreanisne? 

— De la tărmslă amezată în vîrfală măn- 

miloră mei, am observată stelele în bolta ste- 

lats, fiz-kare, în mersălă seă nontărnă, koms- 

niksndă aelei alte inflsinna sa, mi toate ofe- 

rindă o sorginte de suiinus nentrs miksl$ ns- 

msră de fiinne kari înnelegă miskzrile lorg... 

Esist 5nă inemikă în kasa ta de via, o 

rege, o inflzinys fatals atstă gloriei kstă mi 

nrosneritsuii tale... O emananisne a li Sa- 

tarnă te ameninus k'snă nerikălă nemizlouită 

uri s5ngerstoră, uri te va nimiui în toats tră- 

fia naterii tale, daka nz vei sănsne voinna ta 

m'reaus din aintea regălei datoriei tale, 
— Destslă! destală, asta € o saiinus ks 

totălă nsg5n5, întrerăuse rewele; krestinii nă 
VOL. II. 5
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voră a o nraktika, mi îngelennii n kredă în- 

trînsa... Bstrsne, esti în stare de nebsnis. 

— Nini de ksm, Rikardg... n sânt a- 

ma, de feriuită, ksnoskă starea mea uri sui k5 

nănins minte mi este akordats, nă nentră în- 

"trebsinmarea mea, dar nentrs binele Biseriaei 

mi al& mronagsrii krsuii. Sănt orbslă kare 

moart5 o tormgb mentră aci alni, de mi n5 se 

moate lsmina ne sine kiară.  Vorbesue-mi în 
nrivinua, interesălgi krestinismălsi mi a astei 
krăuiade, mi pă voit resmsnde ka elă mai în- 

melentă konsiliară ksrsia uerslă i a akordată 

darslă înkredinmprii.  Vorbesae-mi de misera- 

bilală med individă, mi kovintele mele voră 

fi ale snsi neferiuită nroskrisă ssnssă la ne- 

bsni5 mi la desnerare. 

— N'ami voi ss rsnă legstărele gnirii 

între nrinainii krăuiani, zise Rikardă k'snă 

tonă mai dslue; dar kare renarare îmi voră 
oferi ei nentră nedreanta insslts ue mi sa 

fkstă? 

— 'Tokmai nentră asta sant înszruinată 

s5 mi vorbeskă din nartea konsiliglzi kare, a- 
dansnds-se în-grabz dens uererea Isi Filină 
ală Franuici, a lgată messre în nrivinma a- 
ueasta. - 

— E kgriosă ks alyii se okăn's ks ofen- 
sa fkst5 maiestenii Angliei.
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— AS dorită sz nreviig uererile tale lk'ste 

ară sta nrin nătingz. Kanii adsnani voieskă 

ka, bandiera Angliei sr fiz reamezatz ne măn- 

tele Ssntslui George. Ei nronsnur o sentinns 

de nroskriere în kontra kriminalzlzi saă kri- 
minaliloră kătezptori nrin kari a fostă inssl- 

tal, nromitîndă o resnlstire regals avuelzia 
kare va densnna ne ksluabilzlă mi va da kar- 

nea sa l&niloră uri korbiloră. 

— TDi ue ziae dzuele de Asstria, elă ne 

kare uele mai tari nresămuisni îlă aksss ka 

astoră ală astei insglte ? 
— Ka ss nreîntîmnine nesnirea în armats, 

dsuele de Aszstria se va jăstifika de astă nre- 
n&să ssnsnînds-se vr'ănei înverksri ne kare 

o va imn&ne natriarkală. 
— Ilriimi-va, dăelzlă? 

— Jărsmintălă seă îlă onresue, mi ne 

lîngs astea konsilislă nrinuiniloră... 

— Ns va astorisa niui o datz lenta nisi 

în kontra Sarasiniloră, nisi în kontra ori ks- 
răi altălă, întrersnse Rikardă... Dar € des- 

tălă, nsrintele meă; vai fskstă sz vsză ne- 
bsnia Wa Iskra în ast afauere nreksm voiam 

întiiă... E mai lesne a anrinde o torns în- 

tr'ână nsmolă de krtă ss fakz uineva sr ea- 

s5 0 skinteis de ksărayiă da la snă lamă alt 

kzrsia ssnue este îngenată în vine... Nz este 
*
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- nidi o onoare de kestigată ks Azstriakslă; ana 
dar ss lsssmă asta... Kă toate auestea, voiă 
avea nlpuerea, d'a '15 vedea fskîndă snă sner- 

uidră; voiă stprăi ka ss se msi la înuerka- 

re... Kstă de msHă voiă ride vszîndă de- 

itele sale agsnsndă-se de globslă de feră 
romă, mi găra sa uea mare întinzîndă-se, uri. 

gitlejală îmfisndz-se ss se îneue ksndă se va 

înuerka a îngini ostia konsakrats! 
— Tuere, Rikardă, zise ermitală; o! ts- 

vere, nentrs resnektălă teă kiară, daka ns de 

Karitate! ksm sară nstea Is5da mi onora 

nrinuinii kari se insălts mi se kalămniz între 
dîmnii ? Vai! nentrg ue trebe ka, ama de 

nobilă, ama de mare nrin ksmevzrile tale mi 
meneroasa ta kgtezare, ama de bine frkală ka 
s5 resnekui krestinismălă min fantele tale 
de arme wi ss'15 gaverni prin înmelenuisnea ta 
în linisaea nasizniloră tale, sr adasui faria, 
selbatike a leslzi la yenerositatea mi kăragială 
astai rege ală nsdzriloră?... El5 remase &nă 
minztă visstoră, kă oki intini la nsmîntă, mi 
srmi: Dar vuerslă, kare kănoasue natăra noas- 
tr nenerfekts, nriimesue nenerfekta noastrs 
sănsnere, uri a întprziată, f5r5 s5 0 revoue, 
finitslă ssnyerosă ală vienei tale. Învgerală 
esterminatoră sa onrită la noarts, pinîndă în 
w5n5 snada kare este msuină va msne ne
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Rikardă-Inims-de-Leă în treanla selsi din gr- 
ms înrestsită. 

— Katz dar ka asta ss fi ne karîndă, 

zise Rikardă... Dar, n mi nas, înanlineask'e- 

se soartea mea... Fi velă nămină kariera 

mea ama de strelăuitoare ne kstă va fi de 

skărt5! 

— Vai! nobile rege, resnsnse solitarală, 
mi ară fi zisă aineva k'5 o lakrem măiase okii 

sei kari obiuinsită era sskani mi f5r3 lămins; 

va fi skartă, melankolikă ui însemnată de 

neferiaire mi kantivitate, intervalzlă kare te 

desnarte înks de mormîntălă ue & deskisă ka 

ss te nriimeask. Vei desuinde în întră fe a 

issa mosteritate, fir” a fi ărmată de nprerile 

de reă ale nonorslsi tes stetstă de resbelele 

neîngetate în timnălă gsvenzlsi teă, fer a a- 

dzsui lăminele ssnsmiloră tei, niui sr fi f5- 

kztă nimikă nentrs feriuirea, loră. 

— Dar ns fsrs gloriz, kplsgzre, n5 f5r' 

a dsue ks mine nlsnsetele damei ksyetsriloră 

mele... Aste konsolori, me kari nă noni nisi 
s5 le ksnosui nivi ss le nremesui, asteant5 

ne Rikardă în mormiîntslă seă. 

— EX! ns notă ksnoasue, ns notă nre- 

N3i valoarea lasdeloră snzi menestrelă sat 
a amorălăi znei dame! resnsnse ermitală 

k'5nă tonă ală kzrzia entăsiasmă semna &nă
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momentă ka avuela kare înssflenia ne Ri- 

lkardă. Repe als Angliei, adssgi elă în- 

tinzîndă bragzlă seă desksrnată... Ssnyele 
kare ferbe în vinele tale azărate, n este mai 

nobilă de kstă auela kare se reuesue într'ale 

mele, mi ks toate ks mai remsnă kste-va 

nikstăre rare mi îngiegate, este înks5 ssnyele 
regalălsi Lusiniană... ală eroikzlgi ni nrea fe- 

rizitalzi Godefredă... Sănt... adik am fostă 

în lome Alberick de Mortemar... 

— Ale kmrzia înalte fante aă okanată 

ama de adesea renzmele? Este oare adevsrată, 
este numai ks nztingrs ka o stea astă-felă ka, 

tine s5 kazs din orizontslă kavaleriei, mi ]5- 
mea, ss n5 kănoaskr înks în ue lokă foksri- 
le sale din srmr sas stinsă? 

— Kastr o stea kszats mi vei afla ns- 
mai o srits materi viskoass, kare strebstindă 
verzlă a mrodssă ment snă minstă o dangs 
de lsmins. Rikardă, daka, kredeam, smzlgîndă 
v5lslă szrersndă kare akonere fsnesta mea 
soarte, ss disnsiă ssfletslă te trsfamă a se 
s&nsne la disuinlina Biseriuei, ami afla dests- 
15 linisue ka ss pi deskoneră snă sekretă me 
kare "15 am ninătă askănsă nîn' aksm, mi kare 
a sfsmiată sînslă meă, ka vslnea ne kare o 
msrta jănele Snartiată... Askălts dar, Ri- 
kardă, mi adak5-ni nsrerile mele de reă uri
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desmerarea mea &nă esemnlă salstariă la o 

fiinus atstă de nobils, dar mi atstă de ferioa- 

s5 în nasisnile sale... Da, voit ss deskoneră 

aste rane ama de msltă asksnse, mi de sară 

ksveni ss kărg5 senye nîn5 la moartea mea. 

Regele Rikardă, asănra k5r5ia istoria 15 

Alberick de Mortemar fskăse o nrofănds în- 

timxire în uei Vintiiă ani ai jănegii sale, ksndă 

menestrelii kari îmulea salele tatzlzi seă des- 

fsta ne nobilii lor& asditori nrin nisue leyende 

ale Ssntslsi-Ilsmîntă, srmă k5 lgare a minte 

mi resnektă.o novestire kare, de mi sn%s5 

fsrs nerfekuisne mi în nisue termini înt&ne- 

komi, astă kă toate astea îndestală kassa a- 

sesariloră de nebsnis în kari ksdea din kendă 

în kzndă astă infortanată. 

— Nam trebsinus s5 ni adskă a, minte, 

arm solitarălă, ilgstrarea nasuerii mele, a 

renstaniznii mele de kăragiă mi de îngelen- 

uisne! aveam în adevsră toate aste darzri; 

dar ne ksndă uele mai nobile dame înri dis- 

nsta onoarea da msndri kaska mea kă k5- 

lorile loră, aintasem afeknisnile mele ne- 

stremstate asănra, &ncă jsne de o nasuere de 

tindă. 'Tatslă seă, vekiă soldată ală krsuii, 

deskoneri nasisnea noastr5, mi k&noskîndă di- 

feringa rangălsi kare esista între noi, nă v5ză 

“alto -sksnare nentră onoarea. fiiei. sale de»
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kstă monastirea. Ms întorsei dintr'o  esnedi- 
Hisne densrtats, înkmrkată de desnsieri mi de 
gloris, mi asta ka s5 afls ks feridirea mea 
era nentră totă dW'asna nimiuits. IIli eă re- 
fogii într'o monastire; mi Satan kare ms în- 
semnase ka s5 deviă kreatăra sa, săflf în s&- 
fletzlă meă o trafis snirităals kare n mătea 
sksna dekstă din reyisnile sale infernale. Ms 
înzlyasem totă atztă de sssă în biseriks nre- 
kgm făsesem mai 'nainte în stată. Ms kre- 
zsi omălă uelă mai îngelentă de toni, kana- 
bilă într a ms ajănue ks sine-mi uri neanro- 
niată de nskată!... Eram konsiliarglă kon- 
silieloră, direktorzlă nrelaniloră... Km ami 
fi gremită? de ue s5 ms fi temată de tenta- 
mine ?..- Vai! deviă konfesorzlă snei koms- 
nit5gi de kslzg&zrine, mi între dinsele reaflai 
ne aueia ne kare o isbisem, ne kare o ner- 
dăsem ama de demsltă... Skatesue-ms da 
merge mai denarte ks ast; msrtgrisire... O 
kzlsgsrigs sedăss, ne kare rsminea o tîri la 
sinăuidere, doarme aksm ssb boltele dWEn- 
gaddi, ne ksndă ne mormînislă seă eme 
înk5, r5mesue mi delireazr o fiings kzriia i 
remsne nămai atsta drentă kavîntă kmptă & 
destală ka ss'1% fakr ss sims k3 totslă o- 
xoarea soartei sale. 

— Neferisite! zise Rikardă, ns ms mai
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miră de desnerarea ta. Kăm ai sksnată de 

sentinpa ne kare legile biseriaei nronsnu5 în 
kontra gremalei tale? 

— Întreabs ne lsme mi mi va vorbi de 

o esistiny5 kr&gats de nisue kvinte krată ome- 

nessi, nrin nisue konsideranisni nentră rangă mi 

nasuere.,. Dar eă, Rikardă, îi voiă sune ks Ilro- 

vedinpa m'a nsstrată ka ss fak din mine snă fară 

kmrzia uenăme, kendă fokslă memînteskă va 

fi stinsă, totă va fi arsnkats în Tofet. Ori 

kstă de vestezită ară fi astă miserabilă kornă, 

este însăflenită de dozs snirite: 5n5l8 aktivă, 

nstr&nzztoră mi săbtilă, kare este devotată la 

kassa biseriuei Ierssalimălsi; uelă altă, snar- 

kată, abiektă mi desnerată, ulztindă între ne- 
băni5 mi dsrere, n noate alta dekztă ss 
HlEngr assnra miserieloră mele, mi ss ns- 
streze ssntele relikse ne kari nami nztea, 
sr nrofanare, sr arsnkă o singăr nrivire. 
Ns mz nlsnye... dar mofitp de esemnlelă 
meă!... 15 oksni lokălă velă mai înaltă, mi 
prin &rmare uelă mai nerikălosă dintre toni 
nrinsinii krestini; inima ta € ulins de trafi, 
viaga ta & desfrsnats, msra ta sBnygeroasr. 
Desfz-te de aste nasisni ne kari le isbesui 

ka ne fiiele tale; alsngr din sînslă teă aste 
farie ne kari le nstresul... Trafia ta, des- 

frislă teă mi krăzimea ta.
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— Aigreazs, zise Rikardă întorkînds-se 

kstre de Vaux, anoi, mivindă ne kslsgsră 

k'an% aer5 linisaită: ai deskonerită 5nă nă- 

mmwră destslă de mare de file la snă omă, 

kare sa însărată n&mai de vr'o kste-va lsni, 

venerabile nsrinte, dar fiindă-kz trebze ss le 

alsngă de la mine, sănt datoră aelă năuină 

ka band nzrinte, s5 le ksusteskă dâns k&- 

viing5. Ama dar m voit desfaue de trsfia 

mea în favoarea unrinuiniloră biseriuei; voiă 

da desfrslă meă kmlsgpriloră, uri krăzimea 

mea, kavaleriloră Temulslsi. 

— 0, inims de omelă mi msn de feră, 

nentră kare ori ue esemulă mi ori ue konsi- 

li& sănt5 de-asemenea nerdste! mi ks toate a- 

stea ai fi înkz krăgată kstă-va timnă daka 

îpucai ue este ulskstă gerslăi. Kstă desnre 

mine, kats s5 mr reîntorkă la lokslă de snde 

am venită.  Siniore, îndarare de noi! neavs- 

tslă kat ss fi5 kismată la banketă, fiindă- 
ks avstălă a refesată d'a medea la dînsslă 

Elă emi din kortă skomindă nisue mari 

strigzte. 

— Avesta t:snă nebsnă, zise Rikardă, 
din mintea ksrzia esklamsrile frenetiue ale er- 

mitelsi sterseserz de o narte întinzrirea. nro- 

dsr nrin neferiuirile ls Alberick. Srmeazs'lă, 

de Vaux, mi vegiazs ka ss n5 i se întimnle
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vr'ân% reă, kui ama krădiani kăm săntemă, 

n5 bafonă totă & mai resmektată de kavale- 
rii nostri de kstă snă nreotă saă snă sentă. 

Baronslă se ssnsse, mi Rikardă remsnîndă 

singsră se afsnd în ksyetsrile ve i insnira 
nreziserile ameningstoare ale kslzgrrslsi. „O 

moarte neastentats, f5ri familis, f5r5 usreri 

de res... Asta 8 o senting asus, mi bine 

ks ns sa nronsngată de snă jsde mai ka sui- 

inm5; mi k3 toate astea Sarasinii învuazti în 

ssiingele mistize nretindă kr nsrintele a toa- 

t5 lsmina akoardp nebznălzi sniritslă nrezi- 

verii, Astă ermită, se ziue, kr suie ss uitea- 

skr mi ne stele, arte în enere resnsndits în 

merele asestea, snde kornsrile ueresui fers alt5 

dat sună obiektă de idolatrig... Ei bine, de 

Vaux, cats ks te ai întorsă, ue notei de 

Pauelă kzlsgsră nebsnă? ue faze elă? 

— Ilreotă nebănă, ziui, sire! elă seam'r- 
ns ks nrea feriuitălă loan Bantistelă, emindă 

din desertă. Elă s'a armezată ne o mauins 

de resbelă d'ale noastre, mi de akolo nronag5 
soldapiloră nreksm nisi &nă omă n'a nrona- 

gată vr'o datz din timnslă Isi Ietrz ermitzlă. 

Lagsrslă miskată de strigzrile sale sa ads- 

nată îmnrejarală Isi; mi kslsgsrălă întrers- 

nîndă din ksndă în ksndă mirglă diskărsslsi 
seă, s'adress în nartikzlară la diferite nanisni
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în limba lorg resnektivs, mi întrebzinnează ar- 

gămentele uele mai senztoase ka ss le faks 
sr stsrăiaskr întră liberarea Ilalestinei, 

— He lmina aerslzi! auesta t snă no- 

bilă ermită, strigi Rikardă. Dar ue ns tre- 
bse: sr astentsmă din ssnuele lsi Godefredă? 

El se desnerz de msntsirea sa nentrs kb 

Sa ssnssă alts dats amorslsi. O ss kanmtă 

de la Ilana ertarea nskateloră sale, kiară mi 

daka frmoasa sa amikr ară fi fostă abatesr. 

K'ndă termini de a vorbi, arxieniskonzlă 

Tirălai veni sr vears asdiinn5 ka sr invite 

ne Rikardă, în kasălă ksndă senstatea sa i 
ară nermite, ss iea narte la 3n5 konklavă se- 

kretă ală kaniloră kraaiadei, uri ka sr i dea 
sokoteala de evenimentele militare kari se ne- 
trekăsers în timnălă boalei sale.



    
Mizlocirea. 

CAPITULU XI. 

Arxieuiskonslă era snă ambasadoră bine 

alesă ka sr komsniue Isi Rikardă nisue nos- 

tepi ne kari regele ks inima de leă n'ară fi
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uststă s le askălte de la ori kare altslă, 

fsr5 esnlosiznile uele mai violinte de msnis. 

Kiară auestă venerabilă nrelată abia mata s5'1ă 

fak a askălta nisue ksvinte kari nimiaia toa- 

te snerangele sale nentrs reksuerirea Ssntălsi- 

Mormîntă nrin msterea armeloră. Dar Saladin 

adăna toate ngterile de la o ssts de seminnie 

ale sale, mi monarsii Eronei desgăstani nen- 

tră mai msălte kgvinte de o esnedimisne kare 

devenia în toate zilele mai neriksloasr, otsrt- 

sers a o npr5si. ki era săsuinăui în asts 0- 
tzrire de înss-mi regele Franviei kare totă 

mrotestndă ks voia s5 vaz mai întîiă ne 

frate-seă ală Angliei în sigsranns, deklarase 

intengisnea sa da se întoarue în Ezrona. Va-: 
salzlă seă uelă mare, komitele de Kamnania, 

fikăse aueia-mi otpiîre; mi nă se va miraai- 
neva daka Leonoldă al& Asstriei, das înfrsn- 
tarea, we o nriimise de la Rikardă, a aflată în- 
datr okasisnea da nprrsi o kasss ală kriia 

kană se konsidera trsfamală ses adversară. 
Algii arsta asemenea auela-mi kuetă; era în- 
vederată ks regele Angliei, ksndă ară fi stprsită 
k5 dinadiusslă a remsnea ară fi săspinztă ns- 
mai de voisntarii kari în nisue îmnrejargri a- 
ma de deskzrajetoare ară nretinde înks ss se 
mai &neaskr kă armata angl5; mi kr în vea 
dens rm i mai remsnea noate mi ajătorslă
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gelă îndoiosă ală Isi Konradă de Monserrat 

mi al&% ordiniloră militare ale Temnlălzi, mi ale 

Sntălsi-loan, mi adesti din sms de mi saă 

legată a kombate ne Sarasini sară fi arstată 

melouri de ori kare monarkă esroneană kare 

ară fi notstă st faks konksista. 

Ns trebsir mălte argămente ka ss faks 

s5 înueleagr ne Rikardă adevsrata sa nosi- 

mine, mi dans ea dintiiă miskare de ms- 

ni5, Samezi k5 linisae, mi, k5 kanslă nle- 

kată, kă okislă înkrăntată, ks branele înkrs- 

mimate ne mentă, askălti în tpuere raniona- 

mentele arxieniskonălăi asnra nenstinmei d'a 

arma krăuiada, fiindă nsrssită de konsogii 

sei. Elă se mai nină da întrersne ne nrela- 

tală, k5ndă auesta kstezi, kă kăvinte mssă- 

“rate, s5 dea ss înneleagr Isi Rikardă, ks fs- 

ria sa fosese suna din kazsele nrinuinale, kari 

desgsstasers ne nrinuinii esnedinisnii. 
— Confiteor! resnănse regele k'snă aeră 

tristă mi k'ănă sărîsă melankolikă. Msrtari- 

seskă, venerabile nsrinte, ks ami nătea asănra, 

znoră nsnkte ss zikă: Mea culpa. Dar ns 
este nrea asms, ka nisue defekte de karak- 

teră ss fi nedensite nrintr'o astă-felă de ne- 

deanss, mi ks, nentră &nălă saă dosr auese 

de msnis mea natărals, 55 fiă kondamnată 

a vedea vestezindz-se astă senerimă de gloris ?
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Dar ns se va vestezi! ne szfletslă învingsto- 

rălzi! voit nlanta krsuea ne tsrnzrile lers- 

salimslăi, saă ast krsue va fi nlantats ne 

mormîntălă Isi Rikardă. 

— V sti în mur, zise nrelatslă, mi 
asta fsrs ka ssnyele krestină ss karg5 din 
n0ă în astă resbelă. 

— A! vei ss vorbesui desnre ână trak- 

tată, domnsle arxieniskonă? Dar atsnai mi 
ssnyele astort kni de infideli va înueta d'a 

mai kre. 

— Mai este înks o gloris de ksrmstată 

de la Saladin nrin nsterea armeloră mi min 

resnektslă ue insnirs ngmele vostră, nisue 

lkondiniăni kari ss ne redea Ssntslă-Mormîntă, 
s5 deskizi Ilzmîntslă-Ssntă neleriniloră, ss 
garanteaskr sigăranua loră nrin nisue uetsri 

întbrite, mi mai nresăsă de toate, ss asigsre 

mntsirea sntslzi oramă dindă Isi Rikardă 

titlală de rexe-gardiană alg Ierssalimălă. 

— Ye felă! zise Rikardă, ai kmria oki 
se anrinsers d'o strelzuire estraordinarz, €ă! 
reme-gardiană als ssntslgi-oramă. III vikto- 
ria wară fi nstătă nimikă ksnsta mai maltă! 
Dar Saladin tot& voiesue ss konserve msterea 
sa în ssntălă-Ilsmîntă ? 

— Da, inst ka sverană konsmită ui 
fidelă aliată al& marelzi Rikardă, ka konszn-
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meană ală seă, daka mi este nermisă a ziue 

astă-felă, nrin alianms. 

— Ilrin alianns! strigi Rikardă ssrmrinsă 

kă toate kr ks msăltă mai nsnină de krtă 

nrelatălă se astenta Vaseasta. A, a! Edita, 

Illantagenet, am visată asta, saă vuine-va mi 

a snss'0? kanslă mi este înk sIsbită de fri- 

osri, mi m'aă obosită... Asta katr ss fi 

Skopianslă, - Hakim, saă auelă ssntă ermită 

kari mi aă vorbită eva desnre ast kzrioass 

nronsnere. 

— Ermitălă dV'Engaddi, negremită, ksui 

s'a ostenită maăltă în astz afauere, uri de ksndă 

nemslyămirea nrinuiniloră sa manifestată, mi 

o desnvrpire a năteriloră loră sa fskată nea- 

mpratr, ad fostă mai malte konferine, atstă 

ka krestinii kstă mi ks infidelii, ka sr în- 

keie o naue kare ss noatr faue krestinztatea 

Sajăngr, velă nspină în narte, la skonzlă as- 

tei sznte întrenrinderi. 

— O fiiz de oriminea mea ss iea în ks- 
sstoris mână infidelă: a! zise Rikardă, mi o- 

lii sei înuenărs a skinteia, dar dsnă fokă kz 

totală altă-felă. 

—  Vrelatală se grzbi a nreîntîmnina ms- 

nia sa: 

— Anrobarea nanei katr, fsrs nisi 0 în- 
doials, ss fi5 dats mai "nainte de toate, mi 

VOL. II. 6
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ssntălă ermită, kere este ksnoskstă la Roma, 

noate s5 trakteze ks ssntslă mprinte. 

— Ye! fprs sS'astente anrobarea noastrs ? 

— N3, negremită, resnsnse arxienisko- 

1815 k'snă tonă îmrsuizitoră mi dălue, kz anro- 

barea voastrs sneuials, mi nă altă-minteri. 

— Anrobarea mea la maritagiălă konssn- 

menei mele k'snă infidelă! zise Rikardă; mi 
nronănub aste kăvinte k'snă aeră mai msltă 

de îndoials de kztă ară fi resninsă ks totală 

mronsnerea. Kstă de denarte eram da kă- 

meta vară fi nstată aineva s5 mi NronBi5 VI'0 

dats o astă-felă de învoialz, ksndă ms arsn- 

kai dans nrora galerei mele ne mgermzlă siri- 

ană ks arioarea snăi leă kare kade neo 

mrads! II aksm.!... Dar grmeazs: te askaltă 

ka rsbdare. 

Atstă de înksntată kstă pri sănrinsă da 

afla misisnea sa ama de lesne, arxieniskonzlă 

se grsbi a uita Izi Rikardă esemnlele de a- 

lianns kari se fskăsers în Snania ks anro- 

barea ssntălăi-skasnă; avantamele nekalks- 

late me kari toats krestinptatea ară retrage 
din snirea Isi Rikardă uri a să Saladin, strînss 
lk'o legstărs ama de sakr5; mi vorbi mai alesă 
kă mălts ksldărs ri miskare desnre sneranna 
ks Saladin, la întîmnlare daka alianpa mroiektats 
sară îmnlini, ară înbrsuima adevsrata, religisne.
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— Saladin a arstată oare vr'o anlekare d'a 

se faue krestină? întreb; Rikardă? Daka € 

astă-felă, ns esists sn5 kavaleră ne nsmîntă 

ksroia ss i akordă mai bsksrosă msna snei 

konssnmene, &nei sărori kiară. Da, mi ksndă 

sară măne la niaioarele sale. snă saentră mi 

o koroans, ue ksndă n'ară avea ss i oferb 

mai măltă de kstă bsna sa snads mi inima 

sa, speneroass. 
— Saladin a azzită ne învemanii nostri 

krestini, zise arxieniskonălă densrisndg-se nă- 

pină de kestisne, ui fiindă-ks askslts kă rb- 

dare mi resn&nde ks linisue, kat5 s5 snersmă 

k'1% vomă smălye ka mână tsuisne din fo- 

kală infernslsi.  Adevzrălă este mătinte. Ile 

lîngs astea, ermitălă d'Engaddi ale ksrsia vorbe 

kadă rare-ori ne mwemîntă fira avea frokte, 

krede în ssfletală seă konvertirea Sarasiniloră 

mi ai ueloră alui noni. 
Rikardă askslta ragionamentele nrelatslgi 

k'o frănte triste ui k'o nrivire neastimnsrats. 

Dans kste-va kayetsri milankoliae. 

— Ss mermemă la konsiliă, strigb elă, 

domnszle, ora ne kiams.  Rikardă Ilantagenet 

treve de msndrs mi fgriosă, vino s5'l5 vezi 

amilindă-se ka smilita bărians de snde se de- 

rivi nsmele seă. 
*
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Ks ajstorală servitoriloră kamerei, remele 

se grrbi a se învesti. E1% îmi năse ne dînsală 
snă snengeră mi o mants de ksloare înkiss, 

mi. f5v5 nisi sn% altă semnă de demnitate de 

kstă snă serkă de ară ne kană, se grsbi 
a se dăue la konsiliă kare astenta nămai ve- 

nirea sa ka ss deskizr sedinma. Sala adz- 

nzrii era snă întinsă kortă, dinaintea krăia 

se desfsmăra bandiera uea mare a krauii mi 

alta renresintsndă o femeis înyengkiatr, k3 

nsrălă resfirată mi kg vestimintele în desor- 

dine ka ss nersonifiue Biserika nersekstats 

uri întristats a Ierăsalimălsi; ea avea ast de- 

viss: “Ns sita me sonia întristats., Nisue 
garzi alemi denzrta ne toats lsmea din ve- 
ainztatea asti kortă, temînda-se kr desbate- 
ile, &ne ori sgomotoase mi fărtănoase, ss nă 
ajsng5 la nise greki nrofane, Ilrinuinii kr- 
wiadei astenta, akolo venirea Isi Rikardă; mi 
inemisii sei saisr5 sz nrofite de întmrzierea 
sa ka. s'o internrete în desfavoarea astsi nrin- 
sine. Adzserz a minte înuetă de totă diferite 
esemnle. ale trăfiei sale mi uitars asestă .skartă 
minstă de astentare ka. o noă5 nrobs. Ilrinui- 
arii dar era îngelemi între dînuii a i faue ns- 
Bin nriimire. b5n5 la sosirea sa, mi a se 
m5ruini nămai în otarele resnektălgi ue nre- 
tindea etiketa. Dar knd vszars nobila ner-
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soans a eroslzi; ksndă nrivirs astr figsrs 
maiestăoass, nsuină nalids de boalz; ksndă 
înaltele sale fante de arme, redikends-se neste 
năterea mi valoarea omeneaskr, intra în 
memoria loră, topi se skălars; melosslă rege 
ală Franuiei kiară, uri dauele Agstriei, înkrăn- 
tată mi întzritată, Irsars uni ci skasnele loră 
kz o komsns miskare, mi toni nrinuinii ada- 
nani strigar5 k'o vose gnanims: „Trziasks 
regele Rikardă al Angliei! Damnezes sr a- 
koarde o Isngr vians bravslăi Inims-de Lek! 
Ka frantea deskiss mi senins ka soarele de 
vars la ressritălă seă, regele Rikardă mslns- 
mi axelora kari îl& înkonjsra, uri se feliaits 
ks se reafls înks o dats în mizlokslt nrin- 
siniloră kwrăwiani., Doria, zise el5, ss le ad- 
rese kzte-va kăvinte în mrivinna Isi la fis-ka- 
re în mersoant, de mi este &nă ssbiektă foar- 
te nedemnă d'a "i oksua, kă nerikslă d'a în- 

tprzia vro kste-va minte desbaterile loră a- 
sănra intereseloră krestinzteuii mi als ssntei 
loră întrenrinderi., Ilrinainii kreuiani se rea- 

mezars ue skasnele loră, mi se f5kă o nro- 
fsnds tpuere. 

— Astsză, înuens reyele Angliei, este ziga 

snei serberi solemne, mi niui 0 enok5 n noa- 

te fi mai favorabile snoră krestini ka ss se 

reîmnaue ks fragii loră mi sr rek&noaskr fis-
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kare în marte gremalele loră. Nobili nrinuină 
mi msrinnă ai astei ssnte esnedinisni... Ri- 

kardă este &nă soldată ... branălă seă fase totă 

Wa na mai izte de kztă limba sa, este nrea 

obiuinzits ka ss se serve kă limbauislă lagr- 

reloră... Dar nentrzlnisue kăvinte saă fante 
nekonsiderate ale Isi Rikardă, n npr5sigi n0- 

bila kazss a libergrii Ilalestinei. N5 rensn- 

nani la gloris în astr lsme, la msntsire în 

mea alti, nentră ks snă soldată vară fi f5- 

kată noate ueva fprs ss kăyete, mi limba- 

vizl& seă ară fi avstă asnrimea astsi metală kă 

kare este învestită din konilzria sa.  Daka 

pari a fokată vro nedrentate ksi-va din 

i, Rikardă voiesue ss o renare k3 vorbe mi 

ls "fante... Nobile frate ală Praniei, avstam 
neferisirea da te ofenea? 

— Regele Franuiei mare nisi o renarare 

s5 uears regelzi Angliei, resnsnse Filină k'o 
demnitate regals mi strîngîndă msna ne kare 
Rikardă i o nresinta... INli ori kare nsrere 

ami mtea adonta assnra ksviingei d'a grma 

întremrinderea noastrs, va atirna de nisue ks- 

vinte trase din sităapisnea nronrieloră mele 

state, mi nivi de ksm din vr'o melosis saă vro 

ăr5 în kontra bravălsi mi regalălsi mes frate. 

— Dsue ală Asstiei, srm$ Rikardă în- 
aintndă kstre Leonoldă k'snă amestikă de
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frankepe mi de demnitate, ne ksndă arxidz- 

gele se redika makinală de ne skasnlă seg, 

dauele Asstriei krede ks are nisue motive de 

sr5 în kontra remelăi Angliei, mi regele An- 

gliei krede ks are ksvîntă a se nlsnge de ds- 
vele Azstriei. Skimbe între dinmii o mene- 

roas ertare, mi nauea Ezronei uri &nirea a- 

stei armate notă fi înkz manninste. Noi s8s- 

uinem$ în komsnă bandiera uea mai glorioass 

kare se desfrusr vro dat dinaintea &nzi 

nrindine al& msmintălai... Niui o disnsts dar 

s5 se mai vazs între noi asănra simboleloră 

demnitsniloră noastre lsmesui; dar daka Leo- 

noldă va restităi stindardală Angliei, de va fi 

ageasta în nasterea sa: Rikardă va mertărisi 

ks se kresue ks, în întiia sa miskare, a in- 

săltată bandiera Agstriei. 

Douele Azstriei sta nemiskată, înkrăn- 

tată wi nemslusmită, kz okii înfiuni la n- 

mîntă; ne frantea sa se vedea grmele snei m5- 

pie înekate, ne kari ănă simtimentă de te- 

mere mi de snaims o îmnedika da se es- 

mima nrin kăvinte. Ilatriarxală lerssalims- 

Isi se gurhi a rsmne asts tacere înkăr- 

kstoare, mi a se deklara martoră ks dzuele 

Asstriei se diskălnase mintrsnă jărsmîntă 

solemnă de ori-ue kănosuinns direkts saă in- 

direkts desnre insslta fskats bandierei Angliei.
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— Atonuai amă fekată mai malti injăris 

nobilglzi arxidaue, resnznse Rikardă, ni i ue- 

remă ertare ks "115 amă assnrită ks o fants 

atstă de tiksloass (mai întinse din noă msna 
sure semnă de naue mi amiui5)... Dar ue va 
s5 ziks asta? duuele Azstriei refesp msna 

noastr goals nreksm a mai refasată mi ms- 

năma noastrs de feră! ue! ns săntemă noi 

demni a fi nivi kamaradslă ses de nase, nisi 

ală seă antagonistă de lsnts? Ei bine! km 

i va nluea; vomă nrivi nămina atenuisne ue 

are nentrg noi ka o medeanss nentră grenme- 

lile ue amă fskstă kstre elă într'ână momentă 

de sonsrare, mi nrin grmare vomă remsnea re- 

faimi snălă de altslă.  (Zikîndă aueste vorbe 
se denzrti de arxidăue ks mai mslts demni- 

tate de kstă desnregă, mi Abstriakălă sr 
smărată k5 n mai avea s5 i săsuiis nri- 
virea: astă-felă se băksrs 5nă skolară ksndă 

asmrălă seă nedagogă îlă afls asănra greme- 
lei, dar întoarue okii.) 

— Nobile komite de Kamnania. .. ilsstre 

markise de Montserat... kgtezstorsle mayistre 

ală temnlariiloră, srm5 Rikardă, ms afl aiui 

ka &nă nenitentă în konfesională... Vre snzlă 
din domnia voastr5 are vre o akasare a mi 
faze, saă a uere vre o renarare? 

— N5 vsză ne ue amă întemeia o îm-
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stare, resnsnse markissl& de Montserat, afars 

nămai ks regele Angliei adsns asănr'si toats 

gloria se alianii sei ară fi nătstă kuta în- 

w'asts esnedigisne. 

_— Akgsarea ue ami faue, de oare ue 

sent kismată a vorbi, zise mi marele mayi- 

stă al% temulariiloră, & mai imnortants ui 

mai grav5 de kstă a markisălsi de Montse- 

sat; noate ks nă sară ksdea ka 5nă k'slg- 

osră militară ka mine ss iea vorba kmndă a- 

tspia nobili nrinuini takă. îns se kade nen- 

trg toate armata mi kiară nentro ilăstrălă rege 

ală Angliei ka ss askălte nronsnusndz-se de 

fag nemsluămirile ue mai mslte nersoane . 

săntă gata a le da ne fag în linsa sa. Noi 

Issdsmă mi onorsmă ksrayislă ui fantele uele 

mari ale remelăi: Angliei, dar îlă vedemă k5 

darere ks în toate okasisnile ucarks a 5s8I- 

na mi a manmine asăm's-ne o sănerioritate la 

lare n3 se noate ssnăne nisae nrinuini inde- 

nendinui. Ilstemă faue de bsns voi kiară 

konuesisni bravărei wi zelălăi seă, km uri 

întinderii mizloaueloră mi a năterii sale: dar 

aasela kare le konrinde toate ka snă drentă, 

mi n lasi nimikă a i akorda de delikatene 

mi favoare, ne faue a desainde din rangălă 

de aliagi Vauela de vasali, nsteaze, în okii 

soldailoră mi a sănsmiloră nostri, strelzuirea
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astoritsmii noastre kare înueteazr de a fi in- 
denendints. De oare ue regele Rikardg nea 
întrebată adevsrslă, ns se kade a fi niui ss- 
urinsă nisi sănsrată ks le asde din găra snzi 
omă kare nă moate Ilva narte la nomna l- 
measks, mi nentr& kare ngterea sekslars nă 
& nimikă de kstă n&mai întră ueia ue kontri- 
bse la nrosneritatea temulălsi l5i Dsmnezeă: 
ui asestă adevzră kredă ks e konfirmată în 
fondală inimeloră tstsloră auelora kari ms 
askzlts. 

Rikardă se romi foarte maltă ne ksndă 
se ataka astă-felă în fag nărtarea sa; mi 
asimtimentală ue întîmnin aneste vorbe i 
arstă Ismsrită ka măi toni aueia kari se a- 
fla de fans era konvinui ks era akssată re 
drentate. De-asemenea sărsrată uri mortifikată, 
nrev5ză ks toate astea ks de sară fi Izsată 
în voia msnică sale, ară fi dată akasatorslzi seă 
avantayislă la kare minta auesta.  Ilrinta”o 
mare silinus ajănse dar a nzzi tpacrea, nins 
kndă a zisă &nă fatală nostrs, mizlokă sei 
se rekomandase de konfesorslă ses kendg se 
simyia konrinsă de msnis.  Dăn'aueasta re- 
mele se esnrimi kg linisue, de mi diskarsslă 
seă avea oare-kare amsrbuigne, mai alesă la 
înuenstă. 

— Ana s5 fi5 oare? Franii nostri ua
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a% dată osteneala a observa slzbiaisnile nats- 

rale ale karakterslzi nostră, ni nekonsiderata 

grsbire a zelglsi nostră kare noate ss ne fi 

îmninsă vre o dats întră a da ordine ksndă ne 

remsnea foarte năyină timub nentră konsiliă ? 

N” ami fi nststă krede kz nisae ofense întîm- 

nlstoare mi nenrekămetate, ka ale mele, ară 

fi ugtată sr lase 0 aura de nrofends rsdeui- 

n'5 în înimele aliagiloră nostri, ka din kazsa, 

mea ss kazte a mă trage msna de la nisgă 

tokmai ksndă brasda € f5kst5, mi s5 se a- 

bat5 din kalea Ierăsalimalzi, kale deskiss k3 

snadele loră. Ms lingămiam în-darnă k5 sla- 

bele mele servipie nstea balanua kă im- 

mmădinna, mi gremalele mele. Daka uri ară fi 

adasă a minte ks tot d'asna eă eram kare 

m” arenkam înainte la asalte, fsrs îndoials 

vară fi nătstă zita ks eă eram uelă din ăr- 

m la retragere; daka, redikam săsă navbza mea 

ne ksmuslă de bstais învingstoră, asta era, 

se suie, singărslă avantagiă se kgstam ne 

ksndă alnii îmi îmnsrgia nradele. Am nătată 

da nsmele meă ănsi oramă konrinsă; dar im- 

pexisiă P am uedată altora... Dak am st5- 

vgită a da konsilie energie, mi se nare k3 

n mi am krăuată ss5nyele niui ne ală oa- 

meniloxă mei, ka ss le esekstă întv &nă felă 

înks5 mi mai enerpikă... saă daka în renezi-
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sinea ănzi mersă, în desordinea Isntei, am 1z- 
ată nentr'snă miuztă komanda soldaniloră ue 
nă se afla ssb ordinile mele, auesti soldani 
îns5 aă fostă totă Wazna tratani ka, uri ai mei 
tesasrele mele aă servită a le kamirgra d'ale 
msnksrii saă medikamentele “ue nz li se ns- 
tea înlesni de lkstre săveranii loră. Înss ms 
vămineză a vadăue a minte aiui ueia îue toa- 
t5 lămea, afars de mine, se nare ks a zi- 
tată. S5 ne okăusmă mai bine de m'sărele 
se ară fi de trebuinms a Isa, mi kredeni, fra- 
ii mei aliani, adzyi elă, ne ksndă figăra sa 
esmima &nă adevsrată entăsiasmă, kw nz va 
fi niui trafia, nisi mmnia saă ambinisnea, Isi 
Rikardă, ka sz vs fak vre sg obstakslă ne 
kalea în kare religisnea mi gloria vs kiam' 
k'o voue ama de uzternilks ka tromneta ar- xanpelslzi. O! n, nă! marni nstea îrzi kg ideia ks defektele uri sisbiuisnile mele ară kassa dessnirea auestei ssnte lie.  Mzna 
mea wea dreants ară tsia îndats ne uea stsn- 85, dak'ami krede kg aueasts fantr vară ns- tea dovedi sinueritatea mea, Ami seda de bz- n5 voi5 ori ue felă de komandare în armats, kiară mi aueia a sănămiloră mei; ară rems- nea a se kondzue de kanii ue le veni alexe, mi remele loră, totş q ana disnssă a skimba bastonslă de kană ne lanuea, aventărarălsi, va
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servi s&b stindardală Isi Beau-Stant, între tem- 

nlarii, sat mi sb ală Azstriei kiară, daka arxids- 

vele kaztr a n&mi snă bravă ka ss i komande ar- 

mata. În-fine daka s&nteni obosini de auestă res- 

belă, mi daka grestatea armatărei voastre se na- 
re nrea mare, Ipsani nămai Isi hikardă zeue saă 

vinvi-snre-zeue mii din soldanii vostri, uri kendă 

vomă rekzueri Sionslă, strigi elă rediksndă bra- 
NBl$ în aeră, ka km ară fi destinsă stindardală 

krăuaii ne zidările levssalimălzi: kendă vomă 

rekăueri Sionslă, n5 vomă skrie ne noruile 
sale nmele Isi Rikardă Illantagenet, -ui ne 

ală nrinainiloră yeneromi kari i înkredinuars 

mizloauele d'a faue aueastz ksuerire. 

Naiva elokăinnr mi energika vore a mo- 

narkălzi resbelatoră anrinse kăranislă uelă 

sneuială ală aliauiloră, mi înk5 mi devonisnea, 

loră; mi anintsndă lăarea loră a minte as&nra 

mrinvinalalzi skonă ală întrenrinderii loră, fsks 

s5 romeasks uea mai mare uarte din ei ue se 

afla de fan ks se Ipsasert a se îndoi dans 

nisue nlengeri neînsemnate. Flaksrele nrivi- 

rii sale le înfizkzri okii mi energia vorbe- 

loră sale frks ss resăne toate glaszrile: nrin- 

dinii krăuiagi renetivs ko voue Bnanims stri- 

gstslă de resbelă kare resnănsese la nredi- 
karea Isi Iletre ermitălă, mi strigare k5 to- 

ii: „S5 ne komandezi, bravsle Inims-de-Leă.
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Kare kană ară merita mai bine ka ss ko- 

mande nisue bravi! konds-ne la Iergsalimă. 

La lerssalimă! Dămnezeă o mere! Dămnezeă 

o were! Bine-kzvîntată fir auela kare va mâne 

branslă seă la îndenlinirea voinnei 13i Dmne- 

zeă! „Aklamsrile manifestate într”'ână modă a- 

a, de renede mi penerală se aszirs de liniele 

sentineleloră kari mszia navilionălă, mi se 

resnsndir5 îndatz între soldanii armatei kari 

săferindă de boals mi de efektele klimei, în- 
gengsers, ka mi kanii loră, a mi nerde kgra- 

pislă; dar fiindă-ks Rikardă se art; ears 

k'o noă5 vigoare, mi striostilă we ressna în 

adănarea nrinviniloră anrinse de o dat entu- 

siasmslă loră, mii de glassri resnznserr min 
axelea-mi aklamzri: „Sion! Sion! resbelă! res- 
belă! la lsnt5! la lsnts în kontra nekredin- 
vomiloră! Dâmnezeă o voiesae! Dgmnezeă o 
voiesue!“ Aste striori de afarz reinflăinnars 
asănra, flakzrei reshbelatoare ue domnia în na- 
vilionă. Wei mai sfiiaiomi, nentr'ăn& momentă 
velă năuină, se temsrr d'a se arsta ueia ue 
era. N& se mai vorbia dekstă de a merge 
asăura lerssalimălgi la înuetarea densnerii ar- 
meloră , mi desnre mrsărele ue era de trebz- 
ins a se lza nîn' atinui, ka ss nregzteaskr 
armatei dale nztrimentălsi mi dale întpririi. 
Konsilizlă se siarse; toni membrii sei nzrea
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miskani de auelea-mi otsriri, de axela-mi zelă. 

Dar asestă simtimentă ns întprzii da se revi 

în inima acloră mai mălai, k5ui niui o dats 

nă esistase ks adevzrată întinsele. 

Între axuesti din srms se afla markisslă 

de Montserat mi marele manistră ală temnla- 

viiloră, kari se retrasers săb korterile loră, 

tsrbărani mi nemsluămini de întimularea a- 

ueasta. 

— Te nrevestisem e5, zise asestă din 

arm kă esnresiznea revue mi sardonik, es- 

nresizne ue i era obiuinzite: Rikardă era s5 

strenngs în delikatele tale vine k5 aueia mă 

înlesnire ks kare leslă sdrobesue znă kăibă 

de nsiajeni. Nă vezi ks nare de kstă s5 

vorbeask5 mi ks glasslă seă nsne în mis- 

kare mslmimea neroads kă aueia-mi înlesnire 

ks kare vîrtejslă misks naiele, le adsns sa5 

le resnbndesue dens nlakă? 

— Dar dn ue va treue virtejălă, naiele 

ve sbara în acră remruă nemiskate ne n5- 

mâîntă. 

_— Afar de aueasta, n5 suii înks, k5 

în kasălă de a fi nzrisits adeast n055 0t5- 

vire mi va remsnea fis-kare din awesti nrin- 

ini a faae deus kum îlt va tria kanzlă, Ri- 

kardă kats sajsngs rege ală Ierăsalimălzi 

min vre o kombinare, mi ks va faue snă
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traktată ks Saladin ks auelea-mi kondinisni 
„me kredeai lemsdate ks desnrenă ? 

— Ile Mahom mi Termagaunt! kui jărs- 
„ ibintele krestine nă mai ssntă de mods, vei ss 

zisi oare ks trăfamglă reye al& Angliei înti 
va 5ni ssnpele ks ală Isi Saladin? Mi am 
năsă în minte avestă artikslă ka s'l5 fakă 
s5 se snzimînte de totă traktatală. Ară fi 
totă ama de nerikzlosă nentrs noi ka ksndg 
ară deveni stsnînslă nostrs nrin vre 0 învo- 
ials saă nrintr'o viktoris. 

— Ilolitika ta a înnelesă re& simtimen- 
iete Isi Rikardă. 1 kănoskă onini&nea întră a- 
veasta dămo vorbs ue mi sa zisă de arxie- 
niskonslă. INli anoi ue a nrodusă îndemsna- 
rea ta în mivinga bandierei? Lakrslă sa ne 
trekată f5r5 mai măltă sgomotă dekstă ară 
merita doi komi de mrtase kssstr. Markise 
de Montserat, sniritălă te înzene a se nzli. 
N5 ms voiă mai înkrede în inmenioasele tale 
mssăre, vi voiă alerga Vale mele? Ksnosui 
monorslă ne kare Sarazinii îl& nsmeskă Ka- 
reyită ? 

— Fsrs îndoials: Karenigii sântă nisue 
ent&siasti fanatiui kari îmi konsakr vianb 
întră m'rirea relipisnii loră, măi ka mi tem- 
nlarii, kg diferinns km ei nă se onreskă îna- 
intea vre &nei nediae.
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— Nes glomi. Afis ks snlă din auesti 

cameni a jărată ss omoare ne regele nostră 

insălară, ka ne uelă mai mare inemikă ală le- 

ipii măsăimane. 
— Eats snă nsg5nă kă jsdekats; merite 

ka Maxomet ss i akoarde drentă resnlats ua- 

radisslă sed! 

— Sa arestată în lagpră de kstre snslă 

din skatierii nostri, mi întro întrebare sekret5 

mi a miterisită kr asta era nestremstata sa 

otprire. E misonierălă meă nszită astă-felă 

înkstă sr ună noats komsnika k5 nimină, dăI5 

km îui noni figăra. Dar kste o dat înki- 
sorile ns s&ntă bine înkise... 

— Se noate gita kste o dats a se în- 

tpri kă feare, wi nimikă nă noate îmnedika ne 

snă sklavă da făpi. Kă drentă se ziue ks 

n noate fi înkisoare de kstă mormîntală. 

— Daka o dats va mai deveni liberă, na- 

tera astoră fel& de konoi este ka ss ns 1175- 

vpseasks ărima nradei loră. 

— Na mai snăne mai msltă, îni înqelegă 

nolitika, € snzimîntstoare, dar îmurejărarea nă 

sofere întsrziere. 
— [i am vorbită nămai ka s5 suii ate 

npzi, ksăi sgomotălă are s5 fi5 mare, mi Dă 

se saie asăma ki Anglii îmi voră întoarse 

teubarea. Mai este înks snă nerikslă: uayizlă 
VOL. II. 7
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meă kănoasue nroiektele auestsi Karenită, mi 

anoi este &nă omă ksriosă mi tenaue, volgn- 

tară mi înderztikă, de kare auri voi 85 m'5 

desfakă, nentră ks ms kontraziue adesea nre- 

tinzindă ks vede kă okii sei iar nz kă ai mei. 

Înss sakra noastr5 ordine îmi ds năterea a 

anlika &nă remediă Vaueste neksviinne: Saă 

mai bine... &nă minstă... Sarasinslă moate a- 

fla în înkisoarea sa snă bană nămnală ks 
kare resnănză kr se va servi ka ss skane, 

ksndă napislă i va adsue de msnkare. 

— Asta moate ss dea oake-kare fans 

avestei afazeri, zise ISonradă; k3 toate ks... 
— „Dar“ mi „kă toate kr“ zise temnla- 

riălă, săntă dogs vorbe bsne nămai nentră ne- 
bsni. Omslă înmelentă ns se îndoesue niui 
o datr: elă otsrasue mi nsne în lskrare. 

Rikardă, obiektălă negrslsi komnlotă ue 
deskrisersmă, remindă, ment” snă momentă 
velă năuină, a faue sr trismte între nrinuinii 
krăaiani otsrîrea d'a zrma lenta kă vigoare, 
simyi k'5 € de trebăinus a restabili manea kiară 
în familia sa. Jădekndă aksm lskrsrile ks 
sume revue, otpri a uere o sokoteals esakts 
desnre înnrejărzrile kari fskasers a se nerde 
bandiera, mi desnre natăra mi întinderea le- 
gEmîntălzi ue esista într konssnyeana sa k- 
dita mi kavalerzlă skoyiană.  Ilrin grmare
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regina, mi damele sale nriimirs neastentata vi- 

site a lăzi sir Tomas de Vaus, kare veni s5 

vesteaskz ne ladi Calista de Montfaucon, în- 

tiia dam's de gsteals a Beranyerci, ka s5 viis 

îndats la regele. 

— Ye ss zikă? doamna mea, întrebi ea 

ne remina tremărsndă; o s5 ne omoare re 

toate. 
— Ns te teme de nimikă, zise baronslă 

Gilsland, Maiestatea Sa a tarsită viana kava- 

lerzlzi skoniană kare era uelă mai de ksne- 

tenis kslnabilă, nui '1% a înkredinpată în n's- 

nile medikslzi masră. N'o ss fip mai asni& 

ko femeir, kiară mi ksndă ară afla ks a gre- 

mită. 
— Îmagins-ui vre 0 istorim inmenioass, 

fata mea, adrăui remina: Rikardă nare timuă 

ka ss stea, ss kaste adevsrslă. 

— Snsne lskrăile astă-felă dur km 

sa3 netrekată zise Edita, daka nă vrei ka s5 

le susiă eă în loks-ui. 

— Veră ks smilinms ertzuisne Maiests- 

nii Sale, adssyi lordslă; dar voiă Isa liberta- 

tea Wa ziue kr konsilislă ae "115 dete ladi E- 

dita 8 bsn%; nentră k5, de mi noate ss nlaks 

vemelsi Rikardă a krede weia ue nlaze Graniei 

Voastre a i snsne, m% îndoeskă ks 0 85 aib5 

*
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aseia-mă kondesuendinus nentră ladi Calista, 
ui nrin grmare în îmnrejărarea aueasta.... 

— Milordă de Gilsland are kăvîntă, între- 
rănse ladi Calista, foarte tărbăratr kayetsndă 
la întrebarea la kare avea s5 fi5 esnăsz; mi 
ani, kiară mi ksndă ami avea destsls nre- 
sinus de snirită ka ss inventă vre o istoris, 
mi se nare ks nidio dats n'o s'am kăranizlă 
da o mi esnăne. 

În ast disnosinigne kandids, ladi Calista 
fa kondsss la regele de kztre baronzlă, ni, dang 

km înri nronăsese, i fskă o întreags msrtrisi- 

re desure amsyirea ks kare sa servită ka 

sr năi5.ue neferiuitălă kavaleră al Leonar- 
dălzi în stare de a mi nisi nostală. Dis- 
lkăină întră toate ne ladi Edita, lare, Calista 
miuenea nrea bine, mart fi linsită de a se 
diskslna singărs, mi arsnk'b toats. greztatea 
ue regina, stsnîna sa, ne kare se înpelegea 
nrea, bine, regele nă era so înkrimineze nen- 
tra martea ue lsase întră aveasta. În fants, 
Rikardă nă era nămai nt konsorte nasionată; 
vi înk5 era, ka ss zikă ama, kiară sklavslt 
nevestei sale.  Ilima fărir a msniei trekzse 
de maltă, mi n era, disnăsă s5 se arate nrea 
asnră nent” ănă lăkr nentrg kare n mai era 
nisi &nă remediă:  Vikleana ladi Calista, din 
konilsris denrins la. intrigele kărpii, mi obisi-
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nzit5 a gigi dens uelă mai mikă semnă voin- 

na săveranzlzi, sbări la regina kă ismeala 5- 

nei uioviue ka st ansnge visita konsoartelsi 

ei; dama de gsteals înfrmsens astr năvels 
ka  komentazie întemeiate ne uronriele sale 

observsri, mi al kzrora skonă era s5 o asi- 

găre ks Rikardă îmi nronsnea sarate rega- 
lei sale sopie kă toats asnrimea kăvenite ka 

si i însăfle mprerea de res nentră axeastr ne- 

bani, mi anoi s'akoarde ci wi nersoaneloră 

ze 0 îmnresăra granioasa sa ertare. 

— Bate vîntală din martea asta? bsna 

mea, zise regina foarte ămărat min aueast5 

năvels. Ei bine, krede-ms, k5tă de mare ge- 

nerală € Rikardă, elă va avea nevois da ne 

ambyi în felslă auesta; mi, dens ksm zikă 

msstorii din Ilirinei: „Auela kare vine ss Ea- 

ste lsn'5, se întoarue adesea tsnsă.“ 
Smslgîndă de la Calista toate deslzuirile ue 

i se nătea da de aueaste dam, regina Be- 

renmera îmbrski kostsmălă se suia ks are 

mai mălts atramere, nui astent; k5 înkredin- 

mare ne eroikslă Rikardă. Veni, mi se afl 

în nosinisnea &nsi nrinuine kare, întrsndă în- 

to nrovinnis de kare & nemslusmită 5 în- 

kredinmarea ks toaty afauerea sa konsista în- 

tiă a ine de reă mi a nriimi sănsneri, 0 a-
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fi ne neastentate într'o întreag revolts ui 
reskălare.  Berenmera ksnosuea nrea bine ns- 
terea karmeniloră ei mi tpria afekpisnii Isi 
Rikardă, mi era sigărs ks o s5 noat5 dikta 
kondiniănile sale îndats ue va treue urima es- 
nlosisne de msnir a remelsi, fr5 vre snă 
resăltată nenlskztă. For a askslta îmnts- 
rile ve rexele voia a i faae, mi ne kari kg 
drentă le meritase min smăringa nărteriă 
sale, ea, se erks a se ampra ka nentră o glăms 
fsr5 regtate. Se feri kă uea mai mare granit 
da snăne kz ară fi ordonată Isi Nectabanus s'a- 
trag ne kavaleră de ne kzlmea ne kare 
era de gardz. Adevzrslă era kr ca ns ko- 
mandase a se adsue sir Kenet în kortă. Dar 
daka regina făsese elokzints în arrarea sa, 
fă mi mai elokaintr kmndă akssf ne Rikardă 
k5 € krădă kstre diînsa, refsssndă snă dară 
ama de neînsemnată ka viana snsi neferiuită 
kavaleră, kare nrin nejsdekata că, lkpzăse în 
leyea militară.  Însens a NlBuVe i a S88- 
nina vorbindă desnre asnrimea bsrbatslzi seă, 
mi i o imusts ka o reztate kare era ss i în- 
venineze toat5 viaga nsmai kăpetsndă ks ea 
fssese kazsa inosintr a auestei spureroase ka- 
tastrofe.  „Smbra auestei viktime asasinate art 
fi srmsrito în visele sale; mi wine suie daka
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arptarea Isi nară fi venită so ameninge în 

nonmile ei de insomni5 ?...“ 

Ast5 torentă de eloksing5 femeiasks f5 

însonită de lakreme, de săsnine, argămente 

nelinsite în asemenea kasări, mi de snă glasă 

mi veste kă skonă d'a m'rtărisi k5 S5n'5ra- 

rea reginei nă nrovenia nivi din m'ndris, nisi 

din msnis, si dintio simuibilitate atins TIrin 

ast nrobs de nina înflsinu5 ue ea avea a- 

ssnra biibatălzi se5. Bânslă Rikardă se a- 

14 întwo nosigisne foarte kărioass, se înaerkă 

în-damă s5 ranioneze k'o femeis nrea eloass 

de amorslt seg ka s5 noats fi în stare da 

askalta asemenea argămente; mi kiară elă nă 

se usts otsri a întrebzinga la legitima sa a5- 

toritate kstre o fiinus ama de ulskats ka s5 

usi &nă kamstă nemslnamirii ei. Fo dar ne- 

voită a se anzra, mi kmsta, min oare-kari 

dslui imnzteri ue i fekă desare mrenăssrile 

sale, so îmnase, mi 85 i adăks a minte k5 

niui o săvenire ns nătea faze ss se nask5 în- 

"însa mastrarea de kăyetă saă vre o temere 

senerstinioas5, fiindă-ks sir Kenet era în viarb, 

ssostosă, mi în-fine îlă înkredinnase marelsi 

medik& arabă, kare dintre toni oamenii se a- 

fa mai maltă în stare ka s5 115 niis în băn'5 

ssntate. Dar aueasta f5k5 vslna uri mai în-
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veninat5, mi dărerea, reginei ear se înver- 
m&n5 koyetsndă ks sang Sarasină, sn me- 
dikă ksnstase o granis ue în-darnă reklamase 
ea de la bzrbatălă seă în penski mi kg ka- 
uălă golă. La asts din sms akssare Ri- 
kardă însenă a nerde "5bdarea, mi resnsnse 
k'snă tonă kam asurg: 

— Berenmero, astă medikă mia skenat 
viama: daka esistinua mea are vre snă nrenă 
în okii tei, n'o szi remsi invidioass nentră o 
asemenea resnlstire, ksui asta € singzra el 
am nătstă îndanleka ss uriimeasks. 

Renina simpise ks îmuinsese koketpria 
sa kstă se nstea de denarte. 

— Rikardă ală meă, zise ea, de ue ns 
mi ai adasă ne auestă îngelentă, ka ss noats 
în-fine mi rewina Angliei sm arate lk'5 suie 
a nremzi ne auela kare a msstrată flambelzlă 
kavaleriei, gloria Albionslzi, lsmina, mi viara 
pietei Berenyere. 

Întrănă kăvintă wearta konjăgals se a- 
lină; dar în-fine ka ss n nearzi izstinia kg 
totălă drentsrile ei, regina mi remele se învoirs 
ka s5 argnue toat kslna, ne bietzlă Necta- banus ks ale kzrăia, glăme înuenăse -a se sp- 
tăra regina, mi kare, îmnresns kg regala sa sogi5 Genevra, fs: ponită de la kărte.  Ne- ferisitală nitikă arg fi fostă kiară mi biaizită
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drent$ forms de s&nlementă, daka regina m'ară 
fi msrtgrisită ks mai nriimise o nedeansr trs- 

neaskre. Se dekreti înkz a se trimite &nă 

întradinsă kmtre Saladin ka ss i komâniae re- 

solsnisnea konsilizlăi snre a se reînuene os- 

tilitsuile dăns înuetarea terminăli otzrită: 

mi fiindă-ks Rikardă îmi nronsnea a oferi nă 

dară de mrenă Isi Saladin drentă resnlats nen- 

tră misisnea lsi El-Hakim, se otpri a se a- 

Istăra ne ling'aselă dară mi aste dosz nefe- 

rigite fiinne, kari, nentră grotesuele loră fi- 

găre mi slsbiuisnea minuii, era în adevzră 

nisae kariositeui ue mi nztea oferi între dîn- 

IBii săveranii. | 

„Rikardă mai avă ss săsuiis o lent mi 

kă o alts femeis, dar se nregsti nentră aseasta 

kz oare-kare indiferingr; kpui de mi Edita, 

era de o mare fr&măsene mi nrea stimats de 

regalslă seă konsnyeană, de mi urin nedren- 
tele sale mrenăsări săferise în adevzră îmnă- 
tprile de kari se nlsnsese Berenmera, dar ori 
kăm ea nă era nivi femeia nisi amanta Isi 
Rikardă, mi se temea mai nănină de îmus- 
tările ci întemeiate” ne drentate, de kstă 
de  nedrentele ulsngeră ale reginei.  Ye- 
rindă a i vorbi frr5 marteri, fs kondssă în 
anartamentelă ei ue era amoane de ală re- 
pini, mi dos sklave, de nagisne Koftese,
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ststers în menzke în timnslă konvorbirii, în 

gel mai densrtată koluă al% anaitamentalăi. 

Sună lsngă vslă negră akoneria înalta uri 

granioasa talis a ilăstrei damiuele; nă avea 

me dînsa niui snă felă de gstealz. Se sksls, 

mi dans ue fskă o nrofsnds reverinus k'5ndă 

intr; Rikardă, meză cars dăns răg5uisnea, ue 

i foks elă. Dan ue se amezb Rikardă lîngs5 

dinsa, astent5, fir a ziue o vorbs ka ss es- 

rime voinua sa.  Rikardă kare era obiuinzită 

a fi ks Edita ne niuiorslă familiaritenii ue- 

rstă de legmintea konssnyit5uii, se simyi în- 

gemată de aveasts nriimire, mi înven& kon- 

vorbirea k5 oare-kare konfssisne. 

— Frămoasa noastră veriurcară € sBI15- 
rats, zise elă în-fine; uri msrtărisimă ks nisue se- 

rioase îmnrejărzri ne a5 silită, frr kasss, 

a ne faue desnre mărtarea sa, oare-kari nrenă- 

sări ks totslă onăse oninisnii e totă d'asna ne 
a dată desnre dînsa. Dar în treuerea, oameniloră 

me aseasts vale brsmoasr a vienei, ei voră lsa 

totă d'asna &mbra drentă realitate.  Framoasa 

mea verimoars n'o s5 erte asnrălzi seă kon- 

sEnyeană ...? 

— Vine se noate omri da erta ne Ri- 
kardă, resnănse Edita, daka Rikardă însă-ui 

noate ksnsta ertarea de la regele? 
— Ia lass, verimoaib, toate astea de-
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vină nrea solemnele... nre legea mea: Niasi 

o datr ns te am vezătă mai tristi, mi auestă 

mare v5lă de doliă m'ară faue a krede km ai 

nerdztă snă sonă, sa5 aelă nsuină snă5 fidan- 

pată isbită... De ue atsta întristare? negre- 

mită ai aflată ks ns 6 niui o kazss reals de 

întristare! De ue dar ss mori dolislă? 

— Tlentră stinsa gloris a Illantageneni- 

loră, mentră eklinsita gloris a kasei nprin- 

uiloră mei. 
, — Gloriz stinss! glorii eklinsite! re- 
neti Rikardă ks msnis înkrăntndă frentea. 

Dar fromoasa noastră Edita € nrivileniate. 

Mam grsbită a o kondamna, are drentslă d'a 

m's5 jădeka ks asnrime; dar uelă nsnină s5 

mi snzis în ue am grenmită. 

— iantagenet ksta saă ss erte saă s5 

nedenseasks gremreala. N & frsmosă nentră 

dînsală ka ss dea nisue oameni liberi, nisue 

krestini, nisue bravi kavaleri, în msnile ne- 

lkredinuiomiloră. Moartea & o asnrime, skla- 

via, € tirani. 
— Vsză, skamna mea verimoars, k5 

esti o frsmssene de auelea kari kredă ks 

moartea snsi amantă & mai nreferibilr de k'stă 

linsa zi! îns alinzp-te, vre o trei-zeui de ka- 

valeri o s5'15 ajsngs îndats, mi le va fi lesne 

a îndrenta ast gremeals, daka, dn ksm se
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noate nrensne, amantslă dsmitale 6 denosi- 

tarălă anzi sekretă kare faze a se nreferi mai 

bine moartea de kmtă esilarea sa. 

— Îmseteazs ks glamele, striet Edita 
routi5 de sămsrare... ISănets mai bine ks, ka s5 

Hi îmnadi mnia, ai redikată &nă membră fo- 

lositoră de la o ssnt5 întrenrindere, ai Izsată 

s5 remris krâuea linsit; de snslă din uei 
mai bravi ai ci anbrstori, mi ai dată ne sn5 
servitoră al Damnezeslzi uelsi adevzrată în 
msnile nsesniloră ! În-fine, sniritele ele nre- 
năitoare ka domnia ta wară nztea ziue: Ri- 
kardă Inims-de-Leă a esilată ne uel$ mai 
bravă soldată se a avstă în tabrra sa, de 
friks ka renămirea axelăi soldată sr n ega- 
lese ne a sa. 

— EX! că! strig Rikardă foarte mis- 
lată de axeste îmnăteri. Eă sr fiş melosă de 
snă nsme! ami voi sr se afle de fans ka s5 
otzrasks kare din doi are s&nerioritatea! ami l5sa 
d'o narte rangălă mi koroana mea, mi Yami 
kombate, egală da egală, ka s5 dovedeskă 
daka Rikardă Illantagenet noate fi invidiosă, 
saă uoate sz se teams de fantele vre znzi 
lavaleră! Bite, Edito, niui ks kăpeni la ueia 
ve ziui.., Dărerea nentră linsa snzi amantă 
saă msnia ss nă te fak nedreants kstre ant 
lkonssuyeană, kare, ks toats sămbrarea ta,
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mine înss mai măltă la băna ta oninisne de 

kstă la oninisnea lămii întregi. 

— Linsa azi amantă! reneti Edita, da, 

se moate nămi amantală mes, krui a nlztită 

agestă titls destslă de skămnă. Kstă de ne- 

demnr ami fi de o astă-felă de omanine, eram 

nentră dînsălă ka o flakzri karelă kondz- 

ea ue nobila kale a kavalerici... Înss kiară 

uri k5ndă snă rege ară afirma-0, n 8 adevs- 

vată kr mi am sitată rangală, sad kr elă a 

ktezată vre o dat ss eass din ală seg. 

— Frămoasa mea verimoars, n mi îm- 

nsta vorba ue n'am zisă. Niai o dat n'am zisă 

ks ai fi akordată auestzi omă alte favori de 

kztă auelea se snă bravă kavaleră, ori-kare 
ară fi nasuerea sa, noate ksnsta, kiaă de 

la o nrinuiness. Dar nre legea mea! kă- 

noskă mi e5 ueva din aueste manonere de a- 

moră! Înxene sine-va urint'sn$ mată resnektă, 

min aea mai &milits venerare; anoi krndă se 

înfsmimeazs okasisnea, familiaritatea, kresue, 

mi îndats... Dar la ue ss vorbimă astă-felă 

aveleia kare se krede mai înneleants de kstă 

toat lămea? 
— Asksltă ks nlpuere konsiliele &năi 

konssnmeană, ksndă ns konindă nimilă în- 

săltptoră nentră rangslă mi renămirea mca.
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— Regii, fremoasa mea, n daă konsilie, 
ci komandg. 

— Sodanii komands în adevsră, îns5 

nentră kr a5 s&nsmi sklavi. 

— Ia last do narte astă desnremă nen- 

tră sădani, de oare-ue fai atsta sgomotă 

nent” snă Skomiană. Kreză ks Saladin o ss 

mi piis kăvîntălă mai bine de ktă aselă Wil- 

liam din Skonia, kare ară nretinde uri elă nă- 

mele de Les... Ii a kzlkată ks lamitate 

kavîntslă netriminîndă-mi ajstorălă ue mi mro- 

misese.  Iloate ss vii momentălă, Edito, în 

kare o ss nreferi ne snă lărkă leală mai 

bine de kstă ne snă trrdstoră Skoniană. 

— Nisă o dat! niui kiară k'ndă Rikardă 

ară îmbreuima religiznea uea fals ue a în- 

trenrinsă a lombate în Ilalestina. 

— Voiesui, skămna mea, ka ss remris 
vorba ta. Înss krede ori ue vei voi desnre 

mine, sksmns Edits; mi eă ng voiă ita nisi 
o dair kr săntemă konssngeni uni. amiai, 

Vorbindă astă-felă îmi ls zisa bân5 de 
la dînsa, remnîndă în sine foarte nemălus- 

mită de ressltatslă visitei sale. A natra zi dănb 

nlekarea Isi sir Kenet, repele Rikardă me- 
zindă vsb kortslă seă, se bskăra de vintală 
de sears kare săfla de la Est k"o oare-kare 
reueals, nzrea kw revine de la Anglia vo-
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ioas ka ss reînviis ne monarkălă seg rets- 

uitoră mi s5 i reîntremeze msterile. N era 

nimini lîngs dînszlă. De Vaux era trimisă la 

Ascalon ka s5 adskz întsriri mi msninisni 

de resbelă, mi uea mai mare narte din ofige- 

rii de ling nersoana remelsi se afla okănagi 

în diferite lskrări nentră reînuenerea ostilitsni- 

loră ru nentu”o mare revists a armatei krguiate , 

„ue era s% fiv a doza zi. Regele mredea josă; 

askslta sgomotălă soldaniloră ue era la lă- 

kr; lovitsrele nikovalei ue nregmtia notkoa- 

vele kailoră, mi diferitele sgomote din kortă- 

rile ferariloră. Soldagii trekîndă ne din ain- 

tea, kortălzi vorbia în găra mare mi voionri , 

geia ue nroba o înkredere în ei însi-uri uri 

snă bănă aăgără mentă viktoriz. Ile ksndă 

Rikardă askslta sgomotală auesta ks măină- 

mire, uui visa la kăuerirea sa uri la glorir , snă 

skatieră veni sr i zikr k5 5nă mesager ală 

lsi Saladin aere ss intre. 

— 55 viis îndats, Joceline, resnănse re- 
yele ri ss fis nriimită ks toat Eăviinga. 

| Ilin &rmare kavalerălă angls întrodsse 

snă individă kare se nzrea a fi mai nresăsă 

de rangslă snsi sklavă nsbiană, dar a kzrsia 

înfsuimare înssfla snă mare interesă. Avea o 

talis însemnatr, mi era alesă nrin frămăsenea 

formeloră mi noblenea tresăreloră sale, kari,
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fiindă negre, n'avea nimikă kare înfsnima stir- 

nea negriloră. Ilzrta ne nzrslă ses uelă ne- 

oră wi Iuiosă &nă tărbană ama de albă ka 

neaoa, mi ne meri o mik mantelz asemenea 

alb, deskism din ainte mi kă mbnide; ast 

_mantel; Issa s5 se vaz; snă vestimîntă de 

uele de leonardă ue ksdea nins la menski. 

Restslă vigsromiloră membri ai sklavslăi era 

goli: avea oninsă în uidioare mi năita 55, 

koletă mi brayelete de arpintă. O sabir drean- 

t5 k'snă msneră de kornă mi o teaks de rele 

de mearne era atirnats de br5ă. llinea ks 

msna dreantr o lanue skărts msndrits l'snă 

lată mi strelzaitoră asksnimă de onelă noleită, 

de o lsngime d'o nalms, iar kă mrna sting5 
irpyea de o legrtăr de asră ks mstase snă 

mare mi frămosă ogară. Nsbianzlă se înkin$ k5 
smilings, mi atingîndă msmîntală ks fisntea, 
se sksli într'znă menske uri remase în ast5 

nosinisne, înfsnimsundă reyelsi o băskat5 de 

mstsssris, înkare era înfsmăratz alta de nos- 

tavă dasrită, în kare era ns 0 skrisoare 

a Isi Saladin, skrism arabesue, ks o tradauere 

în dialektslă anglo-normandă, kare se noate 

arsta astă-felă : 

„Saladin, regele regiloră, Isi Melec-Ric, 

leslă Angliei. 

„— Afisndă din gltimală te& mesayiă k5
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nreferi mai bine resbelzlă de kztă nauea, uri 

neamiuia noastr în lokă de alianns, te vomă 

nrivi ka ment orbită în nrivinga aueasta ui 

snersm$ a te konvinme în kărîndă desnre a- 

msyuirea ta mrin ajătorslă neînvinseloră n&- 

ţeri ale nenămsrateloră noastre tribăte.  A- 

tsnui Maxomet, nrofetălă Isi Dsmnezeă, ui 

Alax, Dămnezeslă Isi Maxomet va otsri wear- 

ta, dintre noi. IKt5 desnre altele noi te nre- 

usimă nrea msltă mi mi măluămimă de dars- 

rile ue ne ai trimisă, mnrekăm mi de ei doi 

nitiui, ama de ksriomi ka Isop (Esonă) în 

desformitatea loră mi ama de înveselitori ka 

xarna Isi Dauid (David). Drentă mălgămire 

nentră aueste nrobe de yenerositate înă trimi- 

temă snă sklavă nsbiană, a nsme Zohank, in- 

vitendz-te sr nă '15 jsdeui dens ksloarea sa, 

ka uei fsrs minte din lsme; ksui fruktglă ue 

e nslită de soare are snă gastă mai nlskată. 

Afr ks 8 totă ama de iste ka uri fălmerslă 

întră esekstarea voingei steninslăi seă. Îng 

vei afla totă ama de înmelentă în konsiliele 

sale kndă vei afla ss te komsniui kă din- 
sală, k5ui regina ksvintălsi a fostă t:ps- 

nit5  k3 tpuerea între msrenii de ivoriă 

ai nalatălăi seă. Îl% rekomandsmă îngrijiri- 

loră tale, snersndă ks minztslă ns € denarte 

ksndă va nstea ss ui fak nlskste servinie. 
VOL. II. 3
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Kg aueasta, îni nui ziuemă adio, fiindă înkre- 

dinnani kw ssntălă nostră nrofetă te va kis- 

ma întro zi la lămina vea adevsrats; la din 

kontra, noi mavemă alte rsgsuisni înfokate de 

fikotă de kstă ka ss mi rekaneni s'snptatea 

mai karîndă, ka Alax ss mnoats deuide între 

amîndoi ne ksmuslă de bstais. “ 

“Astă mesagiă nsrta semnztara mi sinilislă 

lzi Saladin.  Rikardă kontemnli în traere ne 

Nsbiană, kare, prezîndă din aintei, ks okii în- 

finni în msmâîntă, ks msnile înkrăuimate la 

nentă, înfsmimea. imaginea &nei state de mar- 

măr5 neagr5 de uea mai nerfekts lălkrare, 
gata a însăfieni ssb msna 15i Irometeă. Re- 
yele Angliei, dans ksm sa zisă de snălă din 
sădesorii sei, Enrikă VIII, avea ulzuerea da 

privi ne snă omă bine fskstă, admira ka nls- 

gere membrii ei msskslomi, mi fremoasele 
mronorni&ni ale auelzia kare se afla din ain- 

tei; în-fine zise în limba franuess: — Esti 

I'55nă ? 

Sklavălă dete din kană, mi msnînds-mi 
denitslă la frânte, fskă semnslă krăuii, mi anoi 
velă; atitsdinea sa uea &milit mi nemiskat. 

— 8nă5 krestină din Nsbia, fir îndoials, 
mi k5nii axeia de npgsni te oră fi linsită de 
organălă vorbirii. 

Mstslă dete înk' o dat din kană, drentă
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semnă de negare, anoi rediksndă degitslă ks: 
tie ueră, îlă năse anoi ne bsze. 

— Înpelegă, asts infirmitate îpi vine din 

eră ear n5 din krăzimea oameniloră. Sail 

s5 stergi o arm mi 0 vwingrtoare? mi s'b îm- 

brazi nă kavaleră? 
Matslă fsks snă semnă afirmativă, mi înaiu- 

ipndă kstie armatarele regelsi, ue era atîr- 

nate în kortă, le manii k'o înlesnire lare a- 

rta ks ksnoasue îngrijirile de kari âre tre- 

băinn5 0 armată. 

— Îmi nai a fi misenstă, mi n m'5 

îndoeskă ks n'o ss mi fii de folosă, zise re- 

mele... Vei fi ling lamera mi nersoana mea, 

ka sm artă kstă stimă darlă regalzlăi ss- 

dană... Daka vai limbs ns vei nătea da re- 

nortări, mi nrin mare n5 M5 Vei sărrpra nIrin 

resnăusări nekaviinuioase. 
Nsbianslă se uleki din no, atinse n%- 

mântală ks frentea, anoi se sk5lb mi se nin 

drentă, ka kăm ară fi astentată ordinile no8- 

lsi seă stenînă. 

— Voiă ka ss gi înueni servinizlă de a- 

kzm, zise regele. Vwză o nats de rgpins ne 

nav5z5, mi ksndă o voit oferi nriviriloră 15 

Saladin doreskă sr fi nenstatr ka onoarea 

săltanalsi. | | 

Se aszi afarz sănetălă kornzlzi, mi dar 
*
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3nă momentă, sir Enrikă Neville intri k'snă 

naketă de skrisori. 

— Astea vină din Anglia, milordă, zise 

elă densnîndz-le din aintea Ii Rikardă. 

— Din Anglia! din Anglia noastră! re- 

neti Rikardă k'nă tonă de interesă ni melan- 

kolis... vai! sănămi mei nivi n mi nănă în 

minte kstă de ameninnată a fostă săveranzlă 

loră de boalz mi de ssnsrare... îmnresărată 

de amiui revi mi de inemiui întrenrinzptoră! 

Anoi deskizindă skrisorile zise kă vioiuigne: 

Ax! ax! aste suiri ne vină dintr'ănă regată 

ue se afis nelinisuită... mi Anglia este aseme- 

nea esn5ss la îmnerekeri... Neville, lasz-mr 
s5 wergeteză aveste skrisori în naue mi singsră. 

Neville ei mi îndatr Rikardă se absorbi 

în tristele amsnsnte uei se komsnika din An- 

glia desmre fakyisnile ae sfmia atsnui statele 
sale. Afl5 desnre dessnirea fragiloră sei Jon 

ui Geoftredă, uri uertele auestoră doi nrinaini 
ks marele igstiiară Longchamp, eniskonslă 
MWEly, anssarea ue fruea nobilii neraniloră, 
mi revolta asestoră din srms în kontra stont- 
niloră lor5; revolte kari în mai malte- kasari 
adăsesers vzrsare de supe. Din esnsne- 
rea avestoră îmnrejărsri kari i atinuea trafia, 
srma nsrerile ini r&gsmintele ue i se adresa 
de kztre uei mai înmelenui mi uwei mai kre-
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dinuionri ai sei konsiliari, ka ss se grsbeasks 

în-fine a se întărna în Anglia, &nde nsmai în- 

fegimarea sa nătea s5 skane regatslă de snai- 

mele &năi resbelă uivilă, din kare Franuia mi 

Skonia avea negremită ss nrofite. Illină de 

dea mai dăreroass îngrijire, hikardă uiti mi 

reuiti aueste skrisori nline de triste nrevestiri; 

komnaui n5velele ue se konrindea în nele kâ 

fantele esnăse nrin altele, îns în diferite mo- 

„dări renortate, mi îndatz înueti da mai lsaa 

minte la ueia ue se netreuea în jărălă seă, de 

mi medea la intrărea kortălui ka ss se reko- 

reaskw mai bine, kortinele fiindă redikate ka ss 

noats vedea gardele din afars, de kari era v5zată. 

În fendslă navilionzlzi la ămbrs, uri okănată 

de îngrijirile ue nozlă seă stenînă i imuăsese, 

sklavălă nsbiană sta kă snatele snre rege. 

Terminase kă dresslă mi kz stersslă nlatonrei 

mi a ksm'smei de zale, mi se okăna k'o mare 

nav5z5, akonerits kă solzi de opelă, ks kare 

se servia mai obiuinăită Rikardă k5ndă mer- 

pea ss taks vr'o rekănoasuere, mi kiară ka 
s5 dea asalte la întpriri, ksui ks dinsa sea- 

nra, mai bine de kută ks navsza uea îngă- 

stă mi triangălars, k5 kare se servia ksndă 

era kzlare. Astr nav5z5 Wavea ne dinsa nisi 

lezlă Angliei, niui vre o alts armzris kare 

ară fi nztotă trage lsarea a minte a inemi-
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kălsi.  Îns5 îngrijise ka s&nrafaga ei s5 stre- 

Igueasks ka kristalslă, mi întwasta resmise ne 
demlină. Mai denarte de Nsbiană, abia se 

vedea de afars ogarslă uelă mare, kare 
sară fi nststă nămi fratele seă de sklavis, 

mi kare ka km sară fi sfiită da tree în 

năterea &n5i stsnînă regală, sta kalkată la sna- 

tele mstăisi, k& kanslă mi rekile nlekate, 
ks labele mi koada virite ssb dînsălă. 

Je ksndă monarkslă mi noslă servitoră 

se afla astă-felă oksnani, snă noă aktoră se 

arst5 ne ssens, mi se amesteki în grsna de 

soldapi angli, din kari vro dosr-zesi, resnek- 

tsndă atitsdinea uea, kăyetztoare nui serioasele 

okănsri ale monarkalzi, în kontra obiueiglzi 

loră, fsaea o gards trkstr din aintea kortă- 

Isi.  Ast5 gardr însr ns era nrea msltă mri- 

vegetoare.  &nii jska jokzri de întîmnlare k5 
netrizele; alnii vorbia înuetă desmre nozele lăn- 
te ue se nregrtia, mi mai mălui se afla în- 

tinmiă, dormindă înfsmăragi în mantelele loră 

mele verzi. Între aueste sentinele neîngrijitoare 

se streksră forma vea 5sksuivs a sngi mikă 

bstibnă Tarkă, foarte nrostă îmbrzlată, ka 
marabsuii saă santonii (nreoni) din desert, 
snă felă de entăsiasti kari se esnsnea kste 
o dat în tabzra krauianiloră, de mi totă d'a- 
sna era tratani kă desnrenă, mi înks ne ori
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ka asnrime. Kat so snsnemă ks lsksălă mi 

desfipnarea kaniloră krestini atrzsesers în kor- 

tarile loră felă de felă de mssikanni, kărti- 

sane, negsnstori evrei, Kofui mi Tărsi, mi totă 

ue & mai reă din diferitele napisni orientale; 

astă-felă kr skonălă esnedinisnii fiindă a de- 

wsrta kaftanălă mi trbanălă din Loksrile Sute, 

lkă toate astea n5 era Iskră rară niui sn5imîn- 

totoră ss le afle uineva în tabsra krsuianiloră. 

Ksndă auestă tristă nersonanit se anronid în 

destală de sentinele ka ss se teams a nă fi 

arestată, skoase din kană tărbanslă aelă verde 

înkisă; atsnui se nătă vedea kr barba mi 

surpuwenele sale era rase ka ale suzi băfonă 

de meseri, ui ks esnresiănea trssăreloră sale 

lksrioase mi sbiruite, mi ale okiloră Isi negri 

mi l&aiomi era ka ale snei imayinanisni în deliră. 

„Danus, marabstăle! strigars soldanii obisină- 

imi k5 manierele axestoră vagabonzi, dans, 

saă te batemă kă koardele arkăriloră noastre 

nins te vei învsrti km n5 sa învirtită vre o 

dats sfirleaza ssb biuislă skolarslzi.“ Astă-felă 

vorbir5 soldanii krezînds-se feriuigi ks aă ne 

ine neksji, ka &nă konilă kare minde 5nă5 

Aztere saă deskonmere &nă ksib5 de nasere. 

Marabstală, ka ksm ară fi kpătată nămai s5 

i mălmămeasks, sri în s8s5, imi Înuenă a 

danga mi a se învirti k& o mare axerime,
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kare kontrasta kz kornslă ses uelă makră mi 

kă famai sbiraiti, mi 71% fsuea ss semene ko 

foais &skats redikaty de sragană. O singsrs 

măviu5 de msră se miska ne krestetală fisn- 

ii sale nlemrăve mi rase ka kăm ară fi ars- 

tată snă meniă nevszătă, mi în adevsră sară 

fi natată krede ks o arte neste fire koonera 

la auestă dannă selbatikă, la asele învsrtitare 

karioase în kari niuioarele dennzitorălzi abia 

atingea msmîntălă. Lsinds-se în voia dis- 
nosiuisnii sale dengsitoare, sbăra dintr'ână 

lokă întwaltală, de mi ne nesimuite se anuro- 

mia de kortslă remelzi, astă-felă în kstă dans 

kmteva ssrităre mai mari, krză josă stststă 

de osteneals, înti'o denmitare ka de uinui-zevi 

„de nami de regele. 

— Danii ans, striei snslă dia garzi; 
auesti oameni vueră totă dasna ss bea dans 

învsrtitărele loră. 

— A! A! ans ziui? Long-Allen, resnzn- 
se &nă altă arkară k'o ngternikm ernresisne 

de desnrenă, ai fi mălyămită ss ui dea aine- 

va an dă o asemenea denrindere ? 

— O ss "15 iea draks, daka va bea 0 

nikstsrs de auz, adsăui nă altă treilea. Vomă 
învsma ne avestă bstrsnă nekredinuiosă mi 
ageră le niuioră ss bea vină de Yinrs ka snă 
bană krestină.



RICARDU-INIMA-DE-LEU. 415 

— Da, da, zise snă ală natrălea, mi daka 

va rezista, ss i l5ssmă senge ka la kaii bolnavi. 

Îndats se form nă uerkă îmurejsrslă 

dervimălzi ostenită mi restarnată ne nsmîntă, 

mi ne ksndă îlă redika sn5 soldată k5 n5- 

tere altslă i oferi o mare stiklz de vină. Ne- 

fiindă în stare a vorbi, botr5nslă dete din kană 

mi denzeti ks msna bestăra nonrits de uro- 

fet3. Dar nersekstorii sei nă se mălusmir5 

ka aueasta. 

— Ss-i dmă k5 komalg! strig Bnălă 

din ci: ns 6 mare diferings între snă 'Larkă 

mi &nă kală. 

__. Tie ssntală George! o s5 115 înekagi, 

zise Long-Allen; mi anoi  uskată a ne 

de nentr'snă ksne de vekredinuiosă vinslă e 

axă nstea da o întreits skăfis de noante ns 

bsnă krestină. 

_— Nes ksnosui temneramentslă astoră 115- 

gsni de Tgrui, resnănse altelă; ei îui snsnă 

ks aveasts stikls de vină o s5 le ameneasks. 

kreerii înkstă o s5 se înviîrteasks da ndoaselea 

kg direkpisnea dannălsi. Sr'1% îneksmă! asta 

nsl% noate îneka dans km o litr5 de &ntă 

nă noate îneka n6 kznele nostri uelă negră. 

_— Ii awoi zise snă ală treilea, de ue 

st ui nars red a da mekwtosălui auestăia n5- 

ins bestărs, k5ndă stii k5 no s% aib5 nisi
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o nikztărs ka ss mi rekoreasks limba ne ls- 
mea sea alt5? 

— Asta & o sentins urea asurs, zise 
Long-Allen, mi asta nămai nentră ks 8 Tărkă 
ka tats-ses. Dak! ară fi ână renegată, înue- 
legă, koluzlă „uelă mai kaldă als ksntorslsi 
ară fi foarte bsnă nentră dinsală. 

— 'Taai, Long-Allen; pi am zisă ks lira- 
ba ta nă & uea mai skărts din membrii tei, 
mi ni sniă k'o ss te fak s5 kazi în disgra- 
uia nsrintelzi Franuisă, dens k5m ni s'a în- 
timnlată în nrivinpa auelei jăne Siriane k3 o- 
kii negri. Dar eats kornzlă: deskideuii gsra 
k sila. 

— Stai, stani, se otprasue, trio 'To- 
malin.  Vedegi, vedeni, faue semnă a i se a- 
due naxarslă. Lsani-lă în mauc, konii. Sare 
mea bine. O! unîn' a înuene & msăltă, anoi 
Tăruii astia săntă uwei mai vestini săgaui. 

— Intre axestea dervimslă bezse saă se fr- 
kă ks a bestă într'âna totă vinzi din stikls, mi 
ksndă o deslini dela 8515, dănz ue o skăr- 
sese nins în fndă, zise k'snă adinkă săsnină. 
Allaz-lerim! (Demnezeă î îndărstoră).  Într'- 
avelă minstă se fpkă sn5 rîsă ana de mare 
între marterii axestei libanisni, înkstă desten- 
t5 ne renele din viszriele sale, mi Rikardă 
întinzîndă msnile kmtre soldani strigi în gara
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mare: „Kăm se noate! ai nerdată totă res- 

nektală în nrivinua mea?“ 

_— Îndats se fskz tpuere, fiz-kare k&- 

nosaea bine karakterzlă Isi Rikardă, kare ks- 

te o date esta mălte oameniloră sei, mi alt6 

dats nretindea el mai asnră resnektă, de uri 

aveasts din grm5 disnosinisne se întîimula, 

foarte rară. Grsbindă-se a se nsne într'o dis- 

tan maă resnektsoass de regele, uerkars a 

trage ne dervimă ks dinmii; dar asesta, st5- 

tată de osteneals, mi amegită de vinzlă “e 

pese, se onăse nrin „remetele sale de a fi tran- 

“snortată în alts narte. 

— Lssani-l5 akolo, nstsrsiloră, zise în- 

getă Long-Allen. Ile ssntslă Kuistofă! o s5 

semsrani ama de msltă ne „regele nostră În- 

stă o ss joaue nsmnalălă. Întronă minstă, a- 

“vestă ssltztoră va adormi. 

În auestă momentă regele arsnk$ o alts 

mrivire de nersbdare asăura soldaniloră sei, 

mi topi se grsbirs a se retraye, Isssndă josă 

ne dervimslă, kare nstea k5 nămai era în sta- 

re a se miska. 

— 979-703 î<00tete—



  
Calâulă, 

CAPITULU Xil. 

În timnă de jămstă de or5 totală rema- 
se linisaită înaintea lokăinzeă regale.  Reyele 
rm vitivea mi kăyeta. în intrarea navilionz- 
Isi. La snatele seă ui totă în aueia-mi no-
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sinisne, sklavslă nsbiană se oksna înks k3 

stergerea navszei uelei mari. Afar, ka la o 

sst de nani denarte, soldagii de gards sta 

în niuioare saă kălkani ne earbs, okănsndă-se 

de jokală loră în tsuere; ne ksndă ne esnla- 

, nada ue 1 desnprgia de intrarea kortelsi sta, 

întinsă, ka snă naketă de trenne, kornălă ne- 

“miskată ală dervimslălzi. Dar Nshianslă gi- 

nea: &nă snekslă, ku navsza ue stersese kă 

atzta grije lsase o noleials nerfekts, ui 0b- 

serva ne fana sa tot ue se metrexea afars. 

Negrslă zsri k5 snaimb mi mirare ne mara- 

bată rediksndă înuetă kanslă ka s5 nriveasks_ 

îmnrejărălă seă k'o lgare a minte ue nă se 

lovia ks starea sa de benir. Îndats îmi nă- 

se kanslă ne msmîntă dans ve se asigzr5 k5 

nimini nă 11% observa, mi, nrintr'o miskare ue 

nă sară fi ngtstă nrinde ks okii, înuenă a se 

tîri din ue în ue mai msltă sure kortălă re- 

gelzi, avîndă grijea da se onri din kndă în 

kndă ni a remsnea nemiskată. Ast5 mano- 

ne fsks ne Etioniană ss aib5 5nă nrengsă, 

se mregsti a se arsta îndats ue va were tre- 

bzinna.  Dervimslă îns5 &rma kă anronierea 

me nesimpite, ka sn% mearne saă mai bine ka 

snt melkă. În-fine ajsngindă ka la vre o ze- 

ve ami denarte de Rikardă ssri în nisioare! 

mi măwindă ka snă tigră, înt”o klins fă la
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snatele remelzi, skonîndă snă nsmnală ae '15 

avăsese askănsă ssb msnika sa. 'Toatr a- 

mata sa n'ară fi uztată skeua ne eroikslă mo- 

narkă, dar miskerile Nsbianslsi fsseserz totă 

ama de bine kalkglate ka mi ale dervimalză; 

mai "nainte de a lovi fs anskată ks ngtere de 

brană.  Atănai vrssndă tarbarea sa fanatiks 

asănr aselzia kare venise a se n&ne între dîn- 

sălă mi viktim'5, Karegită, nentrs ks el% era, 

dete Nsbianălzi o lovitars de nămnală kare 

nămai k5 i sdreli bramălă, dar ns "1% onri la 

restărna ne omoritoră la nsmîntă. In mins- 

_tălă auesta Rikardă lzsndă a minte la ueia ue 

se netreuea îmnrejsrălă seă, se sksli, mi for 
a asta nivi mirare nisi msuis, niui kiară mai 
msălts emonisne de krtă axă werka uineva 
ksndă vineazi sa5 strivesue o viesne, nse 
m'sna ne skagnslă me kare redea, strigrsndă: 
„Ax! kbne!“ sdrobi kanslă asasinălzi kare 
strigi de dos ori, întiia cars k'nă glasă 
tare, iar a doza oare k'snă tonă înekată: 
Ala achar!  (Damnezeă 8 învingstoră!) mi 
uri dete ssflarea la niuioarele renelzi. 

—. Băne sentinele sănteni , zise regele 
arkariloră sei k'snă tonă de îmnstare mi des- | 
nregă; k5ui fiindă atrami de aueasts suens, 
szrisers renede în kortă; s&ntezi nisue vegie- 
toare sentinele de ms. Îssani ne mine ss fakă 

.
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înssrainarea kalsslsi! 'Tueni toni mi s6 în- 

zeteze smintitele voastre larme, mani mai vs- 

zată ană Tarkă mortă!  Aidi, arsnkagi auea- 

stz mortsuisne afars din tabsrs, desnbrninii 

lkanslă de kornă, mi'l$ n&neni întro lanue în- 

grijindă ai întoarue fana kstre Meka, ka ss i 

fi mai lesne s5 snăi5 nrofetălzi kare 15 

a insnirată ksm mi a îndenlinită misisnea. 

K'stă desnre tine, negrslă mi tskztălă meă a- 

milă, adăaţi întorkinda-se kstre Etioniană... 

dar ue & asta, te ai vălnerată? mi ko arm 

înveninats, m'5 nrinză, 5 o fiing5 ama de 

slab k'o ama arms nă ngtea krede ks 0 s5 

strensng5 nelea lezlzi. &nzlă din voi s585 

veninălă de la vălnasa: veninzlă nare nisi o 

pătere asănra băzeloră. 

Soldanii se nrivirs între dinmii kă tosihă- 

rare ni îndoials, sui temerea 5nsi asemenea 

nerikalt kourinse kă înlesnire ne aueia kari 

ns se temea de alpi neriksli. 

_— TIli se? adiăyi remele, ama de de- 

likagi sănteni, saă temerea de moarte v5 0- 

nresue ? 

— Ns temerea de o moarte de omă, zise 

Long-Allen, ne kare "1% nrivise remele vor- 

pindă; dar mi se nare k5 nani voi s5 moră 

ka an3 moariae înveninată nentră isbirea as-
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tai animală negră ue se vinde mi se kămns- 
r5 în tsrgă. 

— Regele zise a se săye veninslă, mă- 

mari &nă altă soldată ka ksm ară îngigi ui- 
neva o koakss. = 

— Înt adevzsră nam ordonată nisi o 

datz ueia ue n'am fostă în stare d'a faue. 

IIli fer mai maălt; meremonis, în neka- 

sălă observzriloră ue i se fsuea de topi uri 

a resnektsoaseci nssiuisni a Năbianslzi, remele 

Angliei năse bszele sale ne vălna sklavslăi, 
tratendă ka absarde toate kste i se ziuea. 

Abia redik$ găra ka ss resnire, mi Năbianslă 
se trase înanoi, mi arsnksndă o skarns ne 
bramă deklar nrin yeste, kare arsta o otprire 

Statorniks înss resnektsoasr ks ună va kon- 

simyi la asts Bmilits omerare.  Long-Allen 
înterveni asemenea zikîndă, k5 snre a orri 
ne rege da srma, băzele limba uri dingii sei 
s&ntă nentră trebsinma negrălsi mi ks "15 

va sorbi întregă mai 'nainte d'a se mai a- 
mronia regele de el. Neville intrendă k5 
k5yi-va ofigeri, suni observsrile sale ne ling 
ale soldaniloră. i 

— Aidi, s5 n mai fauemă atsta sgo- 
motă nent” &nă uerikslă trekstă; ast văln5 
n5 € nerikăloasz, kzyi abia kărge ssnyele. 
O nisiks întoritats ară fi sgiriată mai re;
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mi kstă desnre mine ami bea snă dramă de 

orvietan! ka ss ms fereskă de venină. 

Astă-felă vorbi monarkslă, kam rminată 

noate desnre kondesuendinua sa, de mi fesese 

insnirats de smanitate mi reksnosuinus. Dar 

ksndă Neville voi ss i mai arate nerikslslă 

la kare esnăsese nersoana sa regalz, Rikardă 

i zise s5 tak. 

— Destelă, te rogă.... sr n5 mai vor- 

bimă de asta mai msltă; am avstă de skonă 

nămai sarztă astoră nstrsi, nlini de nrejade- 

k5ui mi de nesuiinus, kăm sară nătea ajsta 

între dinnrii ksndă auesti tiksiomi sklavi se 

serv în kontra loră kă arme înveninate, înss, 

adsăui elg, iea ne Nsbianslă în kartierală tes, 

Neville... Mi am skimbată nsrerea în nrivin- 

ma sa... 55 fi bine îngrijită; dar askalts o 

vorbr la grekis... fii kă lăare a minte ss n5 

for, nă este ueia ue se arats a fi. Ss fi 

liberă, dar ss n5 eass din tabsro... mi kstă 
desnre voi, ksni de Angli, msnkstori de boi 

mi săostori de vină, întoraeni-vs la nostă- 

rile voastre, mi îngrijini-le mai bine. Ns v5 

kredeni înks în Anglia, snde merge aineva k5 

fana deskist ss ansnme mai 'nainte d'a lovi, 

mi &nde se strînge de msn niîn' a ns ui 

  

! Doktoris în kontra înveninsrii, 

VOL. II. | 9



494 MUSEULU LITERARIU , 

tzia kanslă.  Ilerikălslă în para noastrs se 

arats de fans k5 sabia skoasi. Îns5 aiui te 

nrovoak5 k'o msnăum de mstase în lokslă 

msnsmei de zale, te lovesue k'snă akă de 

asră, saă te ssgr5ms k'snă miretă de dam... 

Mereni, mi figi kz okii deskiui mi kă găra 

înkisr; beni mai nuină mi nriviui mai maltă. 

saă voiă nsne largele voastre stomaxsri la snă 

veyimă kare sară nzrea asnră kiar& Sko- 
pianiloră. 

Soldanii mortifikagi mersers a mi relsa 

nostările. Neville voi atsnui sarate stsnină- 

lzi seă de ue eart ama lesne neîngrijirea sol- 

daniloră, mi nevoia ue era de snă esemulz într” 

snă kasă ama de gravă în kare sară Iisa sn 

individă de nrenzsă ss se anronie de ersoa- 

na regal... Dar Rikardă îlă întrergnse zikindă: 
— N5 mi vorbi de aueasta, Neville; ai 

voi s5 marstă mai asnră nent'snă nerikslă 

demertă la kare a fostă esnsss nersoana mea, 

de kstă mam fostă ksndă sa nerdstă stindar- 
dslă Angliei? stindardzlă nostre sa ferată, a 
ferată de snă tilxară, firs ss se fi varsat 0 
nikztărs de sznye... Amikală meă uelă ne- 
gr5, tă, dăns kăm îmi snsne ilăstrală sedană, 
te miueni a giai misterele; îni voit da atsta 
ară kstă atîrni tă, daka vei mstrende mi- 
stere mai negre de kstă tine.
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Mstelă nsrs ks voia s5 vorbeasks dar 

mreferi nămai nisue s&nete neartikglate, anoi 

înkrauim msnile, înfinse în rege snă okiă 

nlină de inteliginus mi fkă snă semnă afir- 

mativă drentă resnsnsă la kestiznea ue i a- 

dresase. 

„— Kom, strig Rikardă nlină de bgkă- 
ri uri nersbdare, te înszruinezi a Ismari a- 

veastr fant5? 

Adela-nri semnă. 

— Dar ksm ss ne înpelegemă mătesue? 

Suii s7 skrii ? 

Înk5 snt semnă afirmativă. 

— Di totă ve i trebse de skrisă; a- 

stea se afla mai lesne în kortzlă tats-meă de 

kztă întrală meă. Katz ss se afle însz ăn- 

deva negreals mi o nans de skrisă, daka în 

klima aueasta kaldz ns se va fi sskată ksli- 

msrele... Ilre lexea mea, omslă asta & o frg- 

moass sksls, &nă diamantă negrs, Neville. 
— Ks voia Msriei Tale, resnănse Neville, 

daka mi va fi ertată a snăne &milita mea o- 

uinisne, € 5nă lskră nerikslosă a avea ui- 

neva afaue ks astă-felă de oameni: omslă a- 

sta katr sr fi snă fermekstoră, mi fermeks- 

torii ssntă în îngelegere k5 inemiuii nostri, 

kari se interesr a arsnka intrige în konsiliele 

noastre, mi a... 
*
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— 'Taui, Neville; îni noni kisma ksnii 
de Nordă ksndă ssntă în goana uerbalzi; dar 
nă krede kr ai nztea onri ne &nă Plantagenet 
kzndă are nersnektiva de a mi resbăna o0- 
noarea. 

Sklavslă kare în timnală auestei konvor- 

biri se okănase a skrie într'ană fel kare a- 

vsta îndemsnarea sa în astz arte, se skălf mi 
nănîndă skrisoarea la fisnte, ksz5 în menzke 
mai mainte d'a o da repelzi. Astr skrisoare 
era în limba franuesz nrekăm ărineaze : 

„Lăi Rikardă, netnvinsslă ui viktoriosslă 
rege ală Angliei, din nartea uelsi mai smilită 

din sklavii sei; misterele ssntă nisue katii în- 
kise de soarte: dar înpelenuisnea noate giui 
resortălă înkzetoarei. Daka sklavslă vostrg 
sară afla într'ână lokă de snde ss noats ve- 
dea ne toni kamii armatei, snslă dans altslă, 

n5 te îndoi ks nedrentatea n se va da ne 
fans, kiară de ară fi akăm askânsr ssh mmean- 
te v5lzri.“ 

— Ile ssntslă George! strig regele, ai 
vorbită nă se noate mai auronosită! Neville, 
suii ks msne adsnsmă trznele noastre, ni k5 
urinuinii s'a5 învoită k5 snre stezerea rmi- 
nei fekste stindardslzi Angliei, kanii armatei 
voră defila ne din aintea noslzi nostre stin- 
dardă ne msntele Szn-George, mi'l$ voră sa-
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Jsta ks toate formele de resnektă. IKrede-ms, 
trzdstorglă nă va nătea linsi într'o zi ama de 
solemnelr, temîndă-se ka linsa sa ss ună fis 
snă motivă de m'enăsă, vei ameza dan ks- 
viing5 ne konsiliarălă nostră vwelă negrs, mi 
daka artea sa noate nroba ne uelă nerfidă, eă 
m's înszruineză ks restală. 

— Regele mes, zise Neville kg frankenea 
_Snsi bravă Anglz, iea a minte la ucia ue voiesui 

s5 faui. Konkordia abia s'a întokmită ama. ne 
neastentate în spnta noastr lior; dsns arr- 

tsrile snzi sklavă negru, te vei anska a sfs- 

mia vâlnele ue abia saă înkisă? N kreză 

ks mr serveskă k5 termini nrea tari. zikîndă 

kw k& aueasta s'ară desminui deklararea fs- 

kăts de Maiestatea Voastrs în konsiliă. 
— Neville, zise remele întrerguinda-lă 

k'snă tonă asnră, zelslă teă te faue a avea 

nrejădeksni, te faue ss mi nerzi memoria: 

niui o dat n'am nromisă a înueta da Iza mr- 

sure ka s5 deskoneră ne infamală astoră ală 

auestei insălte: de kstă a da aueasti nromi- 

tere mai bine notă rensnma la regatslă mes, 

la, vianp. Însz, daka dauele de Agstria ară 

veni s5 msrtăriseasks kă kărayizlă ansi omă, 

kw este astorslă fantei, nentră amorală kres- 
tinsteuii, ami erta-o. 

— Înss, stsrzi baronzlă, sine gi noate
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mroba ks auestă sklavă, astă neklivană tri- 

misă de Saladin, n mi rîde de noi? 

—- 'Taui, Neville; te krezi nrea înmelentă, 

pli ai snă kană fer kreeri. Adz-gi a minte 

de rekomandarea ue gi am fskstă în nrivinga 

avestăi omă. Se afla în elă seva ue nă se 

noate nstrsnde de sniritălă teă de Nordă. 

IIli te, matală meă amikă, nreg'stesue-te a în- 

denlini ae ai nromisă, mi ni daă kăvîntală de 

rege ka ss pi alexi înss-ui resnmlata. Dar ss 

vedemă, ears skrie. 

Matslă skrise în adevzră mi dete re- 

elsi, kă aueia-mi geremoniz ka mi întiia da- 
ts, snă netikă de xsrtis konrinzindă aueste 

vorbe. „Voinma regelsi faze legea sklavslsi 

seă, mi n se kade sklavslgi a were resnlats 

nentră îndenlinirea datoriei sale... 

— Resnlate! datorig! zise regele între- 
rănindă witirea, mi adressnds-se la Neville în 
limba angls, anzssndă asăura vorbeloră. 0- 
rientalii axestia aă knstată mslte de ksndă 
kă deraverile loră k& krăuiagii... AY învsată 
limbanislă kavaleriei... IIIi zite, Neville, ue tsr- 
bărată nare auestă omă! daka mară fi kassa 
kgloarei sale, sară vedea ks romesue.... N5 
mi sară nzrea ksriosă ki m'a înmelesă. $5 
nă te înkrezi loră în niui o limb's. 

— Bietslă sklavă, nă noate ssferi nrivi-
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rile Msriei tale, resnsnse Neville ui nimikă 
mai msltă. 

— Fi5! Dar eats ue skimbr kestisnea, 

arm'5 remele lovindă ks denitelă xprtia ue 

gitia! ast skrisoare kătezstoare ne faue sui- 

stă ks fidelzlă nostră mată este înszruinată 

de Saladin k'snă mesagiă nentră ladi Edita 

Illantagenet, mi were mizlokă a i 115 da. Ye 
kreză desnre asta, Neville? 

— Ny suis, sire, km vei lea o asemenea 

katezare ; dar nă resnsnză de kanzlă mesayers- 

Isi kare sară duue k'o asemenea înszruinare- 

din martea Maiestsuii Voastre kstre Saladin. 
— Mslnămits uerslui, n alergă dans 

nivi gna din axele fremaseni arse de soare; 

uri kstă nentrg a medensi ne &nă omă kare 

eseksts ordinile stenînzlzi seă, uri în minstălă 

k'ndă mi a sksuată viana, asta ară fi o drentate 

foarte asnrs. Voiă s5 ni suăiă 8nă sekretă, Ne- 

ville, kai de mi avemă de martără ne auestă 
negră, suii ks nă 'l5 noate reneti kiară mi 
kndă ară voi-o. ni voiă snine dar ks de uinui- 

sure-zeue zile m'afls săb inflzinua 5nzi karmină 

ksriosă, mi ami voi s5 fiă desilăsionată.... 

NW'anskr vineva s5 mi fak 5n5 serviniă, uri 

eat kz îndats faue sm nears totă meritslă 

min vre o serioass insălts; wi d'alts narte, 
aaela kare a meritată ka ss "115 kondamnă la
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moarte wentrg vre o trrdare saă inszltr, se 

întimnls ss fis tokmai o nersoans kare mi a 

fekată snă5 serviniă.... Întastă felă vezi k5 

sânt linsită de uea mai mare narte a însămi- 

riloră noastre regale, nenstindă niui ss neden- 

seskă niui ss resnlstesăă,  Ilînz va treae 

inflăinua auestei stele nefavorabile, ms onreskă 

d'a ziue veva asănra uererii auestăi -negră, de 

mii € foarte ksătezstoare; dar uelă mai bănă 

mizlokă d'a afla ertarea sts întră deskonerirea 

ve a nromisă a faue... Ilîn” atsnui, Neville, ve- 
giaz5 îns5-ui asănrsi mi îngrijasue ss fi5 bi- 

ne tratată... INli askzlts înks, adăyui elă 

înuetă, kast5-mi ne ermitălă dela Engadii, 
mi adă-mi-lă aiui: voiă sr i vorbeskă în se- 
kretă. 

Neville se retrase fskîndă semnă Nabia- 
nzlzi a "15 srma, eui din kortslă regală foar- 

te în mivare de uweia ue vezăse mi azzise, Di 

mai alesă de nărtarea uea nartikglarz a rege- 
Isi. În penere nimikă nă era mai lesne de 
kstă a deskoneri kărsălă ue Isa ideiele mi 
simuirile Isi Rikardă, ks toate ks în snele 
kasări era anevoiz de kalkslată dărata oră. 
Dar în ast5 îmnrejărare era atsta konstrînye- 
re mi misteră în felslă dn kare se afla elă, 
în kztă nă era lesne de aflată daka era ne- 
mălgămirea saă bena voinu5 kare i mredomi-
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na sniritslă în nrivinga noslzi seă sverană; 

de ue natăir era nrivinmele ae i adresa din 

kndă în ksndă. Servinizlă ue frkase regele 

Nzbianslsi sksnsnds-lă5 de vslna ue 115 ame- 

ninga, se ksmusnia ks fanta sklavelsi ue '15 

sksnase de kănitsiă asasinălsi; dar sară fi nă- 

tstă ziue ks între dînmii esista o sokoteals 

maj vekis, mi ks monarkălă nesuiindă dak” 

ară remznea datoră saă kreditoră, lsase nîn' 

atăndi o atitădine neztrs. Kzt5 desnre Nă- 

biană ori în ue modă ară fi ksnoskată lim- 

bele Esronei, baronslă remase konvinsă kT 

limba angls i era nekănosksts. 

Sx ne întoaruemă nănină în derstă, s5 

ne nănemă în momentălă ksndă neferiuitslă 

kavaleră al& Leonardulzi fă dată măi ka sklavă 

medikălă arabă de katre regele Rikardă. El 

sims noslzi seă stnînă ko nrofsnde îmsr- 

marire săb kortările masre în kari se konrin- 

dea ssita mi lskrările medikslzi. Ajăngîndă 

la kortă, se trînti fr” a zise o vorbs ne o nele 

de bivolă ue i o arst; kondăktorzlă seă, mi 

askănzinds-ui faga în m5ni gemă mi săsnins 

ka ksm era s5i se răms inima. Mediklă dendă 

ordine nsmeromiloră sei servitori ka sp nre- 

mare totă de nlekare înainte da se faue 

zis5, îlă aszi, wi fiindă atinsă de komns- 

timire, se întrernse, mi veni de meză lings
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„neferisitălă lkavaleră uerkzndă a '18 mîngiia 
dans felslă orientală. 

— Amiae, i zise, fii ks kăragiă, ki, ds- 

n km ziue moetslă, ment” ână omă este 
mai bine a fi servitoră nsi bsnă stsnînă de 
lkstă sklavzlă neregslateloră sale nasisni. O 
renetă, fii ks kăramiă, mi kăuets ks daka I- 
s5f ben Iagsb a fostă vîndstă de fanii sei 
Isi Faraon, remele Egintălzi, regele teă te a 
dată snzi frate. . 

Sir Kenet se sili ka ss mslyămeask 
Isi Hakim; dar inima sa era nrea nlins, uri 
sănetele uele konfăse kari însonia uerkzrile 
sale nefrsktzoase de a vorbi, silirs ne medikă a 
îneta, k& aueastr konsolare frr timnă. L- 
s5 ne noslă seă servitoră saă oasne în voia 
sărvrsrii sale; mi ordonsndă toate nregstirile 
trebsinuioase nentră nlekarea, de a doz-azi, me- 
ză ne tanetălă kortălzi wi f5kă o găstare, 
Dsns ue uri îndenlini aueasts trebăinus, a- 
welea-mi bskate fărz oferite kavalerzlgi sko- 
niană; îns5 de mi sklavii snăserr ks a dosa zi 
foarte tirziă voră sta sr se renase, sir Ke- 
net n5 nzt învinue desgsstslă ue i fzuca ori 
ve felă de mznkare, mi nă "15 nasture fase 
SD iea altă de kstă znă maxară d3 am reae. 
Medikslă arabă de măltă timnă în fekusej 
înkinmeiznea uea obivinzits, mi sc renazsa,
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Skonianslă înks nz înkisese okii, mi me la 

meziălă nonnii înks nă '1% konrinsese somnslă, 

kndă se fskă o miskare între servitori; ast5 

miskare de mi n era însonits de vre o voi- 

bs ui de nrea nsuină sgomotă, i dete ss nri- 

ueans ks se înkzrka ksmilele mi se nregs- 

tia de mlekare. În kărsălă avestei nregstiri 

velă din ărms individă ue se sksls, afars de 

medikă, fs kavalerslă Skogiană, la kare snă 

felă de intendentă al$ kasei veni a i da de 

suire ka sr se mregsteasks. O f5ks fer a 

resnsnde ueva, mi 15 &rm la lămina lănei în 

martea &nde era kmmilele, din kari uele mai 

mălte se afla înkmrkate; nămai na se afla 

îngengkiat; astentendă ss i se năis toat5 în- 

lkrkarea. Mai lao narte de ksmile se vedea 

mai mălte altele înfonate uri înnrelate.  Kiară 

Hakim se arst5 mi se s5i ne sna din ele k5 a- 

tpta &mărinub ne kstă i nermitea gravitatea 

karakterslsi ses, anoi arsti alt k5mnil5 ue 

seama Isi Kenet. Gnă kavaleră anglă se afla 

de fanr ka ss i eskorteze nrin tabsra lkwaui- 

aniloră mi ss vegeze snre sigăranma loră. 'To- 

tel% fiindă astă-felă gata, se redikars kortări- 

le k5 mare isuealzs, mi lemnele ks usnzele 

se înkrkaxs ne uea din sms ksmils. Atănui 

medikslă monzngă ko vove solemnelz auestă 

versetă din korană: „D&mnezeă ss ne kondă-
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k5, mi ' Maxomet ss ne amere în desertă ka 

mi ne ksmniele roditoare.“ 

Trekîndă nrin tabri fărs reksnoskari 
de kzire mai mslte sentinele kară “i Ipsa- 
T5 S5 treaks în naue: k5ui-va krăuiani mai 
zelomi m'onsnnars oare-kari blesteme,  În- 
fine Izsars în zrms-le 5ltima bariers, mi trs- 
na se disnosa de drsmă ks toate mrekasuis- 
nile militare. Doi saă trei kavaleri forma 
garda din ainte, măi atsuia ma kmtă 
kolo dsns koads ka ss anere snatele, mi 
ksndă lokglă era nriinuiosă, se mai desnsr- 
pia mi ali mentră naza latăreloră. Înaintarp 
în avueasts ordine, ne ksndă sir Kenet arsn- 
ka o sltim5 nrivire în tabzra ilăminat de ra- 
zele Isnei. Hakim, kare mergea lîngs dinsălă, 
fekă a se observa ks tonzl$ solemnelă uei 
era obiuinzită, kr n & înpelennesue a xrivi 
înanoi ksndă drsmslă se deskide înainte; mi 
ne ksndă Adonebec vorbia, kzmila kavalers- 
Isi se notikni astă-felă în kmtă esnlikă nate- 
rea avestei masime. Asts învsuztărs îndatori 
ne Skoniană a fi ks lare a minte asănra k5- 
milei, kare de mai mălte ori avă nevois de 
însă wi de zzbale; k toate astea auestă a- 
nimală nă nătea fi mai bisndă nui mai viă. 

-— Kalitenile agestăi animală, zise t5ks- 
tălă medikă, săntă ka ale zrsitei; k5ui tok-
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mai ksndă kalks mai bine mi k3 Smărings, 

kavalerslă kats s5 fis kă sare a minte ka 

s nă kaze. 
Bnă stomakă sstsiă nară nstea sr găste 

miere. 

N trebse darane mira daka kavalerslă, 

desksragiată de neferiuire mi &milinus, uerka 

oare-kare nersbdare vszîndă ks săngrarea ne 

faue în fip-ue momentă sp ne adzuemă a minte 

de vw'snă mroverbă saă de vro sentinu5, oră 

ktă de adevzrate ară fi fostă anlikarea. 

— Mi se nare, zise elă kă oare-kare să- 

-măzare, ks waveam trebăinus de &nă n0ă e- 

semnlă nentră nekonstanua soartei; mi pă ami 

msluzmi, înuelente Hakime, daka animalslă 

ve mi ai dată sară notikni astă-felă în stă 

s5 mi răn gitslă. 

— Frate, resnănse Arabslă, vorbesui ka 

aueia kari mi aă nerdstă mintea... 

Sir Kenet ns mai resnănse nimikă kare 

ară fi nststă nrelsngi konvorbirea; mi medi- 

kals stitată de a mai da învsustare nui kon- 

solsri sn5i omă kare n voia s5 fi lkonso- 

lată, fsks semnă snăia din oamenii sei s5 

s'anvonie. 

— Hasan, i zise, mai s5 ne sngi weva 

ia 85 ne treak de srită? 
Hasan, naratoră mi noetă de nrofesisne,
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v5zîndă-se kismată a mi faue saruina, înainti 
ka kalzlă. | 

— Siniorslă nalatălsi vienei, zise elă a- 
dressnds-se kstre medikă, tă înaintea kerzia 
angelălă Asrael îmi întinde arinele mi fane; 
tă selă mai înmelentă de kst& Soliman ben 
Daud (Salomon fiizlă Isi David), ne similială 
kzrsia se afls skrisă adevzratălă nsme ală a- 

velzia, we domins sniritele elementeloră, fak 

werălă, ka zrmsndă ne kalea bine-fauerii, a- 

dăkîndă vindekarea mi sneranga în kalea, ta, în 
_kzlstoria ta sz nă pi se sraskz nentrs k5 
mavemă vro noveste a pi snăne saă vi'snă - 
ksntikă. Vezi ne servitorălă tes, ne kstă va 
fi ling tine, îlă vei afla gata a mi desvolta 
nentră tine toats memoria sa den kăm sor- 
pintea d ans sure a se rekori klztorii. 

Dew auestă esordă, Hasan îndemn: a sniă- 
ne o noveste de amoră uri magi, amestekats 
kă fante resbelatoare ni înfromssenats kă ne- 
nămsrate vitsri din noegii arabi, Oamenii din 
săita medikălzi, afarz de aueia kari era înssr- 
vinani k& kondzuerea, ksmileloră, se anvoniarb 
în grsmads de naratoră, ka ss se noats bs- 
kara de nlzuerea ue nrodsue totă da sna 0O- 
rientaliloră asemenea, novesti. În ori-kare alui 
timui, de mi ne kondzuea ks totală limbayislă, 
îns5 sir Ienet sară fi nătstă interesa la 0
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esngnere kare, de mi insnirats de o imagi- 

nare mai estravagants, mi fskst5 în termini 

îngemfaui mi metaforiui, semsna îns nrea 

msltă kă romanele de kavaleriz, ue ne atsnui 

era de mods în Esrona; îns5 în starea în kare 

se afla sniritălă seă, abia înmelese ks snă 

omă, în uentrălă kavalkadei, vorbia mi ksnta 

înuetimoră: asta mină vre-o dor ore. Nara- 

torslă îmi modsla vouea dsns diferitele ka- 

raktere ue se întrodsuea în esnznerea sa, mi 

anîusndă în azditorizlă sed ksndă o mărmsr5 

sărd5, ksndă anlasde, ksndă esnresisni de 

mirare mi kste o dat săsnine mi lakreme, 

mi înkz kste o dat, ueia we € mai greă în- 

ti'o adznare de astă-felă de oameni, 5nă tri- 

bată de sărisări mi de risete sgomotoasc, În 

timuaălă novestirii, lsarea a minte a esilatălăi, 

de mi era absorbite de sămsrarea sa, înss din 

kendă în kpndă fă destentats de yemetele 

gele sărde ale &nzi ksne legată într'o koli- 

vis de rikit5 ue era atirnats ne o k5mils, uri 

în kare snă vînztoră esnerimentată ară fi re- 

kănoskztă lesne ne fidelzlă seă ogară... 

— Vai! bietală Roswall, zise elă în sine, 

eră ajătorălă mi îndărarea 5nei fiinue a k'e- 

vila sklavis € mai dăreroasr de kstă a ta. 

Astă-felă se netrekărs orele nongii aue- 

stei asrore întnekoase mi vanoroase kare €
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krenssksla diminenei în Siria.  Îns5 ksndă 

mima linis a diskălăi soarelzi se art; neste 

orizontălă întinsă, ksndă mima sa razs stre- 

bztă mi fpkă ss strelsueaskr fiz-kare niks- 

tărs de ros ne sănrafaga desertălzi, vouea 

vea sonor a lăi El-Hakim întrerănse ne a 

naratorălăi, fekîndă ss ressne nisiugrile de 

solemnelslă anelă ue msesinii fakă în toate zi- 

lele k'o voue res&nstoare din virfălă !minare- 

leloră fiz-ksriia geamie: „La rsgsiisne! la 

rsgsuisne! Dămnezeă 8 singsrslă Damnezeă! 
La rsgsuaisne! Maxomet € nrofetslă li Dsm- 

nezeă! la rsgpuisne! la rsopaisne! timuslă 

fe mi vs skans! la r5g5uisne! la răgzuis- 

ne! ziza jsdekzuii se anronir !* 

Întrsnă minztă fiz-kare masslmană ssri 

de ne kală josă, mi întorkîndă-nri fama sare 

Meka, frks ks nisină imitativa miskare a 

snsizrii ue în ori-kare altă kasă disainlii nro- 

fetslsi kat a o faue ks anz. Fig-kare in- 
dividă nrint'o sksrts înss înfokats roesuisne, 
vers nrotekmisnea Isi Demnezeă ini a nrofe- 
tălăi mi ertarea mkateloră sale. Kiară sir 
Kenet, de mi nrejsdeksgile sale se revolta- 
-ser5 v5zindă kăm însonitorii sei eseksta ni- 
sue akte ue le nrivia ka idolatre, ns nstă îns5 
55 se onreasks d'a resnekta sinueritatea zelă- 
si loră, ui d'a fade mi dinsălă o T5gDUIBNE ue-
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rălzi săb o forms mai kărat5. Astă aktă de 

devonizne îmulinită într'o ama de kzrioas s0- 

mietate, mrodăse îns efektală ses asănra, ka- 

valerslăi: se simri konsolată mi înterită, 

Înss Sarazinii înkslikasers mi mi &rma 

kalea. Naratorslă Hasan nă mai era askăltată 

kz atsta lsare a minte. &nă kavaleră kare 

se szise me o înslmime în dreanta koloanei 

velei miui se întorsese în galonă kstre Hakim 

mi i fikase oare-kare komsnikzri; atsnui na- 

tra saă uinui din ei se renezirs înainte, mi mika 

tren, komnăs5 de dozs-zesi saă trei-zeui de 

nersoane, nironir5 nrivirea la dînmii ka km 

din mestele loră, din miskarea loră înainte saă 

înanoi, denindea msntăirea karavanei. Hasan 

vszîndă ks nz mai 8 asksltată, mi lsndă a 

minte Paueste simntome îngrijitoare, înuets din 

esn&nerea sa, mi mersălă se fsuea într'o t5- 

vere kare era tărbăratr n5mai de kondsktorglă 

snei ksmile, ue măstra ne s&nssslă animală, 

saă printrană mestă ală Isi Hakim kare vor- 

pia înuetă mi îngrijită veuinzlzi seă. Ast5 

îngrijire pin nîn5 ue treksrs o grmads de 

nisină kare askendea din aintea trăncă obiek- 

tală me îi îngrijase. Atenui sir Kenet zsri 

la o distann de o mils 0 grimads neagrs 

înaintndă renede în desertă, mi nrivirea sa 

mstă ss deskonere o seats de kavaleris . mai 
VOL. HI. 10
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mare la nsmsră; dans strelzuirea armatsreloră 
se înpelemea ks era Esroniani. Ilrivirile ue 

oamenii Isi Hakim arsnkars  asănra ksnete- 

nici loră nroba uea mai mare îngrijire din 
marte-le; dar auesta k'o gravitate solemnels, 
trimise doi din kavalerii sei, uei mai bani ks- 
Izregi, kă însgruinarea d'a se anronia, ne kstă 

îngelenaignea va erta, de auesti kslztori ai de- 
sertălăi, a le knoasue kă esaktitate nsmsrală, 

mi de va fi mizlokă, kiară skouslă loră. A- 
nronierea nerikălzlzi fsks ue sir Kenet a mi 
veni în gimpiră. 

— Ye avegi s5 vs temeni de auesti ka- 
valeri krestini, dans ksm mi se nară, i zise 
Isi El-Hakim. 

— Ss ne tememă! reneti El-Hakim k'snt 
tonă de desnrenă. Înmelentslă se teme nămai 
de eră... Dar asteants de la uei rei totăre- 
slă ue notă faue. 

— Santă krestini mi ne aflsmă în tim- 
N8lă înuetsrii armeloră.... De ae ss nreve- 
demă kslkarea mpyii, 

— Ssntă nreogii soldani ai 'Temnlslsi, 
kari s'a5 jărată s5 ns kănoask5 niui naae nisi 
înzetare de arme ks adoratorii Islamismalzi. 
Faks mrofetală ka, ss nears nîns la rsdsgins 
k3 ramsrele mi visstarii loră! Ilauea loră 
e resbelslă, mi vorbele loră înwelptoris. Vei
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alnă inemiui ai Ilalestinei a% momentele loră 

de ksrtenire. Leslă Rikardă skatesue me uei 

de învinge. Băltarslă Filină îmi strînge ari- 

mele ksndă mi a restsrnată rada... Kiară 
arsălă asstriakă adoarme dus ue se satărs; 

dar asts band de lauri totă d'asna flsmsnzi 
n mai are nivi resăflă niui sagiă în rpiirile 

loră. N vezi ks desnartă o miks trans din 

kortăl% nrinuinală, kare se îndreants sure 

estă ?.... Ssntă nagii mi skătierii loră, inigiani 

ka stenîniă loră în imfamele loră mistere; îi tri- 

mită ka mai smori, ka ss ne taie drămslă 

de la fontsna snde era ss ne rekorimă...... 

Dar aă ss fis înuelani. 

Zise kste-va vorbe mrinuinalălzi seă ofi- 

peră, mi esnresisnea trssăreloră mi a misks- 

riloră sale kare skimb îndats alinzlă aelă obi- 

vindită al& Orientaliloră kari sântă mai învs- 

nani a medita de kstă a Iskra, se urefskă în 

manginerea uea msndrz mi otsrits a bravslăi 

soldată a kprăia enermis & anînats nrin ariro- 

uierea nerikzlzlzi ue nrevede mi desnrenge. 

În okii Isi sir Kenet krisea e se nregstia 

avea sn5 alts asneită, mi k5ndă Adonebec 

zise: „Katz ss nă te deslinesai de ling mi- 

ne“, elă i resnsnse nrintr'snă refssă kărată. 

— Akolo, zise el, se afis sonii mei de 

arme... aueia kă kari am jărată a kombate



442 MUSEULU LITERARIU, 

saă a mări.... Ile stindardală lors strelzue 
semnălă mntzirii noastre... Ns notă ss făgă 
dinaintea, krăuii ks adoratorii semilănei. 

— Smintităle! nrima loră fantz are s5 
fis a te omort, daka n nentră altă weva, dar: 
ka ss askănzr ks aă kslkată terminălă înue- 

tsrii armeloră. 

— Kats ss mr esnziă la nerikglă; ksai 
ks ms voiă bate de martea nekredinuiomilotă 

kiară ksndă ami sui ks skană. 
— În kasăls auesta te voit sili ka 85 

M'5 Brmezi. 

—- 55 ms silesui! daka n'ai fi fokztorslă 
meă de bine..,. 

— Destală, destslă, nerdemă sn timnă 
nregiosă, 

L'aueste vorbe redik branslă înuetă, mi 
skoase snă striortă askanită ue servi de sem- 
nală la toatz szita sa, kare îndats se resnsn- 
di ne ksmnia desert, ka nisae mstsnii ale 
kzrora firă s'a răntă. Sir Kenet n'avs timnă 
a lsa a minte la kzte se netrekars, kzui Ha- 
kim năse msna me fiznele kalulzi seă, f5k5 
55 norneaskr amîndoi kă atzta, reneziuisne 
înkstă kavalerală nerdzse resăflarea , weia de 
15 onri d'a mai faze vre o miskare kiară ui 
dak' ară fi voită ss uri onreasks kalulă. Ori 
kstă de denrinsă era sir Kenet din konilsris
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kă auestă eseruiniă, kalzlă uelă mai iste ue 

înkplikase vre o datz era ka o broasks mes- 

toass ne ling kaii de Arabia. Sbsra nisinală 

săb niaioarele loră; nzrea ks desertală se 

fpuea nevezătă; milele le treuea ne minstă, 

ali vigoarea loră nă slsbia, mi reszflarea le 

era totă aueia ka mi ksndă înuenăse aueasts 

goans.  Misksrile loră remezi ne kztă era de 

înlesnitoare, semna mai măltă ks sborălă de 

ktă k'o alergstărs, fr” a fi însonits de vre 

o sensagisne nenlsksts, afars de înfrikomarea 

vea, fireasks mi anevoinua d'a resnira. 'Tre- 

kăse mai maltă de o ors de ksndă minca a- 

st fsgs snbimîntstoare, mi Issase ori ue goa- 
n'5 omeneasks denarte de dinmii, ksndă El- 
Hakim îmi kamnst$ narmii kalzlzi kare o 155 în 

galonzlă uelă mikă, mi k'o vove lin, ka k&m ară 

fimersă în nasă înuetă, înuenă s7 vorbeask's 

Skonianslsi de minznagii ăi kai; asesta, f5r5 

ressflare, ne jsm'state sărdă mi orbită, mi kg 

totală amenită de reneziuisnea auestei goane, 
abia înmelemea vorbele ue i se adresa de în- 

sogitorelă seă ks atsta înlesnire. 

— Adesti kai, ziuea medikală, ssntă de 

felălă ue se nsmesue Arinată, kă kari nimini 

nă se mssoarr în isnealr, afars de Borak ală 

Ilrofetalui. Se nstreskă ks orzslă asrită din 

Yemen, amestekată ks arome mi kă năuins
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kantitate de karne de mielă Bskats. Regii aă 

dată nmrovinmie ka s5 i nosede. 'T5, nazari- 

nene, îs esti uelă dintiis kare, fir a faqe 
narte din adevzragii kredinuiorri, ai înkslikată 

me snslă din auesti nobili animali me kai 

IIrofetslă însg-mi a dorită feriuitălai Ali, kon- 
ssnmeană mi lokotenentală seă, ks drentate nă- 

mită Leslă Isi Damnezes. Msna timnălăi tre- 

ve ama de moră me adsesti meneromi gonavi, 

ks eana ue înkaliui aksm a vszstă trekîndă 

de uinui ori uinui ani, mi ks toate astea n 

mi a nerdată nisi ismeala niui virtatea nrimi- 

tivs; nămai ajătorălă sn3i frsă kondssă de o 
msn mai denrinss de kstă a ta & de trebs- 

inus ka s5 0 măi5 ne kale. Bine-kăvîntată 

fis nrofetslă, kzui a dată adevzraniloră kre- 

dinaicuri, mizlokală da înainta mi a făyi, ka 

inemiuii loră, îmbrskagă ks feră, s5 nears s5b 
monria loră grestate! kaii adseloră ksni de 
temnlarii km oră fi săfisndă mi km soră fi 

renassendă dans ue aă intrată în nisină nin5 

la menske, ka ss treakm a, doza-zeuea narte 

din snanislă urin kare a trekată auesti bravi 

kai, fi a skoate o uikstăr de assdă nene 

lea loră uea de katifea! 
Kavalerzlă skogiană kare mi reksnstase 

ressflarea mi aszală, ns se meta onri £ k5- 
noasue în sine avantagislă ue resbelatorii 0-
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rientali matea trage din kaii loră, inimomi la 

atakă ka mi la fag, mi fiindă atstă de bine 

fekani ka ss alerge nrin desenele ele în- 

tinse mi nisinoase ale Arabiei mi Siriei. Dar 

nă voi a mai adsăui trăfia măsălmaniloră în- 

voindă-se desmre aweasts sănerioritate; 1555 

dar ss kazs konvorbirea mi, nrivindă îmnre- 

jorală sed, nsts s5 distingr ks lokslă n i 

era neksnoskstă. Ilermii desertăli mi bsl- 

pile ele ststetoare ale m'zrii-Moarte, imirălă 

măngiloră ueloră rînomi mi niskomi we se 

înslga la stsnga, mi mika adenstărs de finiui, 

singsra“verdeags din nartea lokslgi, toate a- 

veste lskrări, ue nă se nstea sita daka le a 

vszstă uineva o dats, arta Isi sir Kenet k5 

se amvonia de fontsna nsmits „Diamantălă de- 

sertslsi,“ teatrălă întrevederii sale kă ermitală 

sarauină Illeerkof saă Ilderim. Dsnzs kste-va 

minzte îmi onrirs kaii lîngs fontsns, mi Ha- 

kim zise Isi sir Kenet s5 deskaliue mi s5 

resăfle nănină în astă lokă sigără. Skoasert 

finele kailoră, mi Adonebec observi ks nă 

era de trebsinns a se îngriji de dînnrii, k'ui 

sklavii sei kari era kilzri ne kaii aci mai 

bsni a% sr i ajsng5 Wii voră avea îngrijirea 

kavenits. 

_— Kg toate astea, zise elă mânîndă ne 

earbs ueva d'ale msnksrii, bea wi msn5nks,
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uri nă te deskărayia, soartea nă noate s5 re- 
diue mi sr doboare ne omslă de rîndă, dar 

înmelentslă katr ss înfrănte ngterea sa. | 

Kavalerslă skoniană se înuerk$ a m'sr- 

tarisi rekgnosuinga sa arstsnds-se s&nssă, 
dar, de mi se sili a msnka ka ss i fak ne 
voi5, kontrastălă stprii în kare se afla aksm 

ka auela în kare era kendă treksse nrin a- 

vestă lokă, ka trimisă al5 nrinainiloră mi în- 

vingstoră întw”'o lănts singăla”s, auestă kon- 

trastă îndărera mingile sale; mi anoi ne- 
m'nkarea, osteneala, mi sănsrarea trismfa în 

kontra faksltsniloră sale fisiue. El-Hakim e- 
samini miskarea wea renede a nslsălsi ses, 
okii romii ari anrinuri, m5nai arzînd5 mi re- 
săflarea aussats. 

— Sniritelă, zise elă, se întzresue nrin 
vegere ; dar kormzlă, fratele set, komnmăsă de 
materie mai grosolane, are nevoii de renassă 
ka s5 se săspiis. Vei la nzgină din auestă 
elisiră în beztara ta. 

Skoase din sînă o stiklsn5 de kristală 
înfsmărats într'o messtsr5 de filigrams de firă 
albă, mi vsrs întro miki kan de azrg o 
miks kantitate de sn likzidă de kăloare în- 
kiss. 

— Eats, zise, sna din nrodauerile ue Al- 
lax ne a trimisă ne mzmîntă nentra binele no-
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stră, de mi slsbiuisnea mi restatea oameniloră 

a fekată sne-ori 3nă abssă ks dinsslă. Eli- 

sirălă ka vinslă nazarineniloră are faksltatea 

da înkide okii osteniui de nesomnis mi a &- 

măra stomakălă slsbită de o gregtate nrea 

mare; îns5 ksndă omală se serv k elă nen- 

trg vele firs jădekatz ale sale ulzueri, a- 

tănui ani nevrele, sdrobesue nsterile, sls- 

besue mintea, mi sans me nesimnite viana, 

Înss nă te teme de elă; kzui înnelentală se 

serv kă auela-mi tsuisne de fokă ks kare 

nebănălă îmi dz fokă kortalzi seg. 

— Am vszătă nrea mălte efekte ale ar-. 

ii tale, înmelente Hakime, zise Kenet, mi ng 

ms îndoeskă desnre wsrerea ta. 

Atănsi, bîndă narkotikslă amestekată ks 

nsuin5 an din fontpnz, Skonianslă se înveli 

în mantela arabs ue era atfrnatr de mea, nui 

srm'sndă konsiliele medikzlzi, se întinse bine 

la ambrs ka ss se renasse. Somnslă n veni 

îndats, dar în lokglă seă &nă fel; de sensa- 
nisni dălui mi demerte îlă năse ne nesimyite 

întro stare, snde, avîndă simtimentelă si- 

tganisnii în kare era, kavalerzlă nă nămai k5 

n& se temea, dar era ama de linisuită ka km 

ară fi vizată istoria neferisiriloră sale înfsni- 

matg ne &nă teatrg, saă mai bine dus km 

snă snirită deslegată de legstsrele kornzălsi
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ară nrivi trekîndă evenimentele viemei sale, 
Dintr'aueasts nosinisne desfskatz de trekstă, 

kametarea sa se îndrent; sure viitoră, kare 
mrintre norii destală de întănekomi, i amsrea 

strelsuindă ks kslorile ue imaginamiznea sa 

nă le ară fi nătată niui o date krea. Liber- 

tatea, gloria, amorălă ferisită, era ss înfrăm- 

seneasks soartea esilatălăi kantivă, a lkavaleră- 

Isi desonorată, a amantălsi fer sneranus. 

Kste nsnină aste strelzuitoare visi&ni se înts- 

nekart ka razele uele mărinde ale anssslzi, 

mi se nerdărz într'o nimisire totals, Sir Ke- 
net remase întinsă la nisioarele Isi El-Hakim, 
mi f5r5 mrofsnda sa ressflare, sară fi ustată 

Iza drentă &nă kornă f5r5 viaus. 

—..->9-+93 1 <ocecetre—



          = A 

Şi capulii marelui-magistru se rostogoli piînâ la marginea cortului,



CAPITULU XIII. 

K'ndă kavalerslă se destent;, se afli în- 

tr'o stare ama de diferits de aueia în kare era 

înainte d'a adormi, ks se întreb daka înks 

n8 se afla ssb infisinna &nsi visă, saă daka, 

nrin vo manis suena nă se skimbase. În 

lokă de earba gmeds, era kslkată ne snă nată 

de snă Isksă în adevsră orientală; o msn 
bine-voitoare îlă deshrzkase de vestimintele 

de unele de kanrs ue ngrta ssb armatăra sa, 

milă îmbrekase înti'ană vestimîntă de noante 

de selă mai frămosă înă, mi întrână kaftană 
largă de mstase. Se kzlkase ssb dafinii de- 
sertălăi, se afla ssb snă nologă de uwele mai 
strelăditoare feue; natslă seă era înkisă k5 
nisue kortine de gază ka să anere de in- 
sektele uelă sănsra de ksndă venise în asea 
Klimz. Ilrivi îmnrejarelă sei ka s5 se kon- 
vings ks se afla destentă , mi ori ue v5ză era 
în akordă kz magnifisinua natălzi seă. O
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bais nregstits într'o kadz nortativs de lemnă 
de aedrs ksntsmitr kă argintă da snă nro- 

fomă deliuiosă. Ile o mssuioars de ebenă, lîngs 
mată, se afla snă vast de arpintă l'snă ser- 

petă reue ka giama uni de uelă mai alesă găstă; 

setea ue i venise din întrebsinuarea narkoti- 

kalzi îlă fsuea ss afle aueasts bestars mi 

mai nlskatz. Kavalerglă otzri a faue baia, 

mi se simyi foarte rekorită.  Stergîndă-se ks 

nînza de India, se nregstia a mi msne vesti- 

mîntălă militară ka ss vazs daka mi afars 

lsmea era ama de skimbats ka îmnrejărslă 
seă. Dar îl& ksst5 în-darnă; în lokzi afis snă 

vestimîntă sarauină de o stofs msndrs, k3 

snada mi uămnalzlă, dans km se nzrta 8nă 

emiră de frante. Ns nztea -înneleqe altă felă 

aueasts îngrijire de kstă nrensnîndă kr sară 
fi înuerkată a i skimba religisnea; kui suia, 

km stima uea mare a sădanslsi nentra kanos- 

vinnele Esgronianiloră îl& fpuea sr înkarue de 

darzri ne aueia kari fiindz-i nrisonieri se în- 

dauleka a nriimi tărbanălă. Sir Kenet îuri 

fiks krsuea kă devogisne mi otsri a înfrânta 

ori ue ksrs5; mi în-fine ka s5 o moats faue 

kg mai mălti tri, Îni imrăse a n se ser- 

vi kă lsksslă ue îi se imnmesese de kstă la 

gele mai neanzrate trebsinne. Ka toate astea 

simyia înks o greztate în kană; suiindă ks
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astă-felă neîmbrikată nă nstea emi din kass, 

se întinse ear ne mată uri adormi mentră a 

doza cars. Dar, renaăsălă seă fs întrersută; 

fs destentată de vorbele medikslzi, kare, de 

la zma kortslsi, îl& întreba km se afli mi 

dal” a dormită îndestală. 

— Ilotă ss intră în kortă, adsari elă, 

lkgui kortina de la intrare era înskiss. 
— Stenînslă, resnsnse sir Kenet otprită 

a arsta ks nă mi a bitată starea în kare se 
afla, stsnînălă nare nevois de astorisare ka 
ss intre în kortglă sklavslzi seă. 

— Dar daka ns vis ka stsnînă? 

— Medikslă are libers intrare la natslă 

bolnavălzi seg. 

— N5 viă aksm niui ka medikă; mi tok- 

mai de aseia am nevoi de astorisare. 

— Ori kare vine ka amikă, mi nîn' a- 
ksm ts te ai arztată astă-felă kstre mine, 

afis lokzinna sui amikă totă dazna deskiss. 

— Dar ss nressnsnemă ks nă vit ka 

amikă. , 

— Vino ksm îni va ulsuea, strigi ofi- 
merslă kam în nersbdare de toate aste kavin- 

te orientale ; fii ue vei voi; saii km n'am niti 
voinua niui măterea d'a te onmri ka s5 intri. 

— Ei bine, mivesue în mine ne vekislă 
teă inemikă.
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Vorbindă astă-felă, intr mi ksndă se 
anroni de natslă nroskrisslzi, de mi vouea 

era totă a Isi Adonebec, medikslă arabă, ta- 

lia nersonanizlzi, kostămălă mi trpsrele era, 

ale Ii Ilderim din Kurdistan nrensmită Illeer- 

kof. Sir Kenet nrivindz-'1lă se astenta ss '1ă 
vaz nerindă ka o visisne a imaninamiănii sale, 

— Kats ss te miri, adiăui ]lderim, tă 

resbelatoră esuerimentată, vezindă kr &nă sol- 

dată se mriuene ueva la artea de a vinde- 

ka ?... Îi susiă, nazarinene, k5 3nă kava- 
leră nerfektă katz ss suis a mi ksăta armr- 

sarslă dans km suie a 'lă înkzlika; 85 Sui5 
a mă faze sabia dans km suie a0 m'snăi în 

lsnt5 ; s5 mi stearem armele dans k5m suie 
s5 le noarte, uri mai vîrtosă kats ss fis totă 
ama, de nrisenstă întră a vindeka vălnele dă- 

n5 kăm suie a le sui faue. 

Ile ksndă vorbia astă-felă, kavalerslă 

krestină înkise de mai malte ori okii; ne k5tă 

îi pinea înkimi, imaginea Isi El-Hakim kă nor- 

tel set uelă largă mi inkisă, k kpuisla uea 

înalt de tatară, mi kă vestele Izi uele grele, 

Sarsta imaninbrii sale, îns îndat5 ue i des- 

kidea, msndrzlă mi graniosălă tărbată lsuindă 

de netre skămne, &morslă snenmeră de solză 

de omelă mi de argintă, kare da raze strelg- 

gitoare dn misksrile kornslai seă, în-fine
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tressrele fir gravitatea loră ea skămIis, 0 
frânte mai msnină oakerns, o fisionomis fs 
auea barbs mare (redzss akăm la nronorgis- 
nile uele ordinare mi nentenats ks mslts în- 

erijire), totălă în-fine i înfsmima me resbelato- 

rălă, iar nă me snă îngelentă. 

— Wa înuenstă ss mă treaks mirarea? 
întreb; emirălă, mi ai trekztă nrin lăme k5 
atsta nelăare a minte în kstă ss n sali k5 

oamenii nă săntă totă d'azna aueia ue se a- 

rats a fi?... Kiară ts esti omslă ue te a- 

TB... ? 

— Ns, ne Ssntslă-Andrei! strigb kava- 
lerslă, kzai în toats tabera krestiniloră trekă 

drentă snă tredstoră, mi am konsuiinga da fi. 
snă omă leală, de mi ms afls gremită. 

— 'Totă ama te am jsdekată eg, uri fi- 
indă-k5 amă msnkată sarea îmnresns, m5 

lkreză datoră a te sksna de moarte mi der- 

mine. Dar de ue stai kslkată ksndă soarele 
a reszrită ne orizontă? Vestimintele kg kari era 

înkmrkate ksmilele mele ns săntă demne ka 

s5 le norul? | 

— Na ssntă nedemne fr îndoials, dar 

săntă neksviindioase la starea în kare m'află 

€ă, ds-mi vestimîntală snsi sklavă, nobile Il- 

derim, mi îl voiă nsrta, ks ban voinms, dar 
n5 ms notă îmnska ks ideia da nzrta kos-
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tomălă 5năi resbelatoră liberă als Orientalsi 
mi tărbanălă masslmanzlai. 

— Nazarinene, nanisnea ta t foarte nre- 
nzitoare. N5 mi am siăs'o km Saladin voie- 
sue s5 fakz a îmbregima relipisnea mssal- 
man nămai me aueia ne kari sentslă nrofetă 
îi disnăne mentră avweasta ? Sila mi amyirea 
nă i voră sili uisi o dats ka ss nronaxe kre- 
dinga sa. Daka dintre Franui se afis oameni kari 
nentră igbirea averiloră dintrazeastr lsme, aă 
nriimită tărbanălă nrofetălăi mi ărmeazr legi- 
loră l]si Ismail, kazs kălna ne konsuiinua 
loră. Ei aă alergată dans lskomis, for a li 
se nronzne de sădană. Iloarts dar ferr te- 
mere vestimîntălă ue ni sa nregztită; kzui, 
de vei merge în tabsra Ii Saladin, estraordi- - 
narălă teă kostsmă te va esnsne la 0 săns- 
rstoare kzriositate. 

— Dak auri merge în tabzra Isi Sala- 
din?... Vai! liberă sânt ne voinma mea, mi 
nă sânt datoră a merge &nde gi va nlzuea ka 
s5 ms kondăui? 

— Uronria ta voinns îui noate îndrenta 
miskzrile totă kă aueia-mi libertate kz kare 
vîntălă arsnkr snde îi nlaue nălberea, desert- 
lzi,  Nobilslă inemikă ue m'a kombststă, ni 
kare era, anroane a se faue stinină ală sna- 
dei mele, nă noate deveni sklavală meă ka a- 

VOL. II. Il
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uela kare se tîrasue ne msmîntă la niuioarele 

mele; dak” avănia uri msterea te ară deside a 

te ni kă noi, ui le ami nromite; dar omălă 

kare a refesată favorile ssdanslzi ksndă se- 

lkărea se afla W'assnra kanslsi seă nă le va 

nriimi, o suiă, nentr o tiksloass resnlstire. . 

— Ilone kamstă menerosit5mii tale, no- 

bile emire, resnănse sir Kenet, s5. Ips5mă a- 

veasts vorbr.  Lass-mr mai bine a pi esni- 

ma, dens k&m kăviinua o were, reksnosainua 

ve mi insnirs ast» bsnstate kavalereasks, a- 

sts noblene din narte-ni ue am meritat'o atstă 

de nănină... 

— Nos vorbi astă-felă, îlă întrerăuse II- 

derim: N m'am esuăsă a m'5 întrodoue stre- 

vestită în tabsra si Melec-hic dens konvoi- 

birea mi esngnerea ue mi ai fpkată desnre 

fromssegile kărpii sale? n mi ai înlesnită f5 

snektakslslă uelă mai nlskată de kare man 

bskărată vre o datz, de kare nă ms voiă bs- 
kăra nisi o dat, nins ksn5ă gloriele naradi- 

sului se voră deskide înaintea okiloră mei? 

— N3 te înmelegă, zise sir JSenet, 10- 

uindă-se mi îngslbenindă de o dats, ka snă 
omă kare vedea ks konvorbirea iea snă drsmă 

kam înkărkată. 

— N3 ms înueleyi! strigi emirslă: snek- 
takalzlă ue m'a imnresionată în kortglă rege-
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Isi Rikardă a trekată fir s5lE observi? E- 
ste adevzrată km te aflai ssb o sentinuz de 
moarte; dar daka kanzlă mi ară fi fostă t- 
iată, vea din ărms urivire a okiloră mei D- 
rinză S'ară fi întorsă ks nliuere kutre ast 
înksntstoare visisne, mi kanslă met de sine 
sară fi rostogolită la niuioarele azestoră xu- 
sie ka ss atingr ks băzele tremgrstoare vesti: 
mintele loră... Asts regins a Angliei, kare 
rin înksntatoarea ci frămzsege, merit a fi 
săverana &niversglsi !... ue tinerene în okii ci 
de azără! ve strelăuire ne kosiuele sale ax- 
rite! ne mormiîntălă nrofetalzi! n notă krede 
k5 xsria kare mi va rresinta kăua de dia- 
mante a imortalităgii noate sr merite o isbire 
mai înfokats. 

— Saravine, zise kă asmime sir Kenet, 
vorbesai de sonia lui Rikards ală Angliei: 
nisi &nă omă nă se kade a se okăna, de din- 
sa ka de o femeiz de dorită, ui ka de o re- 
ind fksts ka ss insnire venerarea. 

— Îni seră ertsuisne, resnsnse Saraui- 
sinălă, sitasem idolatria ta, ment” snă seksă 
eg konsideri ka snă obiektă de adorare , 
iar n& de amor$ mi metrenere. Înss de oare- 
se mretinzi sn$ ama de mare resnektă în nri- 
vinga avestei fine ulskate mi fraete în kare, 
la fiz-ue miskaro, la fiz-ue nasă, Ja ori-ue
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privire se rekznoasue o adevprats femeit; ms 

minză ks, dănr mrerea ta, se kăvine a se oferi 

sună ksltă absolztă fromoasei kă mzrălă ne- 

er5, k5 nrivirea esnresiv5 ui imuzitoare, Msr- 

teriseskă ks nobila ei manpinere uri aerslă 

uel$ maiestăosă arats de o date kăragislă ui 

asritatea... IIli kg toate astea te asigără ks, 

la îmurejărsri, kiară ea ară măluămi din fen- 

dal inimei ne kztezstorslă amantă kare o ară 

trakta mai msltă ka măritoare de kstă ka 

zeitate. 

— Resnekts ne konssnmeana li Inims- 

de-Leă, zise Kenet k'o m5nis we n'o nztea 

asksnde:; 

| — So resnektă! resnsnse emirslă k'snă 

tonă ivonikă. Ile ssnta Kaaba! daka no res- 

mekt& întokmai ka. ne fidanmata zi Saladin. 

— Nekredinuiosslă sădană n merite s5 

szrste srma niuioareloră Editei Illantagenet, 

strig krestinzlă sgrindă din nată. 

— A! Al! ue a zisă giaărlă? zise emi- 

r5lă usnîndă msna ne mnămnală, me ksndă 

fvontea sa devenia ka o arams Iăuioass ui 

măskii obrazălui fpuea ss se misue fis-kare 

msră din barba sa ka ksm 15 ară fi angkată 

o tărbare instinktivs. 

— Kavalerzlă skomiană kare înfrsntase
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msnia leslzi Angliei, ns se snsimînti de fs- 

ria de tigrs a Sarauinslăi. 

— Yeia ue am zisă, &rm5 elă înkrgui- 

msndă-ui bramele l'o nrivire kztezztoare, o 

voiă săsyine în kontra ori ksi, mi n ami 

konsidera ka uea mai memorabil; fants a vie- 

mei mele ka ss o dovedeskă nrin băna mea 

snads în kontra- a vo trei-zeui din aueste se- 

ueri mi a asestoră sndrele, arstendă ka de- 

pitălă sabia mi n&mnalglă emirglăi. 

Ile kendă sir Kenet nronsnua aueste vor- 

be, Sarauinălă se alinase în destslă ka ss mi 

noats redika msna de ne arme, ka km ară 

fi fekat'o fers suirei; dar totă mai era foarte 

ssnzrată. 

— Ile sabia mrofetălai, zise elă, kare totă 

de o dats € keia uerglsi mi als iadalsi, ka- 

t5 s5 n mi nese msltă de vians, daka te 

servi, frate, kă asemenea vorbe! Krede-m's, 
daka mmznile tale ară fi libere dens km 0 

zidi, snă adevzrată kredinuiosă le ară da a- 

tstă de lskr5 în kstă ai dori ss le ai înka- 

tepate.... Înss mi a dăkă a minte Nazarine- 

ne, ks în asestă momentă ai msnile legate, 

zise Saradinslă lesnă tonă mai amikală, min 

mronmria ta delikatene, mi kstă desnre mine 

mam disnosinizne da mi le libera nentrs asts 

datz. Ne amă înuerkată nsterile mi lra-
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pislă nostră înaitea zilei de asteză; noate ss ne 

mai întilnimă ne ksmuslă de brtair, mi 15- 

mine auelzia kare se va demzrta mai întiiă 

din aintea inemikalai!... Dar în auestă momentă 

sântemă amivi, uri astentă de la tine mai mălte 

servimie de kstă vorbe insăltstoare uri nrovo- 

lk'toare. 
Se fskz o uaăsr în kare înfokatslă Sa- 

radină se nreîmbli min kortă k& mami mari, 

ka leulă kare, se ziue, ks, dans &nă auesă de 

făris, întrebsingeazs adestă mizlokă ka ss uri 

aline ksldăra ssnmelgi mai înainte d'a se în- 

tinde în visănia sa. Esăroneanzălă mai reue, 

remase în aueia-mi atitsdine, fir” a mi skim- 

ba fana; dar fsr5 îndoials, mi el kssta în 
sine s5 mi stîmnere întsritarea karei se des- 

tentase ama ne neastentate. 

— S5 ranionsmă ks linisae, zise în-fine 

Sarauinslă; saii ks sănt medikă, mi este 

skrisă ks auela kare voiesae ss mi vindeve 

vălnele n se kade a foi ksndă medikslă 

were a i le kzta.  Voieskă dar ss nsiă de 
pitelă me vălna ta... isbesui ne astm konssn- 

jeans a l5i Melec-Ric....  Redilkr vrlslă «e 

ui akonere kăwetsrile, saă daka referi, n5 
15 vedika, dar aflz ks okii mei aă resbită 
nîn5 în inima ta. 

— O isbiam, resmsnse Kenet dam” snă
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momentă de tsuere, îns dens ksm snă omă 

isbesae grapia uerglzi, mi am solizitată nri- 

virea sa dans kăm soliuits uineva ertarea ue- 

reask'e. 
— Uli n'o mai izbesui? 

— Vai! nd sânt demnă da o ishi... 

Ss skimbzmă vorba, te rogă; fis-kare ksvîntă 

ală teă & nentr& mine ănă nămnală. 

— Eartp-mi a pi mai faue 0 singăr5 în- 

trebare; ksndă, ka soldată sermană mi nek5- 

noskată, îni înfinsenmi afekpisnea ks atsta îră- 

fis mare, avztai vre o sneranus? 

— Amorălă în genere nă esists f51'5 sne- 

ranm5; dar amorălă meă seamsns k& desne- 

sarea; & simtimentală ue mearks matelotălă 

arsnkată în voia &ndeloră, mi kare, înotsndă 

din vală în vală, zeresue kste o dati raza 5- 

nzi fară. Înfige nestremstată nrivirea sa în 

aueastă stea de msntăire, de mi skărmerea 

msteriloră sale îlă faue s5 nresimu5 ED n5 va 

ajănye la dînsa. 

— Ii akăm aueast stea de msntsire 

sa stinsă nentră totă d'asna.. 

— Vlentrs totă d'asna! resnsusesir Ke- 

net ka nă eko ue ară emi din fendslă Băi 

mormîntă de rsine.. 

— Mi se nare îns ks5 daka msne pi 

ai întoarue toat renămirea, aueia ne kare o
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isbesui totă ară fi o fim de rege mi fidan- 

pata Isi Saladin. 

— Ami voi ss fir astă-felă, zise Skogia- 

nălă: eă..... | 

Se omi ka snă omă kare se teme da ns 

se I1răda în asemenea îmnrejărzră în kari n'ară 

fi nătată ss fi5 năsă la uerkare. Sarauinălă ss- 

rise terminsndă frasea: | | 
— Ai înfrănta ne ssdanslă într'o I5nt5 

singzlars. 

— Nli dal! aueasta sară întîmnla, n 

va fi niui uelă d'întiiă niui uelă mai bravă 

măsălmană în kontra ksrsia mi ami uerka 

lanuea. 

— Se noate, dar mi se nare kr ară mri- 
vi l&nta mrea inegalr ka ss nerikleze astă- 
felă sneranga snei fidangate regale, mi noate 
mi ressltatălă nzi resbelă. 

— Se noate întilni întro zi de lsnts, în 
kanslă trsmeloră, zise kavalerslă ai kpraia 

oki strelzaia de snerangr Vastr kămetare. 

— E de sigră ks va fi întilnită akolo, 

mi n3 € obiuinăită a întoarae kalzlă kendă 

snă bravă inemikăi înfsnimeazs l&nta ... Dar 

nani voi ss ni vorbeskă akm de ssdanslă. 
Viă la vorba mea uea dintiiă. Daka noate fi 

o mslgămire nentrs tine ka ss faui ne Rikardă 

s5 kănoaskz ne fsrslă stindardalsi Angliei,
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înă notă da mizlokslă da o faze; nămai st 

te lami a te kondsue, k5ui Lokman a zisă: 

„Daka konilglă voiesue a îmbla, kreskstoarea 

kat s5 "13 kondsks, mi daka selă ue ns suie 

nimikă va ss înmeleagr, kats ss askslte în- 

vsustărele înpelentălăi. * 

— IIli te esti &nă îngelentă, Ilderim, de 

mi Sarauină, mi snă omă& menerosă de mi ne- 

kredinuiosă; am nrobe uri desnre sna mi des- 

me alta. Konda-ms5 dar, nsmai s5 n5 mi 

veri nimikă înkontra lealitsnii mi kredinzei 

mele de krestină, mi ms voiă s&n5ne întră 

toate. 

_— Askslte-ms dar: nobilzlă teă ogară 

Sa vindekată akm nrin ajătorslă divinei me- 

diuine kare vindeks ne oameni ri ne animal, 

ni mstrsnderea auestsi animală te va fade ss 

deskoneri ne uci ue "15 aă atakată. 

_— Ax! te îngelegă; km de n'am kre 

tată nîn' aksm Paaeasta? 

_— Dar ia snsne-mi nai în tabsrs vre 

znă servitoră saă vre 5nă skătieră de kare ss 

noat fi ksnoskstă ogarzlă? 

— În minstslă în kare ms astentam S5 

mriimeskă moartea, am trimisă în Skogia k5 

skrisori nentră amisii mei, Ne bstrpnălă mes 

skatieră kare pă & datoră viaua, mi ne feuio- 

515 ue ms servia,. .. Nimini alflă nă maj k&-
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noasue ksnele... Dar nersoana mea & bine 

kanoskstr... Vouea mea va fi de ajsnsă ka 

s5 m trpdea într'o tabsr5 în kare wam j5- 

kată uelă din rm rolă mai maslte lsni. 

— S5 te strevestesui mi tă, ui ss skimbi 

fana animalălăi, ka ss noni sksna de uea 

mai rigăroas5 esaminare... M'ai vrzată fs- 
kîndă lzkrari mai grele. Auela kare noate sp 
kime ne uei ue moră din ămbrele morii, 
moate urea lesne akoneri lk'snă noră nrivirea 
aeloră din viaus. Dar askults: aveasta uere 
o kondigisne: sr dai o skrisoare nenoatei Isi 
Melec-Ric din nartea lsi Saladin. 

Sir Kenet kăyeti &nă momentă mai 'na- 
inte d'a resnsnde, mi Sarauinslă vzândă k5 
se îndoia îlă întrebi daka se teme da se în- 
ssruina kă auestă mesaniă. 

— N5, de lokă, kiară mi ksndă moar- 
tea m'ară lovi îndats, resnănse sir Kenet; dar 
voi esamina. daka onoarea mea m' carti a 
dăue skrisoarea sădanzlsi, mi daka ladi E- 
dita o noate uriimi de la &n& nrinuine II5E'5NE. 

— Ile kanzlă Isi Maxomet mi ne onoa- 
vea &năi soldată! ne mormîntălă de la Meka 
ni ue săfictălă tatp-meă! strig emirălă, îni 
Jără ks aueasts skrisoare konrinde terminii 
vei mai resnektsomi.  Kzntikslă nrivegetoarei 
noate mai bine s5 ataze rosa de kare 6 îna-



RICARDU-INIMA-DE-LEU. 463 

morats, de kstă vorbele Isi Saladin ss, ne- 

m5lnămeasks arekiele fr&moasei Edite. 

— În kasslă aaesta, zise kavalerală, voiă 

doue skrisoarea ssdanălai kă adeia-nri kre- 

dinus ka mi dak” anni fi vasalslă seă; se în- 

melege îns5 k5 afars de avestă mesaiă, ne 

kare'lă voit îndenlini, sânt din togi oamenii 

xelă mai năuină disnssă a fi mizlouitoră saă 

konszăltstoră în auestă kariosă amoră. 

— Saladin are iînims, resnsnse emirslă, 

mi nă va îmninge &n5 kală penerosă ka s5 

fakz o szritărs mai nresăsă de ngterile sale... 

Vino ks mine în kortglă mes, adiăyi el, mi 

îndats ui se va da &nă nortă kare te va as- 

kande mai bine de kstă noantea. Ama vei 

nstea strebate tabzra Nazarineniloră k aueia- 

wi asigărare ka mi ksndă ai avea inelslă 

ue te faae nevszstă. 

Akzm se înuelege uine era sklavelă e- 

tioniană, mi ae skonă îlă adasese în tabrra 

Isi Rikardă. Se vede k5 ge sneranus N&bia- 

nslg sta anroane de nersoana monarkălăi în 

minstelă ksndă Inims-de-Leă, îmnresărată de 

voiniuii sei baroni din Anglia mi Normandia, 

oksna vifslă msntelsi sentslsi George. Re- 

ele avea lîngs dinsălă stindardslă Angliei 

mertată de omălă uelă mai fremosă ală amici, 

Gailom-Sabis-Langs, komite de Salisbury, fra-
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tele seă natzrală, frsktsl& amorsălsi Isi Enrikă 
II ks rensmita Rosemonda de Woodstock. Dong 
oare-kari esnresisni ue sknasers reyelsi, în 
zisa treksts, în konvorbirea sa kă Neville, 
Nsbianslă se temea ss ns fi deskonerită ; 
mai virtosă ks remele mzrea kw giaise k5 
ayentslă lare ară deskoneri ne fsrslă nontsrnt 
ară fi knele, de uri a fostă nrea nănins vor- 
br înaintea Isi Rikardă de vslnele ue mrii- 
mise ksnele lkndă sa ferată stindardală. 
Înss fiindă-ks regele totă îlă trata dan 
anzista sa kondiuisne, Nsbianslă ns era si- 
gără daka făsese reksnoskstă saă ns, fiindă 
otsrită a n5 se da de bsns voi ue fans. K5 
toate astea trănele krzsianiloră, kondase de 
reii saă nrinuinii se le komanda, înainta, în 
rîndari ui îmmresăra moalele mantelsi uelsi 
mikă. Îndats ue se arsta snă korn$ deo 
nanisne diferitr, kanzlă ei se sia snă nasă 
saă doi ne deală, mi faca o salztare de kar- 
tenis Isi Rikardă mi stindardulzi Angliei , 
„drentă semnă de stim mi amisis, iar ns de 
sănănere mi vasalitate“ dans km avăseser'b 
grije a treue în nrotokolzlă weremoniei, Dem- 
nitarii Biseriuei, kari în timnăls auela ns ni 
deskoneria kansl& înaintea kreatzreloră, da re- 
uelzi mi emblemei năterii sale o bine-kavin- 
tare drentă semnă de salztare. Tranele defi-
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larz astă-felă; mi de mi se îmnăuinaserr din 

diferite kasse, totă forma 0 armat; m'Breaus, 

nentr& kare kăuerirea Ilalestinei nztea fi f5r5 

grestate.  Soldanii, nlini de simtimentălă nă- 

terii loră, se minea drengi ne melele loră de 

feră, sănetălă tromneteloră nsrea mai voiosă 

mi înksntstoră, mi kaii, ststagi atstea, zile ne 

renasst mi msnkare, îmnlea fiislă de snsme 

mi kwlka mmâîntălă kă mai mălts m'ndris. 

Treuea fer întrersnere, mi stindardele filfiitoa- 

de, Isnuile strelzuitoare, nenele adiate k5 gra- 

mis de vîntă forma 0 l5ng5 mi streluitoare 

nersnektiv'5. 

Bravslă Rikardă era kslare, ne koasta 

dealalzi. Kaska sa mndrits k5 0 koroans, 

ka visiera redikatr, I5sa Ss se vaz5 trsărele 

Isi vele barbstesui. Ko aurivire linisuite nui 

revue, esamina toate vîndaările ue treuea ne din 

aintea ăi, mi resn&ndea kaniloră la salztprile 

lorg. 'Tenika sa, de katifea albastr5, era în- 

ksukats de kăsstere de arpintă, mi nantalo- 

nii, de mptase romi5, avea miretsri de nostavă 

asriă. Lîngs5 dinsslă se afla sklavslă ninîndă 

de sfoarz me nobilzlă seă ogară. Aveasi5 înanre- 

jărare nă atwpyea lsarea a minte niwi într'nă 

fel, sui aci mai mslui mrinsini krouiană Întro- 

daseserz sklavi negri dăn's obiueizlă barbară ală 

Sarasiniloră. Ieste kanălă regelzi, filfiia, stindar-
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dălzi mi nrivirea sa ue se îndrenta asăursi din 
knd în kzndă, nbrea kr voiesue a arsta 
k adcastă ueremoni5, ne kare o nrivia k5 
indiferinus kztă nentrs dînsslă, wavea alts 
imnortangs de kstă ks oferia o renarare snel 
insălte ue se fpkăse Angliei. La snate, mi 
ne kălmea dealzlzi, se înzlmase nentră aueas- 
st okasisne o tribsns în kare sta regina Be- 
venmera mi nrimele dame ale szitei sale. Re- 
ele înri arănka akolo nrivirile; în-fine kste 
o datz se sita la Nshbianslă i la ksnele seă, 
înss nămai ksndă vedea kr se anronia kanii, 
ne kari dănz semnele de rea-voinms we detese- 
15 mai din ainte, îi nstea mrenzne ka kom- 
nlidă ai frzlsi stindardălzi. De aueia ns fe- 
kă aucasts miskare ksndă nobilzlă Filing-As- 
găstă se arsti în kanslă strelzuitei kavalerie 
frandese; din kontra, emi înaintea reyelzi Fran- 
uici în minălălă kndg auesta se suia re msn- 
te, înkstă se întilnir amindoi la j&mstatea 
drămălăi mi skimbars salstprile loră ks at: 
ta bn granis în kstă întîlnirea lor& mprea 
ko se: fkăse ne znă niuioră de o egalitate 
fratemr. Vederea ucloră doi mari nrinaini 
ai Esronei, tskîndă-mi mortărisiri nsbliue de 
konkordis, auius în armata krouianiloră sgo- 
motoase aklamsri kari se renetirs în snauiă 
de mai mslte mile, mi nrin ărmare vedetele
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din desertă deterr alarma în tabara Isi Sala- 

din, dndă de ssire ks armata krestiniloră 

înainteaz5. Îns5 s5b ast5 anarings lingămi- 

toare de kărtenis, Rikardă asksndea în kon- 

tra li Filină nemăluămirea mi neînkrederea,; 

mi Yiling medita a se retrage ks trănele sale 

mi s lase ue Rikardă a resmi saă a krdea 

în adeasts întremrindere, frs altă ajătoră de 

kztă singărele sale năteri. Manninerea si 

Rikardă fă ks totslă altă-felă ksndă trekărs ka- 

valerii mi skstierii Temulslăi, kă armatărele în- 

tsnekoase. Asesti resbelatori, a kzrora frănte ar- 

ss de soarele Ilalestinei, înfsuima nisue oa- 

meni tot& ama de oakemi ka uri Asiatiaii 

se afla foarte bine k'năiuţi, îmnresn5 ks kaii 

loră, astă-felă înkstă întreaea tivsnele uele mai 

de frante ale Franvici mi Angliei. Regele a- 

rank o nrivire renede la o narte, dar Nsbia- 

als ns se misk, mi fidelslă seă kre, kal- 

kată la niuioarele sale, kontemula ko nrivire 

intelipinte mi linisaitz ivănele ue treuea e 

din aintei. Ilrivirea reyelsi se întoarse ktre 

kavalerii temnlarii ne ksndă marele manisti5 

nrofitendă de îndoitslă seă karakteră, bine-kă- 

vînti ne Rikardă ka nreotă, în jokă de a 

"15 salsta ka, resbelatoră. 

— Asts fiinns trăfaurb ui amfibils vrea 

s joaue ne kslsgsrălă lă mine, zise Rikardă
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komitelzi Salisbury; dar ss n mai kăyetsmă 

ladeasta: Gsilomă ... krestinstatea, nentră o a- 

semenea bagatelz, n se kade a nerde avan- 
tagislă auestoră lenui bsne re kari viktoria 

le a îmnlztă de îngsmfare... Dar gite, eats 

kztezstorslă nostrg inemikă, dăuele de Ass- 

tria... Observ bine nssslă seă; mi t5, N 

biane, ai grije ka ogarslă teă sr'1& observe 

bine în fans... Ile Dsmnezes! a lsată ka sine 

uli bafonii sei! 

În adevsră, saă din învină, saă ucia ue 

& mai nrobabilă ka ss uri însemne desnrenzlă 

mentr& vweremonis la kare se s&nănea, Leo- 

noldă era însomită de amindoi ai sei sprach 
sprecher wi hoffnarr, mi kendă înaint5 kstre 
Rikardă îndens a flsera ka ksm ară fi voită 
a mi da &nă5 acră de indiferinus, de ui tiz- 
sărele Isi uele groase esmima nemslmămirea, 
ui temerea we uearks skolarslă gremită kendă 
se înfsuinreazs înaintea învsustoralsi set. 
Ksndă nobilzlă daue, k'snă aeră terbărată mi 
înkrăntată, fsk salstarea uersts, spruch spre- 
cher rediki bsuslă mi nroklam'f în găra mare 
ka snă eraldă ks întrs weia ue konsimte a 
faze Arxidăaele de Azstria n se kade a fi 
konsiderată ks sară abate în ueva din ran- 
gălă mi nrivilegiele &nsi minuine săverană. 
La kare bsfonslă resnanse nrintr'ână Amin
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sonoră, kare anîg5 snă mare risă între uei de 

fam.  Reyele Rikardă se sit o datr la N&- 

biană mi la ogarslă se; dar uelă dintii ns 

fkă niui o miskare, mi uelă dală doilea ns 

miski niui sfoara, de aueia Rikardă zise skla- 

vălăi kam k3 desnrenă: 

— Săueszlă teă în ast întrenrindere, ne- 

grălă meă amikă, de mi ai alergată la nriue- 

nerea ksnelzi teă ka sr ajăte ne a ta, mi se 

mare ks n'o ssiţi dea snă lokă însemnată în- 

tve fermelkstori. | 

Nsbianslă resnsnse dans obiueiă nlekn- 

da-se nînr la msmîntă.  Aksm trevea ne din 

“aintea remelzi trănele markisălsi de Montserat. 

Avgestă nrinuine năternikă mi artifiuiosă, ka 

sz fak mai mare fals ks trsnele sale, ile îm- 

mprise în do55 korugri. În kanglă kornglsi 

întiiă, komussă de vasalii mi nartisanii sei, 

mi întokmită din statele sale din Siria, se a- 

fla fratele seă Enguerand; mi kiară Konradă 

îlă grma kz trăne strelguitoare de o miir (055 

săte soldani, &nă felă de lkavalerit &uroars 

formats de Veneniani în statele loră din Dal-o 

maia, wi a kriia komands o înkredinuase 

markisslsi aliată ală& rensbliuei... Auesti sol- 

damă mersenari usrta kostăme semi-esroniane 

mi semi-orientale. Ilzrta &nă ilekă, ne da-, 

sănra o tânik5 d'o stofe msndrs ks mai mălte 
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fene, nantaloni largi mi aisme skărte. În kană 

avea snă fesă înaltă mi uernendikălară, ka 

ală Grexiloră, înarmani kă misi naveze r0- 
tende kg arksri mi ssyete, kă iatagane mi 

mămnale. Era klsri ne nisue kai alemi ni- 

năyi kă keltiula rensblisei Venegiei; relele 

mi xamătările era tăraesui mi medea ne din- 

sele ka mi 'Toruii ks skzrile foarte skarte. 

Aste trene era foarte folositoare în miuile în- 

tilniri ko Arabii, îns n5 era în stare a lăsa 
marte într”'o amestekstărs ka soldagii Egro- 

Miani. În kanslă auestei frsmoase trăne mei- 

pea Konradă, kare ngrta azela-mi kostsmă ka 

Stradionii, îns deo stofs ama de msndrr k5 

strelsuia n&mai asră ni arpintă, mi mana uea 

albs din fesă, kare era mins k'snă agrafă 
de diamante, era ama de înalts ka mi stin- 

dardslă.  Armssarslă snsmega, se învprtia ui 
desvolta toat ardoarea mi vioiuisnea sa în- 

tvatzta kr ară fi ngtstă snzimînta ne Bnă ka- 

valeră mai nsuină îndemnatikă de kstă mar- 

kisăl8; îns avesta, ko graniz de admirată, 

îlă gsverna k'o msns, iar ks uea alt redika 

bastonzlă seă de komandantă, ka sure a ko- 

manda de-asemenea ambeloră trăwme. Kg toate 

astea nsterea sa assnra Stradiogiloră era mai 
măltă anarints de kztă esista în realitate; se 
vedea lîngs dinsslă, kmlare ne &nă kală mai
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n&uină fr&mosă, 5n3 bstrsnă ks totslă îmbre- 
kată în negre, feri barbi sat mastsni, ui a 

kzrzia tărnăr5 era Bmilitr mi neînsemn'stoare 

în komuarare kă lzksălă de kare era îmnre- 

sărată; kă toate astea, auestă bstrină era &- 

năl& din denstagii ue trimitea găvernslă ve- 

negiană în tabsrs ka s5 vegeze nărtarea rie- 

meraliloră, mi ss kontinziz auea sistems de 

snionare uri inkisigisne ne kare o nriimise 

de măltă nolitika auestei reuzbliue.  IKonradă, 

învoinds-se ks toanele Isi Rikardă, se bsks- 

rase de oare-kare favoare lines dinsslă; abia 
se arst; ne deală ui regele Angliei se dete 

josă snă nasă saă doi snre dinszlă strigpndă: 

— Ax! ax! siniore markise, eatz-te în kanălă 

smoriloră tei Stradioni, mi srmată de smbra ta 

obiuinzite, mi kiară ksndă lzuesue soarele! 

Konradă melsda k'ână sărîisă Vauestă 

resnănsă, ksndă Roswall skoase snă ziletă 

snsimînttoră, renezinds-se înainte k'snă nasă. 

Nshbianslă totă în auela-mi momentă 15s5 sfoa- 

ra, din msn5, mi ogarslă renezinda-se ks f&- 
zis, se arsnk$ ne armssarălă Isi Konradă, mi 

anskndă de gstă ne markisă îlă trînti josă 

de me mea. Elegantslă kavaleră se amestek5 

kz xmălberea, iar kalslă sneriată o 135 d'a f&- 

ga, neste ksmnări. 
— Ogarslă a dată neste vinată, zise Ri-
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kardă Nsbianslsi; ne Ssntslă-George. Kia- 
m'5 ksnele ks o ss "15 sfsmie. | 

În adevsră Etionianslă ks mălts ostenea- 

15 skoase ne Konradă din giarele ksnelsi ui 
"15 trase la dinsălă, de ui animalzlă se l&nta 
kă feris.  Măluimea îns se adănase în nar- 

tea lokulsi, mai alesă naitisanii Isi Konradă 

ai ofimerii stradioni, kari, vszîndă ne ksne- 

tenia loră restărnats ne mw5mintă mi bă okii 

retsaini sure ueră, îlă redikars strigsndă fs- 

riomi: „55 se faks bsksni mi sklavslă mi 

kuele!“ Îns5 vouea uea tare mi sonor a 

lsi Rikardă se aszi mai nresăsă de toate stri- 

ovrile. | 

— Va meri uelă ue va kăteza a se atin- 

me de auestă kmne! Astă animală bravă na 

tskută altă aeva de kstă mi a îndenlinită da- 
toria srmsndă instinktălsi 5 kare 715 a d5- 

rsită Damnezeă mi natsra.... Înainteazs vin- 

zstorsle! Konradă, markise de Montserat, te 

akăsă ka mână trdztoră! 

Mai mălui din kanii krăuiami se anto- 

niasers, ini Konradă, a ksrgia manyinere uni 

als kzrsia glasă mzrtărisia lnta ue apigase 
în sine răminea mi msnia, strig: 

— Ye va ss zik asta! Ilentrg ue sent 

alăsată ? Ilentră ae o asemenea r&minoass tra- 

tare, ui nentră ue mi se adreseazz asemenea
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esnresisni de desnrenă? Asta & naktslă de 

aliangs ue Anglia, voiesae ss nrenoiask ! Ilrin- 

dinii krăuiani s&ntă oare konsideragii de Ri- 

kardă ka nisue ienări, saă uiste ka s5 ui a- 

măpe ksnii as&nra loră, adsăgi vowea sea 

mormîntals a marelsi mayistră ală temnla- 

riiloră. 

— Kat sr fit aisi vreo întimnlare k&- 

vioass, vre o fatal amsnire, zise Filină ală 

Franuici, kare tot& de o dats se âmonit. 

— Vre o viklenir a imemikalzi, adssi 

arxieniskonzlă 'Lirălăi. 

_—_ Niskari-va stratameme ale Sarauiniloră, 

strig; Enrikă ală Kamnaniei. N'ară fi reă a 

se nene ksnele în snînzărstoare mi sklavslă 

la tortars. 

__ Nimini si ns ksteze a redika m'sna 

assnrsă daka pine la viana sa! zise Rikardă. 

Konradă, anronis-te, mi isgrdzesue akăsarea 

ne kare auestă animală, îndemnată de nobilzlă 

seă instinktă, îmi faze, nentră reaoa sa tratare 

mi nentră insăltarea onoarei Angliei. 

_— Nini o dat nă mam atinsă de stin- 

dardă, resnsnse renede Konradă. 

—— Kiars vorbele tale te trsds: de &nde 

suii ks era vorba de stindardă, daka konsaiin- 

ua ta nă ni imnsta krima ? 

— Uli nemai nentră asta ai auinată a-
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izta ferbere în tabsri! kătezi a imnsta 55 

mrinuine mi snsi aliată o fants, kare, lk'sndă 
& sea dans sm, kat5 sr fi komiss devie 

zn8 fară de rîndă nentră k5 i a zimită vede- 

rea &nă galonă de asră? Ii nămai ne asi- 

gărarea &nsi kne ali kăteza s5 akăsi ne 5nă 

konfederată ? 
Alarma devenise menerals, mi Filină ală 

Franuici krez kr 8 de trebăinur ka s% în- 

tervlip, | 

— Tlrinaini uri siniori, zise elă, vorbigi 

în fana &noră oameni kari n voră întprzia 

Va se mzuelzri între dînmii vezindă ne ka- 

mii loră în neînuelexere. În nămele uerslzi! 

s% ne retragemă fis-kare ks tr&nele noastre 

în kaitierele resnektive, mi dăm 0 05 s5 

ne adănsmă k3 toni în navilionglă konsilis- 

lsi ka ss lăsmă mzsărele kzvenite nentră re- 

stabilirea ordinii. 

— Ilriimeskă, resnsnse Rikardă, de mi 
ami voi s5 întrebă ne avsestă tilkzlosă ne 

ksndă strelzuitălă seă kostsmă se afis înks 

nlin$ de noroiă. 

Kanii se desnzruirs dânr ksm a fostă 
nrongnerea, fiz-kare în frântea năferii sale, ari 

se aszi din toate msrnile s&netălă kormnsriloră 
mi ală tromneteloră dindă semnală de a se 

afla fis-kare la lokslă seă. Îndats se v5z5I5
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tranele în mersă, fis-kare kornă lssndă o kale 

diferit ne kpmuis sure a se dsue la tabsra 

sa. Îns5 de mi se mevszăse oră ue aktă de 

violinus, întîmularea axeasta, năsese toate Sni- 

vitele în miskare, nui totă auci streini kari 

Want minstă mai nainte salata ne Rikardă ka 

ne resbelikală uel& mai demnă nentră a ko- 

manda armata, se întoarsers la nrej&dek'zaile 

loră în kontra trăfiei mi a netoleranmei sale. 

Anglii mrivindă onoarea Angliei interesat5 în 

aueasts uearts desnre kare se vorbise în mai 

mălte felsri, konsidera ne uele alte naniănă 

ka, meloase de gloria nerei loră mi a remelsi, 

stendă totă dWazna gata a o insălta. IKonsi- 

lisă se adsns la ora otprits. Ionradă avs- 

sese timnă a se desbrska de kostsmălă aelă 

desonorată, uri kă dînsălă mi de răminea, ui 

amepeala de kare, k8 totă suiritelă seă aelă 

obidinzită, ns se nstăse anstra înti”'o întimnla- 

"e ama de ksrioasb mi în faga &nei akăs5ri 

ama de meastentate. Se arstă îmbrkată în 

kostemsl$ de nrinuine săverană, uri intrd în 

sala de konsiliă însonită de arxidauele Ag- 

strici, de marele mayistră ală 'Temnlariiloră, 

de al% ordinzlzi Sentslzi-lonă, nui de mai măl- 

te alte mersoane ilsstre we se msrea ks vo- 

ieskă 215 săsnine în kontra I5i Rikardă, noa- 

te nentiă motive nolitiue saă de amidib ner-
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sonals.  Astă semnă de ligr în favoarea mar- 

kisălsi de Montserat ns avă îns% niui o in- 

flzinur asânra li Rikardă. În 13 lokslă în 

konsiliă ka atsta indiferinu5 ka mi mai 'na- 

inte, nărtendă kostimălă kă kare desklikase. 

Ayănki o nrivire kam desnrenăitoare asănra . 

kaniloră kari năseserz oare-kare îngrijire de 

a se ameza în rindală li Konradă ka km 

ară fi îmbreuimată kassa auestai nrinsine, ni, 

în terminii uci mai direkpi, ak5si ne Konradă 

de Montserat ks lzase stindardslă Angliei mi 

vsnise ne fidelslă animală ue'lă anzra. Kon- 

radă se skăl$ ks kătezare ka ss resnănzs, uli 

deklari: kr kz toate akăsarea oameniloră mi 

a animaliloră, a regiloră mi a ksniloră, se 

dekiarz inouintă de krima ue i se imnsta. 

— Fratele meă, zise atsnai Filină, kare 

kă nlsuere se înspruipa k5 rolslă de îmrs- 

ujzitoră, eatr o ksrioasr akssare. Na snsi 

nivi o fantr kare ai fi kănoskată însă-ui, ui 
toat5 konvinmerea îni este întemeiate ne ata- 

kzlă ksnelzi în kontra markisălsi de Montse- 

rat. Esrr îndoials, kăvîutălă snsi kavaleră 
mi ală usi nrinaine kats s5 aib5 mai mslts 
valoare de kztă Ivtratală snzi ksne. 

—- Regalzslă meă fiate, resnănse Rikardă, 
velă a totă năternikă kare ne dete ne auestă 
fidelă animală ka însonitoră al% nigueriloră
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ui lskrpriloră noastre 115 a dirzită k'snă na- 

tărală nobilă mi f5r5 vikleniz. N5 its nisi 

me amikă nisi ne inemikă, mi mă adăue srea 

bine a minte de o bine-fauere ka mi de oin- 

sălte. Are o norniăne din inteliminna omlsi 

fs a avea nrefskstoria sa. Se moate amsui 

sng soldată ka ss se întineze kă o krims, 

ant martără ka s5 dea o minuinoas înkre- 

dinmare; dar nisi o dats ună se noate îndren- 

ta terbarea ksnelzi în kontra fpkstorălzi seă 

de bine, niui kiară în kont” aselsia kare nă 

“i a fokstă niui reă nivă bine. Dani astăi mar- 

kisă ori ue kostsmă ani voi; strevestini-lă, 

skimbani-i fana uea fireasks ori kăm V5 nlaue, 

askandegi-l% înt”o ssts de oemeni; ms nrinză 

ne suentrslă meă ks auestă ogară îlă va re- 

ksnoasae ini uri va manifesta fsria dans kăm 

a foksto astsză. Ast5 întimnlare de mi k5- 

rioas5, îns nă este n055. S'a nedensită o- 

moritori de oameni mi tilxari, în temeizlă 

znei asemenea msrtărisiri, mi jădekstorii aă 

zisă ks întvasta rekanoskă depitslă Isi D5m- 

nezeă. Kiară în nronrislă vostră regată, re- 

galulă mes frate, uri kiară într'o asemenea 0- 

kasisne jădekstorii saă nronsngată în favoa- 

rea ksnelsi întro akăsare de moarte. Knele 

fs învingstoră, omslă îmi msrtărisi krima ui 

fs nedensită, Krede-n5, fratele meă de Fran-
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aia, krimele askanse adesea aă emită la l&- 

mins min msrtărisiri kiară a s&bstanmeloră 

neînsăflenite, fi a vorbi de animalii aci k3 

mzltă mai slabi în miiuenere de stă auela 

kare & amiklă mi însonitorală omenirii. 

— În adevră, fratele mes, avestă doelă 

sa întîmnlată, resnsuse Filină, în timnslă &- 

ngia din nredevuesorii nostri, ksrăia Dămnezeă 

s5 i akoarde grania sa. Dar fanta € vekis, 

mi n'o nztemă la ka regsls nentrs astszi. 

Anmrstorălă, în kasslă auesta, era snă simunls 

intilomă kare w'avea alts arms de kstă ba- 

stonălă seă mi mărta nsmai o iaketr de nele: 

însz nă ngtemă degrada 5nă minaine îndato- 

rpndă-lă a se servi kă nisue arme ama de 
grosolane m: în kontra snsi astă-felă de an- 
tagonistă. 

— Nisi o datr nam nretinsă asta, zise 

ear Rikardă; ară fi rsmine a esnăne viana 

asestăi nobilă ogară în kontra &nsi trsdstoră 
kă dos feme ia Konradă. Dar cats m5nă- 

ma noastr5. Îl3 kismsmă la lănts voindă 
a săspine noi înuri-ne msrtărisirea ue amă 
fskată în kontra sa. Onă markisă kat s5 
se afle onorată avîndă snă rege drentă ad- 
versară. 

Konradă ns se grrhi a redika msnăma 
ve Rikardă arsnks în mizlokslă adan'srii, mi
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regele Filină avs timnă a resngnde mai 'na- 

inte de a faue markisglă vre o miskare în- 

tz aseasta. | | 

— %n% rege, zise monarkălă franvesă, 

& msltă mai nresăsă de snă markisă, daka & 

adevzrată ks snă ksne & msltă mai josă. 

Rege Rikardă, asta ns se noate. Esti kanslă 

esnedimisnii noastre, srada mi navsza kres- 

tinst5nii. 

— Tlrotestă în kontra snei asemenea I5nte, 

adssyi nroveditorslă veneniană, nin'5 ksndă 

vexele Angliei va nlzti 50000 de besanyi ue 

2 datoră kstre renăblika noastre.  Destslă 8 

Im ssntemă ameninuagi a nerde azeasts s5m'5 

ksndă debitorslă nostră ară ksdea în msnile 

msgsniloră, fs” a ne mai esnne a "1% vedea 

lk mă merde viana în merte kă krestinii nen- 

tră ksni uri stindarde. 

_— III eg, strig komitele de Salisbury, 

mrotestă mi eă în kontra ori Br skonă ară 

avea remele fratele meă de a mi esnne via- 

ma kare ta nonorglsi anglă. lea-gi dar ms- 

nsma, nobilslă mes frate, mi fir ka kăm vîn- 

tal ni axă fi smslso. Voiă nsne ne a mea 

în lokslt ei. Snă fiiă de rege, de mi noartb 

me armele sale semnzlă de pastardă, aclă ns- 

pină este snă adversar destală de nobilă nen- 

tre aueast sekstărs de markisă.
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— Ilrinaini mi nobili, resmsnse în-fine 
Konradă, n5 nriimeskă insslta regelză Rikardg, 
Lă amă alesă de kană în kontra Sarasini- 
loră: mi daka konsuiinna, sa îl& moate ertaa 
kisma ne &nă aliată la lsnt5 nentră o uea- 
i5 ama de nimikă,  konsaiinma mea uelă 
năuină nă ms €art5 a 0 nriimi. Îns5 kstE 
desnre fratele seă uelă bastardă, Gzilomă de 
Woostock, saă ori kare ară săsmine auea- 
st; minuinoass aksare mi va, voi a Isa asă- 
Hr5-i resnonsabilitatea, voiă ansra în kontra 
sa onoarea mea mi voiă dovedi ks ori sine 
va kaăteza a o ataka este &nă snerjsră sat 
ună minainosă. 

— Markisălă de Montserat, zise Arxie- 
niskonălă 'Tirslsi a vorbită ka snă nintilomă 
înmelentă mi moderată, mi mi se nare kk a- 
seasts wearts ară nztea sta aui, fir a se afla 
dineva desonorată. 

— Mi se nare asemenea kr sară nstea 
înkeia astă-felă, adsyi renele Fransiei, daka 
îns regele Rikardă îmi va retrage akgsarea 
ka, na, ue se afis fer venă temeiă us 
ternikă. 

_— Filine, resnănse Inims-de-Les, ksvin- 
tele mele n desmintă nm akolo kăyetarea 
mea. Am akzsată ne auestă Konrad ks sa 
strekărată noantea ka ss smăles mi ss in-
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sslte emblema renresintativs a demnit5nii An- 

glici. Îlş kredă ksinabilă mi stsrseskă în- 

tă al3 akăsa; mi ksndă se va otsri zisa 

lsntei, ns te îndoi, ks daka Konradă nă rii- 

mesue a se lenta kă mine în nersoanr, nă se 

va afla vre snă kamnionă ka s5 s8SHil5 Hro- 

vokarea mea; ks5ui, tă Gsilomă, fer5 konsim- 

timentslă nostră nă nă noni arsnka snada ea 

lăng5 în aueastr uearts. 

_— De oare-ue rangslă meă ms fade a- 

bitră în asts neferiuits îmnrejărare, zise Ţi- 

lină, otoreskă a uinuea zi nentră jsdekata nrin 

Isnt5, dsus obiseiălă kavaleriei. Rilkardă, re- 

ele Angliei se va asta ka anelantă renre- 

sintată de kstre kambelanălă seă, pri Kon- 

radă markisslă de Montserat, singără în ner- 

soans ka ansrstoră. IK5 toate astea ună saiă 

ge lok& neztră ami mătea alege nentră 0 ase- 

menea, uearti, k5ii n se kade a se faae lăn- 

ta în amroniere ks tabsra 5nde soldagii notă 

fi de fans. 

__ Am& ngtea, zise Rikardă, s5 alerosmă 

la generositatea rezelzi Saladin ; ksui, ori k5tă 

de msgsnă €, namă wozată vre o dat kava- 

leră mai nobil, în a kprsia bsns lkredinus 

ss ne nztemă mai lesne întemeia.  Vorbeskă 

astă-felă nentră uci se sară teme de vre o
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neferivire.  Kstă desme mine, voit întilni ne 
inemikă în tabzra mea uea înkisr. 

— Ama fir, zise Filină; vomă komsnika 
„ ameasta Isi Saladin, de mi ks aueasta arztmă 
inemikslzi suiritălă nostră de diskordig. Se- 
anga se redikz de o kam dat5; mi vs reko- 
mandă tătsloră ka krestini Ii nobili kavaleri, 
s5 n8 săferini ka din ageasts neferiaitz uear- 
t5 s5 nasks alte disnăte în tabzrs, ui 85 0 
konsiderani ka km ar$ fi lpsatr în jădekata 
Isi Domnezeă.  Fiz-kare dar din voi va roaga 
ne uelă a totă nzternikă ka ss otsrasks vik- 
toria dans adevsră mi drentate. Fir voia sa! 
— Amin! amin! resnsnsers din toat nbruile. 

Kz toate astea temnlarizlă ziuea înuetă 
markisăli : 

— Konradă, n'o ss te romi ka s fii sks- 
nată de ksne, dans kum zise nsalmistelă? 

— Tpuere! tpuere! resnsnse markisălă, 
se afis &nă demonă indiskretă kare ară mstea 
nsblika între altele uri felslă ks kare înge- 
leyi devisa. ordinălăi teg, Feriatur leo. 

— Vei săsnine lnta? 
— N5 te îndoi. În adevzră, mami fi în- 

frăntată de bnr voi brauslă de feră alk Isi 
Rikardă, mi ms rămineză a m'zrtgrisi k'5 m'5 
bsksră k'o sr skant de elă. Înss, afarg de 
fratele scă uelă bastardă, n5 se afli an omE
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în vîndsrile angle ks kare ss ms sfieskă da 

IND M'5SBra. 

— E bine ks al atsta înkredere; ui în 

kasălă auesta piarele lkrnelii aă skoso mai 

bine la kale ka ss desbine liga nrinsiniloră 

de kt toate komnlotele mi kiară nsmnalslă 

Karenitalsi. N vezi ks s5b frontea uea în- 

krăntats a lsi Filină, se vede mslmămirea ue 

uearks vezindă-se skanată de o alianms de '15 

îngresiaze atstă de msltă? Bitp-te k5m sări- 

de Enrikă al Kamnaniei, km i joaks arivi- 

rea, întokmai ka beztăra din mara sa; înseamns 

înk'5 ini bsksria grosolanglsi Azstriakă, kare 

krede ks are a fi resbsnată fs a 5 kosta 

eva, fi” a fi esn5să la venă nerikălă. L5- 

ere! se amroni5... E &n5 ue krsdă, urindi e 

regală ală Asstriei, atbtea snprtăre fskate în 

zidsvile Sionslzi nostră! 

-___ Daka vei voi s5 vorbesiă de kruiats 

resnsnse dsuele, ai da-o drakslzi, ka sr re- 

mit fiz-kare în nave. Înă msrtoriseskă pie asta. 

„— Înss, resnănse markisălă de Montserat, 

3 krsdă lukră s5 vaz5 sineva k5 aveast5 desz- 

nire a fukato remele Rikardă nentră a kprbia 

nisuere am$ ssferită atsta, uri kwroia ne amă 

sonmăsă ka nisue sklavi, kă sneranza ks ui 

va desvolta valoarea în kontra inemikălzi, iar 

ns în kont” amiuiloră sei.
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— Ns& veză ks ară fi ks maltă mai nater- 
nikă de kstă alni, zise arxidăuele, kredă ks da- 
ka markisslă "1 ară fi întilnită înti”o strimtoare, 
Rikardă ară fi remasă ne Josă; ksui de mi 
insălarii auestia das lovităre snimîntstoare 
ks seksrea, dar nă sântă îndemsnatiui la lan- 
ve. N5 m'anii fi temstă a îi lkombate eg în- 
să-mi în vekia noastr5 vearts, daka interesălă 
krestinismălzi ară fi nermisă ka doi nrinuini 
Săverani s5 se msoare în arens. IIli daka 
vei, nobile markise, îni voiă servi că înss-mi 
de sek&ndară în lănts. 

— Uli e& asemenea, adzăyi marele ma- 
istrg. 

— Venini dar ss uinsmă îmnrezns5, n0- 
bili siniori, zise Azstiakslă, mi vomă vorbi 
desnre aveasta gsstndă din adevzratelă Ioa- 
nisberg.
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ordinară, mi înkinnda-se, sta înaintea, repelai în 

nosinisnea &n5i sklavă astentendă ordinile re- 

gale. Îloate fă o feriuire nentrg dinsălă, ksui 

voindă a mă &rma rolzlă, fs nevoită a pine 

okii la nsmâîntă, ksui ară fi avată fir îndo- 

ial5, nevoir sr întîmnine strebztetoarea nrivi- 

re ue din k'sndă în ksndă i adresa regele. 

— Esti vînstoră, zise regele dom &nă 

minstă de tsuere: ai lată în goans vinatslă 

pri '15 ai înkolmită. Dar asta nă & de ajănsă: 
katz s5 115 wi silesui. Kiară mie mi ară fi 

niskstă s5 manieză lanuea. Înss săntă nisue 

kăvinte ari mw onreskă. Ai ss te întorai 

în tabra 1zi Saladin kă o skrisoare, uerîndă 
de la, nolitemea sa 5n5 lokă nestră nentrs a- 

weasts fant5 kavalereasks, mi sr "1% întrebi 

totă de o datz dak' are nlpuerea de a se a- 

fla fans îmnresnr k5 noi. Ana, nresăusnîndă 

ks ai ustea afla în tabrrs vre &n& kavaleră 

lare, nentră isbirea adevzrălsi mi mzrirea 

onoarei sale, va konsimyi a lkombate me auestă 

tipdztoră de Montserrat? 

Nsbianzlă rediki okii în sasă mi “i în- 

finse as&nra monarkălsi k'o esnresizne de zelă 

mi ardoare, anoi îi redik sure ueră k'ană 

simtimentă atztă de mare de rekănosuinut, 
înkztă se vsză stelzuindă de lakreme. 

— Ilrea bine, zise remele, vsză ks do-
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xinga ta este dă ms îndatora în asts îmure- 

jărare. Ii kats s'o snăiă, într asta st bă- 

nstatea sugi servitoră ka tine, kare mare 

fakăltatea Wa vorbi ka ss diskzte nroiektele 

noastre, saă ss uears esnlikare desnre uelă 

ge amă otprită noi. În lokslă teă, snslă din 

siniorii mei angli, m'ară fi îndemnată s5 înkre- 

dingeză ast l&nt5 vre &nei Isnui băne aleass 

dintre oamenii ksrnii noastre, kari, înuenîndă de 

la frate-meă, ardă ks topi de doringa da se 

bate mentrs kassa mea; ună Franaesă bzrfi- 

toră ară fi fpkată felări de nlanzri ka, ss des- 

koners nentră ue alegă snă kamnionă în ta- 

bsra inemikzlzi; îns t5, tkstălă meă axentă, 

ts îndenlinesui mesayislă meă fer a ms în- 

treba mi fs a avea nevoit da ms înmgelege. 

Totă resnănsslă Etionianălzi fs da se 

nleka, la msmîntă. 

— Aksm ss treuemă la snă altă nsnktă, 

zise remele vorbindă renede mi kă asnrime: 

vszstai ne Edita? 

Matală redikf okii ka kum ară fi voită 

ss vorbeask5; băzele lui însenăsers a artiks- 

la o negare destălă de îngeleants; dar asts 

silings a sa se nerdă într'o mărmăr5. 

— Minăne! strig regele, nsmai singăra 

nămele znei fete regale, de o frsmssene ner- 

tekts, astă-felă ka nlskăta noastr5 vars, nare 
%
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ks ar& avea nsterea da faue ne snă mată ss 
vorbeaskz. Vei vedea auestă diamant; ală 
kărgii noastre mi vei îndenlini mesayislă re- 
galsisi Saladin. 

Nsbiansl& rediks din noă okii strelzuindă 
de bskăris, mi din noă se nlek'$ la nsmiîntă; 
dar ksndă se sk], regele ausksnds-l& tare 
de smere, kontinsi k'snă tonă gravă mi asnrg: 

— Lass-ms 35 ni daă sn% konsilig, ne- 
negrslă meă mesageră. Daka simri ks infls- 

inga fr&măsegii are virtatea d'a deslega nodslă 

kare ni. mine limba legats în nsrenii aei de 

ivoriă ai grei tale, ksm se esnrims bravelă 

sădană, teme-te ss nă rensnni la starea ta de 

tuere, mi ss zisi vre o vorbi înaintea ei; 
k5ui, fii sigără, voiă faze a pi se smălye lim- 
ba din rsdsuinr, mi kztă desnre găra ta uea 
de ivoriă, weia ue înseamns negremită îndoi- 
tslă teă uriră de dingi, afli kr voit nsne a 
Ii "i skoate ânălă kzte snzlă: ama dar re- 
mri mstă. 

Îndatz we reele rediki msna sa ea de 
feră de ue merele Nsbianzlai, el nleks ka- 
u5lă, mi năse &n5 degită la gărs sure semnă 
de sănsnere. Dar Rikardă se snrijini din noă 
ne dinsslă, de mi mai înuetă de kat întiia 
oa'5, mi adsăyi: 

— Ii ordonsmă astă-felă ka snsi sklavă.
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De ai fi kavaleră mi mintilomă, ni amă sere 

onoarea ta drentă garannis nentră tuere, ka- 

re €& singsra kondinisne a înkrederii noastre. 

Etionianslă se îndrent; în niuioare kg 

m'ndriz, se iti în fana renelei, mi mi măse 

mna la inims. Atsnui Rikardă în kism5 

kambelanălă mi i zise: | 
— Mergi, Neville, ks asestă sklavă la 

kortelă regalei noastre sonie, mi snsne reginei 

ks voinna noastr este ka szi dea o asdiinu5 

nartikglars la vara noastrs Edita. I vei arsta 

dramălă daka din întîmnlare va avea trebsin- 

us de ajutorălă teă, de mi kats k5 fi obser- 

vată ks sa obiuinzită în destală ks kotităre- 

le tabzrei. IIli pie, amiue Etioniană, îni, 

daă o jsmstă de ors5. 

„Ssnt deskonerită kăyetă nretinsălă Ns- 

biană, n ne ksndă, kă bramele înkrăsimate uri 

ka mnrivirea la msmîntă, ărma dans Neville, 

kare lk'snă nasă renede îlă kondzuea la kortă. 

Nz mai & îndoials, regele m'a ksnoskată uri 

m'a înnelesă; îns n5 v5ză 85 fis foarte să- 

nrat$ în kontra mea, dak” am înmelesă bine 

vorbele sale, mi n5 kredă ss ms fi învelată, 

Rikarădă îmi dz o okasisne glorioast de ami 

restabili onoarea, tsindă kanslă adestsi nobilă 

markisă.«  Kontinzi kămetsndă astă-felă totă 

dremzlă: kătsndă în-darnă a înpeleme inten-
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minile repelzi kare ertase ase faue aueasti 
întrevedere, mi nromitindă-mi. a i se ssnsne 
mi a fi fidelă rolzlzi ses de mstă, daka ns 
nentră altă ueva, dar uelă nănină ka ss ns 

se dea ne fas înaintea aueleia ue o isbia, 

săb axestă smilitoră kostsmă de sklavă. Ile 

lksndă firea aseasts otsrire, ofigerglă anglă 

mi nretinsălă sklavă ajsnsers la intrarea na- 

vilionălsi reginei. Fars întrodsmi de garzi; 
mi Neville Isssndă ne Nsbiană într'ană anar- 
tamentă we servia de antikamers mi de kare 

agesta îmi adăuea nrea bine a minte, treks în 

sala reginei de mriimire.  Komsnikf voinma, 

regalălsi seă stsnînă k'sn5 tonă resnektsosă, 

ks totslă diferită de ală Isi 'Thomas de Vaux, 
lksui,desnre auestă din sms, Rikardă era totă, 
iar restălă kzrnii îmaresn5 mi kă Berengera, 
n5 însemna nimikă. Komsnikarea auestai me- 

saniă agîns &nă xoxotă de risă. 

— Ii a ue seamsns sklavală nsbiană 

kare vine ka ambasadoră mentră Szdană? E 
negră, Neville, nă € ama? zise o voue de fe- 
meis ue înmeleea urea lesne ks era ală Be- 
rengerei;, katz sr fip negr, n5 t ama, ko 

nele neagrs, ks kanslă krenă, ks nasslă tar- 

tită mi kg bazele mari? Ama €, sir Eorikă? 
— Gragia Voastrs, zise nă altă glasă
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de femeis, ss n site niuioarele uele întoarse uri 

strembe ka snt iatagană sarauină. 

__ Zi mai bine ka arkslă Isi Ksnidonă, 

daka & vorba de trimisălă snsi amantă, res- 

msnse regina. Neville, esti. totă Wasna gata. 

a ne fase nlzuere, nos femeieloră kari netre- 

zemă ama de nănină în orele noastre de re- 

nassă. Katz ss ne arsi rrauestă mesaperă 

ală amorsizi. Amă vezată mălui "Păraă ui 

Masri; îns5 nisi 0 dats namă vszstă 515 

negră. 

— Sant fokstă a m5 S5năne ordiniloră 

Gramiei Voastre, resnănse kavalerslă, daka m5 

veni skăsa la stsuînslă meă k5 am armată 

astă-felă.  Îns5 dagi-mi voi a faae suistă 

Grapiei Voastre ks are 85 Vaz5 snă obiektă 

ka totală neasem'snată ka ueia ue i revue 

urin minte. 

__ Atstă mai bine! de felă? Di mai 8- 

rită de kstă mi '1ă figsram? mi k& toate a- 

stea & mesamerslă de amoră ală bravălăi s8- 

dană! 

— Grapioas5 sBverans, zise ladi Cali- 

sta, îmi este ertată a v5 1583 ka auestă ka- 

valeră si dsks da drentală ne mesageră la 

ladi Edita ka ss i dea skrisorile ? Abia sks- 

narsmă d'o mare grije nentiă o fantasis de 

felslă auesta ?
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miterile ue i feksse. Îmi veni înss în dats în 

simyiri, mi snă săsnină nrofendă fs totă res- 

msnsălă ue fpka ilăstrei sale Edite. 

— Vsză, înuelegă, ks am gisită, 5rm5 

Edita. Te am observată din minztălă în kare 

te am zsrită lîngr întsrirea în kare m5 â- 

fam kg regina, mi am reksnoskătă asemenea 

mi ne kăramiosslă ogară. N'ară koresnsnde 

ks serviniele &nsi kavaleră meksm esti, daka 

o skimbare de kostsmă saă kiară de ngloare 

art faue ss remsis neksnoskstă snă servitoră 

atstă de kredinuiosă. Vorbesue dar fpr5 te- 

mere Editei Illantagenet; ca va sui s5 m5m 

gfie în neferiuire ne kavalerslă kare a servi- 

to, a onorato mi a îndenlinită în nămele ei 

fremoase fante de arme ksndă soartea i a fostă 

favorabils. 'Temerea saă r&ninea, te onresae? 

TPemerea? kat ss pi fis neksnoskats; ni k5tă 

desnre r&mine, kazz as&ma trsdstorslzi! 

Kavalerslă deanerată, vszinds-se obligată 

a faue ne mătslă înt'o întrevedere ama de 

măltă dorits, nă mi năts m'rtărisi dărerea de 

kst& nrin nrofende săsnine, nănîndz-mni degi- 

tslă la, gări. Edita se trase înanoi kam ne- 

m3luăitB. 

— Ye! zise ea, am înaintea mea &nă a- 
devsrată mată din Asia! Ns m'astentam la- 

casta: noate ms desnremsi, kavalere, azzin-
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da-m5 mwrtarisindă ks inima kăratr ks am 

observată în sekretă omaminea ta? Înss auea- 

sta sr n te fakz a jădeka ne Edita: ea ks- 

noasue maryinea ui reserva ue este nreskrisb 

femeieloră de ssnye regală; ea suie kendă mi 

la ue n&nktă asemenea nersoane se kade a 

ueda rekănosuinnei; ea ună se kade a se romi 

Wa msrtărisi sinuera dar nenztinuioasa ei do- 

rinm5 Wa ni resnizti serviniele mi a renara reslă 

ue pi a frkstă devotamentală teă. Ilentră ue 

s5 ui fisnui astă-felă msnile! 95 fi k5 n5- 

tin 2 adssyi ea treszrindă Laueastr ideis, 

se noate oare ka krszimea loră ss te fi lin- 

sită de organslă vorbirii ? Dai din kană? EA 

bine, sr fir vre &n5 fermekă, saă kărats ob- 

stinare din narte-nă, ns te voiă mai întreba; nui 

că asemenea ami nztea fi mats. 

Kavalerslă strevestită fsks sn5 vestă ka 

km sară fi nlsnsă de soartea sa mi ară fi 

răgato s5 site s&nbrarea ei; totă de o dats 

i nresinti skrisoarea s&danslzi, învelite într”o 

mstespris skămns i akonerits k'ănă nostavă 

asrită. O 135, o nrivi kă neîngrijire, anoi n5- 

nîndo la o marte, mi amintendă înks o dati 

nrivirea assnra lkavalerslzi, i zise înuetă: 

„Nini kiară o vorbs îndenlininds-gi mesaniălă ?“ 

ELE îmi strinse fisntea ks msnile ka km ară 

fi voită s5 esrrime darerea ue simuia k5 n5
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i se nstea s&nmsne, dar ea se întoarse ks 

M'DNIS5. 

— Destălă, zise ea; am vorbită îndestală, 
am vorbită nmoate nrea msltă ănzi omă kare 

n5 voiesue a mi resnsnde 0 singăr5 vorbr. 

Emi, mi krede kr daka pi am fikată re, 

13 am nlstită; ksui daka nentră tine am kas- 
sată merderea snsi rangă onorabilă, într'asts 
întrevedere am gitată ueia we mr nrivia ne 

mine, mi m'am josorată în okii tei mi aă mei, 
Ilzse msnile la oki mi nsrea foarte tsr- 

bsrats. Sir Kenet voi a se anronia, dari f5kă 

semnă s5 nleve. 
— Denmsrteazs-te de aiui, tă ală kprzia 

săfletă a kzzată ama de josă ka mi starea în 
kare te afli. Ori kare alts, mai nsnină fri- 
kosă mi mai nsuină lamă de kstă snă sklavă, 

ară fi nronănmată o vorbi de rek&nosuinys, 

daka nă nentră altă ueva, dar uelă măgină ka 
st m îmuave k& nronria mea degradare. De 
ue s5 mai mezi? Emi de aidi! 

Neferiuitălă  Skoniană nrivia skrisoarea 
ka, km ară fi voită ss skăse întprzierea nle- 

krii sale. Edita o 155 în mn' zikîndă k'snă 

tonă de ivonir mi desnrenă. 

— A! o gitasem. Sklavală s&nssă astea- 
nt5 resnănsălă mesayislăi ses. Ve voiesue să- 
danslă? Îmi arsnki renede nrivirea ne skui-
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soare kare era în limba arab ui franuess, 

mi ksndă o uiti rise ks amzrzuisne mi ms- 

ni5. Vezi asta întreue oră ue imaginare! stri- 

g5 ea; nisi snă soitariă n'ară nătea îndenlini 
o asemenea transmătare.  Iloate nrefaue seki- 

nii mi besangii în solde mi maravedii, dar 
uine a nztată vedea ks snă kavaleră krestină, 

stimată între ei mai bravi ai krăaiatei, a de- 

venită uelă mai tiritoră sklavă al snsi săl- 

tană nzgrnă, mesamerslă nersuinateloră sale 

mronăneri kztre o fats krestins, o fiinqr ti- 

kzloasr kare sit legile onoarei mi ale kava- 

leriei ka mi ne ale religisnii. Dar la ue ss 

vorbimă snăi sklavă ală usi ksne de nr- 

osnă? Susne steninzăizi tes, kndă biuislă sed 
te va faue ss vorbesui, ucia ue mai vazată 

fskîndă. (Vorbindă astă-felă arsnk5 josă skri- 
soarea sădanzlui uri o ivi în niaioare). Mai 

snsne ks Edita iilantagenet desnremze oma- 

pinile snzi nsgrnă. 

Zikîndă aueste vorbe era sr eass, ksndă 

sklavslă îngenzke la nizioasrele ci, în ea mai 

dăreroas. amsrguitne, lkstezi a msne m'sna 

ne rokis mi a se ousne la nlekarea sa, 

— N'ai auzită vorbele mele, sklavzle? a- 

dsăyi ea, întorkinda-se renede. Snmsne nekre- 

dinuioszlsi ssdană, stsniuălui teă, kr desnre- 

moeskă ofesirea sa sus km te desnrenseskă



500 MUSEULU LITERARIU , 

mi ne tine însă-ui, renegată kstre kavaleris, 
kstre Dămnezeă mi kstre dama ta. 

— Vorbindă astă-felă se trase din mzni- 

le sale, Izsuds-i în l5nt5 o băkats din v5- 

1glă ei, uri emi din kortă. 'Totă de o dats 

vouea lsi Neville îl kisms afars. Sdrobită 

de darerea ue uerkase într'asts întrevedere mi 

de kare nă se nztea ansra de kstă kslksn- 

da-mi jărmîntălă kztre Rikardă, neferiuitelă 
kavaleră se dzse movsindă dans baronslă an- 

gls, mi ajsnsers la navilionălă regală din a- 

intea kzrzia deskslikase o desrsrnire de ka- 

valeris. În kortă era lsmins mi miskare, mi 

ksndă Neville intrs &rmată de însonitorslă se, 

afl; ne regele înnresărată de ksniva din ba- 

bonii sei.  Vouea uea frankr mi sgomotoas 

a lsi Rikardă se aszia nriimindă ks băkaris 

me bravii sei resbeliui. 

— Thomas de Vaux, brave Tom be Gil- 

sland, ne kanslă repelzi Enrikă! ai sosită a- 

ma de bine aiui das kăm sosesue o batilis 

de vină înaintea &năi benivă.  Ileste ksrîndă 
are ss se întîmnle bstai5 daka sngii ne voră 
fi în ajătoră; mi în linsa ta, Thomas, n m'auti 
fi bststă kz atsta mălumire. 

— Moluzmeskă Maiesteuii Voastre, res- 

nănse lordslă, de asts bsn5 uriimire, k5 at5tă 

mai peneroass ks 8 vorba de o tratare k5 Lo-
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vitare de lanue, mi Maiestatea Voastrr, n i 

desnlaks, este obisinzite a mi însărui nartea 

mea mai grea; dar adskă ks mine &nă sonă 

kare vine la timnă.. 
Individglă kare înainti ka sr salzte ne 

Rikardă era snă jne k'o taliz săbnire mi kam 

înaltă.  Kostsmslă seă era totă -ama de mo- 

destă ka mi ternăra sa, dar ne ksuisla sa 

ngrta o bsklz de asră msndrits k'snă diamantă 

a kmrăia strelăaire n se nstea komnara de 

kmtă ks fokslă okiloră sei. Ilrivirea sa în 

adevzră era singăra tr5sărs însemnats de a- 

vea în figăra sa; dar dăns we se vedea o da- 

t5, nă se mai uătea bita imuresisnea e nro- 

douea. Dus giîtă mărta o skarns de msta- 

se albastri ka uerglă, de kare era atîrnats o 

keim de asră ka s5 mi akoarde xarna. A- 

vestă nersonauiă merse uri îngenskib k& res- 

nektă înaintea regelgi Rikardă ; dar monarkslă 

se grshi a '15 redika, mi stringînds-l5 ks isbire 

la mentă, îlă ssrăt; me amindoi obrajii. 

—— Blondel de Nesle, strigi elă ks ve- 

selis, bine ai venită de la “inrs, regele me- 

nestreliloră! Bine ai venită la regele Angliei 

kare nă mrepgesae nobilă seă ssnpe mai 

msltă de kmtă ne ală teă. Am fostă bolnavă, 

amiae; mi mve legea mea, kreză k5 din kaz- 

sa ta; dak' ami fi la jămwtatea drămălăi na-
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radisălsi, kntiqele tale ară avea nsterea da 
ms faue ss ms întorkă înanoi. Ei bine! de 

năvele din natria lirei?... Se snsne seva des- 

me trăverii Ilrovennei, saă desm'e menestrelii 
voioasei Normandie ?.. IIli mai vîrtosă, nai 

lskrată ueva? Dar nam nevois Ma te mai în- 

treba... mai nztea sta în nelskrare kiară mi 

ksndă ai voi-o. Nobilele tale fakzlteui săntă 

întokmai ka flakmra kare se konsăm în întră 

mi kare are trebsinut da se resnendi afars 

în versările uri kntiuele tale.. 

— Am învsnată mi m'am uerkată, nobile 

rege, resnănse rensmitsl& Blondel k'o modes- 

t5 reserv ne kare n'o nătăse sterge toats 

admirarea uea entssiasts a li Rikardă. 

— 'Te vomă askslta, amise, te vomă as- 
kelta, îndals, resnănse regele... Anoi, lovindă 

ks amiuis ne Blondel ne mere, adsari: da- 

ka îns n vei fi ostenită de kmzirtoria ta, 

kssi mamă voi ss riskă o singer nots din 

vovea ta, 

— Vouea meat totă d'asna la servigislă 

regalzlzi meă natronă, resnănse Blondel, îns5 

Maiestatea Voastis, srmi elă arsnknds-uii 
mivirea ne xsriiele.de ne mass, se nare 0- 

ksnats foarte seriosă, mi & tprziă... 
— De lokă, de lokă, isbite Blondel... 

însemneză &nă nlană de bstais în kontra Sa-
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raviniloră; Iskrz de sng minstă; se faue totă 

ama de kărîndă dănz km îi vomă mi manea 

Ne goans. 

— Mi se nare îns, zise Thomas de Vaux, 
ks wară fi reă a sui de kare trăne moate dis- 

ngne Gramia Voastr. Adăkă desnre aueasta 

navele de la Ascalon. 

— Esti snă katiră, Thomas, resnnse re- 

pele; sn adevprată katiră de uerbiuis... Ai- 

deni, mintilomi, ss formsmă uerkzlă. Dani lzi 

Blondel skzsnelzlă... snde & nzrtstorălă de 

xarn5... saă mai bine, astentani, dani-i ne 

ală me; noate ks instromentălă seă a uer- 
kată= vre o strikzuisne ne drsmă. 

— Ami voi ka ss nlaks Graniei Voastre 

a mi esamina renortălă, zise Thomas... am 

fskată o krlstoris lsng5, mi am mai mălt5 

nevoi de natală meă de kst5 ss mi gidilă 

srekiele. 

— Sr pă gideli srekiele! reneti regele. 

Ei bine! ss vedemă, maestre katîră, amronis- 

te, mi s5 te deskarue, ka s5 nomi mere la 

grajdă fs” a mai nerde timnslă ka ss askălri 

masika. "Te, bsnsiă meg frate Salisbury, ds-te 

de te înfsnimeazz rexinei, mi snănei ls Blon- 

del a venită lo nrovisisne nroasnsts de asele 

din grm'5 skrieri ale menestreliloră. Va veni 

îndats aisi, însomesue-o însă-ni; f5 astă-felă 

VOL. II. 14



504 MUSEULU LITERARIU , 

ka vara noasti5 Edita Iilantagenet so înso- 

peasks. 

Tlrivirea sa se omri în auestă momentă 

assnra Nubianălsi kă auea esnresine ekivoks 

ge mriimia figsra sa de kzte oră îlă nrivia. 

— Ax! tekstală nostră mesageră sa în- 

torsă! anronig-te, amiue, wi mezi la snatele 

lordslsi Neville... Ai saszi alkoarde kari te 

voră faue s5 binekavintezi uerslă ks te a f5- 

kată mată iar n sărdă. 

Vorbindă astă-felă se întoarse snre lor- 

dslă de Vaux mi fe absorbită în amsnntele 

militare ue i da baronălă. În minstală ksndă 

lordă Gilsland îmi terminase mâi renoitală, 

zn% mesageră anănub k5 regina mi săita se 

anronia de kortulă regală. 

— Ads o bătilis de vină, de auelă vină 

de Yinrs ue nsstia de atsta timuă bstrsnslă I- 

sak, mi kare fs mada noastrs k5ndă lgarsmă 

ka asaltă Famagssta. Îmmeni naxarslă lor- 

dalzi Gilsland... Niui o dats nrinuine na â- 

vstă &nă servitoră mai esaktă mi mai fidelă. 

— Îmi nare bine ks afli înti'nă katiră an5 

servitoră folositoră de mi vouea sa n5 mate 

fi ama de măsikalz... 

— Kam! mai misteită înkz auestă eri 

tetă de katiră? filă s5 kărg5 k5 o bătilis 

de vină, ka ss ns te îneui.,. Aidi! destelă;
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mi alkăm îni voit ziue ks ni tă esti gnă sol- 

dată ka mine, mi nrin Bimare kat s5 ne să- 

ferimă glsmele, în timnă de naue, ka mi lovi- 

rile ue ne dzină într'ână tsrniră, mi s5 ne ig- 

bimă ks atstă mai msltă ks kstă mai tare 

ne iovimă. Lass, amiue, nă mai sta ks ba- 

zele înflate, mi mezi aiui ka s'askălui mssika. 

— Îlve lemea mea, v5zîndă ne Maiesta- 

tea Voasti aura de voioasr, zise lordă Gil- 

sland, voiă medea ka sasksltă me Blondel 

nîn ue va termina marea romanu a rerelzi 

Arthur kare mine trei zile. 

— Ns vomă esnsne rpbdarea ta la o 

ama de asm'5 uerkare. Dar cats lămina to:- 

meloră de afar kare ne anni sosirea rega- 

lei noastre sogie... Grsbesue-te a o nriimi, 

amide, mi kazts a faue sr fii bine vszstă de 

okii vei mai strelzaitoră ai krestinBtuii... 

Aide, nă te mai olksna kă dresglă mantelei, ai 

Issată, ns vezi, ss treak Neville mintre vîn- 

tslă nui msnzele galerei tale. 

— Na mi a trekstă înainte niui o dats 

ne lkemnălă de bstais, zise de Vaux foarte 

nemsluămită de a se vedea întrekztă de kambe- 

lanzlă. La 

— Ns, niui dîns8lă nisi altă uineva, bă- 

nălt meă Tom de Gils, resusnse regele, afars 

de noi înmi-ne din ksndă în ksndă.
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— Da, remele me5; dar ss dsmă dren- 

tate mi neferiuigiloră... Neferiuitălă kavaleră 

al Leonardslsi mi a trekstă înainte kste o 

dats, nentră ks & mai &moră ne kală, imi... 

— 'Tayi! zise regele întrer&nînda-15 k'snă 

tonă imneriosă ; niui o vorb5 s5 nă mi cas 

desnre avwestă omă. 

Vorbindă astă-felă se grsbi a emi înain- 

tea reginei. Anoi nresint; ne Blondel ka msnă 

vege al& mssikanniloră mi învsmstorglă seă 

în suiinga uea voioasm. Berengera kare saia 

ks nasisnea regalslzi ei konsoarte nentră noe- 

sis mi mosik era mii egals ks setea sa de 

gloris militars, mi ks mai vîrtosă Blondel era 

favoritălă seă, se sili a mriimi ne Blondel k5 

toate lingămirile ue se ksvenia auelzia, ne kare 

regele avea nliuere ală onora. K5 toate a- 

stea, de mi resngndea dan kăviing5 la kom- 

mlimentele ue remele fsuea s5 kărgp ne din- 

sslă, noate kă nrea mare absndanns, era mai 

mălnămită de nriimirea uea simul5 mi gragi- 
oass ue i fiuea Edita, a kpriia afabilitate i 
se nsrea k5 atptă mai sinuers, kă rută 0 s- 

mima k3 mai mslts konvisisne. Reina Ii 
regalălă ei lonsoarte observars axweasts dis- 
tingere ; mi Rikardă vszindă ks regina I5I5 

kam atins5 de nreferinna dat verei sale, zise 

astă-felă ka ss fis aszită de amîndoi: -
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— Noi menestrelii, Berengero, avem 

mai mălts lăare a minte ment” snă jsdek- 

toră asnră nreksm € konssnieana noastrs, de 

kstă nentrs o amikr indălgints ka tine, 
— Sire, resnguse frr' a se tărbăra Edita 

kam atinss de auestă sarkasmă, immstarea de 

a fi snă jsdekstoră asnră ns mi se kăvine 
nămai mie între Illantagenegi. 

Iloate ară fi zisă mai mslte, kmui avea . 

o mare dose din karakterslă auestei familie, 

kare de mi îmi la nămele mi devisa de la 

o nlant5 neksnoskzts (genât),! fs noate na din 
familiele uele mai msndre de kari sa găver- 

nată Anglia. Dar okii ei anîgani de vioizisnea 

resnăns5lzi ei, întilni de o dats ne ai Nsbia- 

nălzi, de mi ksztă a se askănde dans sinio- 

rii de tan, mi ksză ne skasnslă ei îngslbe- 

nindă. Îndats remina Berengera se kreză în- 

datorat a were arm ui nikstăre snirtoase, în- 

trebzinmsndă toate weremoniele uerste în ase- 

menea kassri. Rikardă kare anregia mai bi- 

ne năterea sniritălsi Editei, răg; ne Blondel 

s5 iea xarna mi s5 învueans a ksnta, asigă- 

rsndă ks mssika era gea mai bin doktoris 

ka ss reînviie ne &n5 Illantagenet. 

— Knts-ne romanga Rokiei ssngerate 

  

1 O lant din kare se fakă mstsrele.
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ală kzrsia săbiektă mi "15 aă komsnilată îna- 

întea nlekrii mele de la “linrs. 

Îngrijita mivive a menestrelzlsi se ori 

asănra Editei, mi dans ue vrză k5 obrajii 

ei îmi kswstarr ear kăloarea, se s5n5se 0l- 

diniloră remelzi. Atsnsi însogindă-mi vodea 

kg xarna, ka ss dea mai măltă fermekă ksn- 

tpuii sale, ksntb ne o arib kare era 505 felă 

de regitativz, na din asele veki întimnisri 

de amoră mi de kavaleris lare totă dasna 

atrage :lzarea, a minte a asksltstoriloră. — În- 

date ue îndens a mrelsde, neînsemnsiatea 

nersoanci sale mi a esteriorzlăi seă se trans- 

formă de o datr. Figăra sa deveni strelsui- 

toare de insnirate mi peniă.... voxea sa n&- 

terniks, sonor5, ini săav5, kondăs5 de velă 

mai kărat$ găstă, mstrsndea nins la inims. 

Rikard5, voiosă ka înti'o zi de viktoris, ni 

ks îndoitslă zelă de natronă mi elevă, fowm'b 

xerkălt în jrălă seă, mi rekomandi tateloră 

ss fii kă sare a minte; kiară elă mreză k'snă 

acră nlină de uelă mai nrofsndă înteresă, f5- 

r5 îns a sita ka sr amesteue seva din giă- 

vitatea ani kritikă de mrofesizne.  Ksrtesanii 

înfinsers ivirea assnra rewelsi, ka s5 n0âf5 

giui mi imita emonisnile ue se desemna 16 

trssărele sale mi Thomas de Vaux ksska 5nâ 

întralta.  IKntarea Isi Blondel era, în limba
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normand: versgrile ue grmeazt voră da o 

slab ideiz desnre ele. 

ROCHIA SĂNGERATĂ. 

Ansne steaoa zilei; dar nărnsrai lsuioasz 
Ile tsrnsrile 'nalte li Benevent se lasz; 
Dar la kastelă mi n kortgră ori kare kavaleră 
Asteantz msne zisa serbzrii de tirneră. 

8nă nagiă de nrinuiness, &n5 jsne kare vine 
Din ksmnslă de bztaiz întreabs ne ori uine 
K'sn3 aeră de grsbire, k'o voue de misteră 

De Thomas Kent, 5nă nzme de angls kavaleră. 

În nervbdareai nanislă se dăue mai denarte. 
Dar mală seă omă ns noate ss '1% afle 'n niui o narte; 
Ezndă într &nă kortă nrostă vede ne omslă de resbelă, 
Fr altă metală ne dînsslă, afarz de opel. 

Elg vede ne eroslă, ssrakă într ale sale, 
Dregînds-mi kiară ks msnai ksmana sa de zale, 
Ye nentrs Kristă mi damai s'o noarte a jărată 

În kawiera 4 arme în kare a intrată. 

— O bsne kavalere, msreaga mea, regins 
(IVatsnsia kavalerslă Pasestă ksvintă se “nklin'e) 
Ii ansnus ks snă jsne obsksrt, neferinită 
D'o nobils nrinuesr n noate fi ishită. 

as daka, iartă linsinds-gi mi rangslă mi noblepea, 
Isbesui fer de snerangr servinda-i fremzsegea,
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Aratz nrin bravăra-gi mi arin ksrayisit teă 
R'o dats 'ntr'o nivels nopi fi ks rangălă ses. 

„Ka ss obligi maweia ue inima-gi isbesue, 

Ksmania ta de zale de asts-zi mprssesue, 
Vestimîntă d'aui "nainte s5 nori astă velă de ină 
Ye "1% a ngrtată ea îns-mi azi noante mal ei sină.“ 

Atsnaia kavalerslă ks faga băkurats 
Sanleaks mi iea vslzlă ko mrns însetatr, 
La nentslt set îl stiînge k'ană aers înkzntată, 

Ii nins de similinus i di sn5 serstată, 

Zikîndy: — Mesui la nrinesa-ni mi zi-i ks kavalerală 

Sub astă vzlă ns se teme ka ss înfrsnte ferslă. 

Kzui nlint de adorareai, sniks-i ideală, 

Ely ns mai are teams de lanue sa5 n&mnală, 

Dar ss i mai snzi k'o fants ama de kstezats 

Ile lîng' snt simuls lasră mai merit o resnlats: 

Ks astă-felă adorat nrinuesa nîn' la ueră 
Va fi datoare — snt nremiă la bietslt kavaleră. 

Îndats kamnionii 1arens se arats, 
II; nlini de bsrbsuis se dskă ka ss kombats; 
Dar snslă din ei kalzlă sat lanuea mi a nerdstă, 

Axesta-& nling de lazi, auela € kzzstă. 

Bnă singsră dintre dînmii se Isnts ks bravsrs, 
IIli fs za ne dînsslă, la ori e loviters, 
Io msndrz 'nkredinmare esnsne als seă sin 
Akonerită, sermanslă! k'snt simnlz vit de int.
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De ssnpelei totă kornslă ka snă forentă anare, 

TIPamei ue-at dată întrînsslă simpia o remsrmkare, 

Ku semsna în okii auestsi msritoră 

Kali ue termenteazs ne viktimele loră. 

Kiart nrinsinele însă-mi k& inima miskat5 

D ordină ss 'nueteze kombaterea îndats, 

III mvingstoră uroklams ks 5n5 trismfă denlină 

Ile kavalerslă kare nsrta selă vslă de ină. 

Iar mentrs săvenirea d'asea zi de serbare, 

Se uregstia 'ntre dînmii o msndrs osrstare ; 

Ksndă ne neastentate snă mesageră intri, 

Salzts ne nrinzesa mi i înfsuiu$ - 

ns velă nstrsnsă de lanze, de snade destusktoare, 

în kontra lovitărei tristă skstă fer ansrare, 

TIPa kswrsia albege estrem'a desnsrstă 

Ssb sn torentă de senye ks kar era îmaulstă, 

IIIi mesamerslt nalidă axeste vorbe sn&ne: 

_— În nasnile-pi, mriness, d5-mi vois a densne 

Astă vslă ue Însluimea-ri, doamnb de Benevent, 

“Lg ai dată o dinioars li sir Thomas de Kent. 

Redsnds-ui ears vslslă ue i fsse skamnă în vians, 

IIli kare noart aksma a ssnyelsi seă fas, 

EIg roagr ma sa damr, Ea smre a n5 "15 sita, 

S5 muiimeasks asti-zi ne nentsi a 3% nsrta. 

__ Bravă skstieră, i zise, întoarue-te a zise 

Eraslsi aelt msndrs, dar foarte neferie :
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K'als ssnyelsi nrept kare filkzi a, "15 resmendi 
ES suiă km se kăvine snre a i 11% resnlsti. 

În nsse; mi krndă dska nsrintelei intrase 
Ss meazs la osnsgslă la kare '1% astentase, 
Ea 'npenskis 'naintei sure a i înfspinua 

O ksuzs de vină nlins ks înss-mi misna sa. 

— Ax! dauele resusnse, de topi ssntă ksnoskste 
A nebsniei tale efekte nenlmkste ! 

În viktima-gi amantală ai vrstă a 115 kmsta, 

Dar îns dela kartea-mi că te voit denzrta. 

— Ei fis!%zise Thomas, msnia ta nedreants 
Vomă înfisnta 'mnresns; ne fii-ta o asteants, 

Denarte d'aste zidari din tristălă Benevent, 
Ile ling” a mea izbire, kontia de la Kent. 

O mărmzrs de anrobare se fsls în ads- 
nare: fis-kare imita ne regele Rikardă, kare 

înksrka de lasde ne menestrelală seă favo- 

rită mi i dete znă inelă nremiosă.  Rewina din 
nartei, i oferi o branelets msndrs unii ea mai 
mare narte din mivitori ărmars esemnlălăi să- 
veraniloră loră. 

— Vara noastrs Edita, întrebi regele, e- 
ste oare nesimyuitoare la sănetglă xarnei ue o 
îuksnta alts datr? 

— Mălmamesue Isi Blondel nentră noe- 
sia sa vea nlinyeroas5, resnsnse Edita; dar
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este înkw mi mai simuitoare la bsntatea kon- 

s&nmeanslsi lare a alesă adestă ssbiektă. 

— Esti terbărati, verimoar5, Tesnsnse 

repele, ks ai askgltată istoria &nei femeie 

mai fantastiue de kztă esti; dar n mi vei 

sksna; te voiă însoi nîn5 la navilionzlă re- 

pinei ; kats ss vorbimă ast5 sears îmnresns. 

Berengera mi szita sa se skălars îndats 

ka ss nleae, mi uele alte mersoane se retra- 

ser de ssb kortală regală. Oamenii reginei 

ks toruele în m5n5, ko eslorts de arkară, a- 

stenta ne Berengera afars, mi anăkars drs- 

mzlă a kass la regina... Rikardă, dans km 

snăsese, merse ling vars-sa, mi 0 sili s5 se 

snrijine de branălă seă, înkstă nătărs vorbi 

fr” a fi aăzini. 

__ Ye resnănsă ss fakă bravlăi sadană? 

întrebă Rikardă. Regii ui mrinuinii se des- 

fak de mine, Edito; ast5 no55 seartb 1 a re- 

agită din noă, ami voi s5 notă faue aeva nen- 

tă Ssntslă-Mormintă, urin îmwsuigire, daka 

n nrin viktori5, mi singăra snerantib de res- 

mire, denindz, vai! de la kaminiele snei fe- 

meie... Mi axă nlsuea maă bine s5 mi înderkă 

lanuea ks zese din uele mai băne Indii kre- 

stine de krtă ss am a vagiona k'o fat5 neîn- 

dznlekats kare nă uri kănoasse interesele. “e
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resnsnsă , verimoavz, am ss fakă lsi Saladin? 

kats sr otsresui înt”'snă felă, 
— Snsnei, resnsnse Edita, ks uea mai 

strakr dintre Illantageneni, de kztă sr se a- 

liese k'snă nsge5nă, ară îmbregima mai bine 

miseria. 

— 55 zikă sklavia, Edito? Mi se nare 
ks asta era ksmetarea ta. 

— Nare niui snă temei nrenssală ue 

voiesui a1lă strekăra... Sklavagislă kornslzi 

ară fi ntată insuira kommstimirea... Al& ss- 

fletălzi anus nămai desnregslă.  Rămine pie, 

rege Rikardă al& Angliei! ai redăsă în skla- 
vi5 mi degradare membrii mi sniritală kava- 
leriei a kzrzia gloris era o date egalr ks a ta. 

— N se kade ss îmnedik& ne konssn- 
meana mea da bea venină, întinsndă vasslă 

în kare se afla, daka ns era altă mizlokă ka 
s5 o desgăstă de aucastr bestărs? 

— Ts ms silesui ka ss beas venină, 
nentră ks se aflr într'snă vasă de azră. 

— Edito... N notă a ui sforma oterirea; 
îns5 iea a minte s5 nă înkizi moarta ne kare 
xerălă bine-voiesue înk5 a ne mai deskide. 
Ermitlă de la Engaddi ne kare nanii uri kon- 
silislă "13 aă nrivită ka mană urofetă, a uitită 
ne stele ks kssstoria ta kats s5 m îmnade 
lk'3nă inemikă năternikă, mi ks lonsoartele
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te& are ss fi5 krestină; ama, avemă snerann5 

ks konvertirea sădanzlsi mi intrarea fiiloră 

Isi Ismail în sinălă biseriaei va fi fisktelă s5- 

nirii tale ks Saladin. Kats ss fagi oare-kare 

sakrifiuii ka s5 nă sfsrami o ama de fig 

moass nersnekfivs. 

— Fiinga kare are snă săfletă noate sa- 

trifika berbeui mi kanre, îns n5 mi onoarea 

mi konsuiinna... Am aszită zikîndă-se ks e- 

ste răminea znei fete lrestine kare a adusă 

me Sarauini în Snania. Nă € nrobabilă ks 

desonoarea snei alte krestine ss “i aline din 

Ilalestina. 

_— Nsmesui rgimine a deveni îmn'prsteass? 

_— Nomeskă r&mine mi desonoare a nro- 

fana, snă jsrwmîntă krestină îmnrrsrtsuiin 3-15 

'sng nekredinuiosă ue nl noate lega asea- 

st5 meremoni! uri mauri krede înkrkats de 

vea mai mare r&mine daka că, kare m tragă 

din atsnia nrinaină krestini, au deveni de 

Den voi nrima săltans a xaremglsi de ne- 

legizite konksbine. 

_— Fi bine! verimoars, N voieskă s5 

ms strikă kă tine, de mi mi se nare ks sta- 

rea ta de denendinus sară kzdea a te să- 

nsne la mai mslts kondesendinus. 

_— Sire, resnănse Edita, Maiestatea Voa- 

str a mosdenită E5 demnitate statele, avs-
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piele kasei Illantagenet... Ns invidia snei 
konssnmene o arte din trăfia loră. 

— Ilre legea mea, jsnr konils, zise re- 
ele, k'o singăr5 vorbs nai desarmată... Ss 
ne îmbr5niwsmă mi s5 fimă amiui... Voi s5 
trimină znă întwadinsă la Saladin... Îns5 wară 
fi bine s5 amsni resnănsslă nins ue îlă vei ve- 
dea, Se ziue ks are o fismăseze însemnatr. 

— Nă € nrobabilă a ne vedea, sire. 

— Ie szntslă George! ns 6 îndoials. 
ksui Saladin ne va oferi &nă lokă nentră lăn- 
ta, jădisiars, mi frr îndoials mi dinsălă va 

fi snektatoră... Berengera doresue asemenea 

55'15 vazs, mi ms nrinză ks nisi &na din da- 
mele sale nă va remsnea înderstă. 'T& mai 
năuină de kstă toate, frămoasa mea verinnoa- 
15... Dar eatz-ne ks ajănsersmă la navilionă, 
mi kats ss ne desusrgimă for5 m5nis, sneră. 
Kats ss siyilsmă îmnskarea noastr5, frămoa- 
s5 Edito, kă buzele mi kă msnile... În kali- 
tate de săverană am drentălă da smrgta ne 
frămoasele mele vasale. IIIi în adevzră o în- 
br5gimu'$ kă resnektă mi izbire, uri se întoarse 
la kortă ne lsmina Isnci, renetindă din kanle- 
tele Isi Blondel ne kari le minea minte, A- 
Jjengîndă la kortă, se anski ss nreg'pteasks 
skrisorile nentră Saladin, mi le dete Nsbians- 
Isi ka ss nleue la revsrsatslă zioriloră. 

 



  
Regele Angliei îşi puse buzele pe plaga sclavului negru. 

CAPITULU XV. 

Adosa-zi dimineaus Rikardă fe invi- 

tată la o konferinus de kstre Filină ală Fran- 

giei; auesta de mi mrtafisia esnresisnile uele
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mai înalte de stimz kstre fatele seă ală An- 
gliei, i komsnik; în termini mositivi skonală 
ge avea d'a se întărna în Franvia ka ss se0- 
ksme de ale regalzlzi se. Zise ks ns mai 

avea nivi o sneranus de a vedea emindă la 

kale întrenrinderea loră, dăns miksorarea ns- 
terii mi desbinarea ue se aflz între dinmii. 

Rikardă înuerki în-darnă a askande toate a- 

vestea, uri dăns înuetarea konferinuei, nriimi 

fer mirare, snă manifestă ssbskrisă de ds- 

vele Azstriei uri de mai mălni alui nrinuină, 
esmimsndă da drentslă o otzrîre ka a Isi 

Filină. Ilrint” ageasts otsrire ei deklara ks 
m5rpsirea ssntei kasse era okasionats de am- 

binisnea uea nemssărats wi desnotismslă re- 

gelăi Rikardă ală Angliei. Ori ue sneranns 

da ărma resbelzlă ka săuesă se nerdea. Riiardă 

vsrs5 lakreme amare nentrs nerderea sneran- 

meloră sale de gloris. 
— N'ară fi kstezată sr uzrpseask'r astă- 

felă ne tats-meă, zise elă Isi de Vaux în a- 

ms5r5dignea sănzrprii sale; ori ue kalsmnib 
ară fi nststă xesnsndi desnre snă rege ama 
de înpelentă, wară fi fostă nriimits de kresti- 
nstate; de oare-ue că, smintită ue sânt, nă n5- 
mai ks le am dată nretestslă da m' n5rssi, dar 
mi okasinea d'a arsnka assnra greieleloră 
mele aueasts r&ntzrs!
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Aste reflesisni înssnria într'atpta s5Ir5- 

rarea repelsi în kstă de Vaux se bskzr$ 

kBndă vză ks vine Bună ambasadoră al lsi 

Saladin mi nrin &rmare avea ss dea altă kgrsă 

kămetsriloră sale. Astă noă trimisă era snă 

emiră foarte stimată de sădană, a năme Ab- 

dalax El Xayi; era de origine din familia 

Ilrofetelzi mi din seminnia zi Xamem; uri 
snre dovada auestei ilăstre meneolegie nzrta 

snă tărbans verde do msrime kolosalr. Fr- 

kgse de trei ori kslutoria la Meka mentră ka- 

ve se mi n&mia Xamiă saă Ilelerină. Kă toa- 

te drentarile sale de santitate, Abdalax de mi 

Arabă, era îns5 &nă bsnă komnanionă ksrăia 

i nlsuea s'askslte o noveste voioas, mi kare 

arsnka dăus suate gravitatea sa krndă era 

siooră ks nztea s5 bea fs” a fi esnăsă 

la skandală. El& era mi sn omă de stată 

ale kprăia talente le întrebsinmase Saladin în 

mai mzlte negonizri kă nrinsinii krestini, iar 

mai virtosă ks Rikardă, ksrsia nersoana I8i 

EL Xagi i era nă nămai kănoskăt5, dar înk5 

mi nlskăte. Maluzmită de grzbirea e mi da 

Saladin ka ss i fak suistă ks msne în dis- 

nosiuănea sa snă lokă nestiă nentr3 l5nt5, 

mi o marte de amrare mentră vei ue vină 85 

asiste Vaneasts l5nt5 (ambasadorzlă oferise 

VOL. II. 15
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a remsnea €l5 însă-nui drentă ostagine), Rikardă 

zitb îndatz sănsrzrile sale. 

Lokzlă nsmită Dismantălă desertelzi f5 

otsrâtă nentră lsnts, fiindă-ks se afla întro dis- 

tan egals de tabsra krestiniloră uri a Isi 

Saladin. Se otpri ka Konradă de Montserat 

însouită de konssnmenii sei, de arxidauele 

Asstriei mi de marele manistră ală temnlari- 

iloră, se va afla de fan în zisa otbrits nen- 

ră Jsnts Po sit de o ssts oameni armani; 

ks Rikardă ală Angliei mi frate-seă Salisbury, 

kare săsminea akăsarea, va merge ear k'5nă 

nămsră egală de resbeliui ka ss anere ne 

kamnionălă loră mi k5 sădanslă va avea k5 

dînsslă o gardz de uinui sate oameni alei, 

kare era kosiderani ka ekivalinui ks uele do- 

35 săte Isnui krestine. Vele alte nersoane frăn- 

tame kari era invitate de ambele xbrui avea 
s5 vii frw alte arme ui nămai k5 sabiele 

loră. Ssăltanzlă se înspruinase a fase sr se 

mregszteasks arena, îmnrezns ks toate trebs- 

bsinuioasele nentră nriimirea nersoaneloră e 

era ss fir fans la lsats, skrisorile sale esmi- 

ma kă mslt; moliteme nlzuerea ue mi nromi- 
tea mentr& o întrevedere nauifikz ks Melec- 

Ric mi denlina sa dorinns de ai faue o mii- 
mire kare ss "15 mslmămeaskz. 'Toate nreli- 

minsrile regzlsnds-se, dans ue va fikată ko-
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mănikarea kăvenits ambeloră nsryi, Abdalax 

fo mriimită întw”'o asdiings mai intims, uri as- 

kăltb kă maălpămire armonioasele akordari 

ale Isi Blondel. Dam aueia skoase tărbanslă 

gelă verde, năse ne kană snă fesă greueskă, 

ui kznti uri elă 3nă ksntikă de beztarz din lim- 

ba nersianz, mi îngini f5r' a fi ragată snă - 

naxară de vină de “linră ka ss arate ks nrak- 

tika sa nă i desmintia teoria. Adosa-zi, totă 

ama de gravă mi asm ka &nă omă ue bea 

nămai aus, îmi înklin kanslă nînz la usmîntă 

înaintea sksănelslsi Igi Saladin. 

În ajsnslă zilei otsrite entre Int, Kon- 

radă mi amiuii sei nlekarz în revsisatălă zio- 

riloră la lokslă otsrită, mi Rikardă nsrssi fa- 

bsra Paucia-uri 0r5; dar, dens kăm se învoi- 

sers, mersers ue ksi diferite, mssăr5 neans- 

rats snre a se feri de ori ue ustinnr de is- 

bire. Kstă desnre bsn5lă rege, elă us era 

dismssă a se aerta kă uineva. Nimikă n5i 

nstea, egala nl5aerea we mi mănea în minte 

nentră aueasts lnts, afars nămai 5 ară fi 

dorită ss fi5 elă înss-uri snălă din lsntstori, 

mi sară fi simpită îmuskată ks toat lsmea 

kiară mi ka Konradă de Montserat! Inarmată 

znoră, msndrs învestită, strelssindă ka o jsn5 

sonis în zisa k&nzniei, Rikardă szria kă ka- 

1513 îmnrejărălă Jitierei în kare se afla Beren-
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gera, fskînd'o s5 observe diferitele lokzri nrin 

kari treuea, mi înveselindă mrin kzntisile lsi 

monotonia desertălzi. K'ndă regina fsksse 

kslistoria la Engaddi, lase drămălă ne dea 

alt5 marte a mănuiloră, în ks5t& snektakslslă 

singsrstonii era noă nentră dînsa ui damele 

sale. De mi Berengera k&nosuea nrea bine 

karakterslă Isi Rikardă ka ss ns arate 505 

mare interesă la kste snsnea uri la ori “e 

ksnta, n uri nstă asksnde temerea de verk 

ksudă se vsză în snsimîntstorălă desertă k5 

o ama de miks eskorts, kare nsrea k5 6 5nă 

nsnktă miskstoră ne s&nrafaga desertslsi ne- 

msrwinită; saia asemenea ks n era denarte 

de tabzra Isi Saladin, mi ks nătea fi sămrinnri 

mi nimiuii de vre o meat n&meroas din 

snsimîntstoarea sa kavaleris, daka m5g5nslă 

ară fi voită sr mofite de îmnrejsrare. Înss 

lksndă snzse lzi Rikardă temerile sale, elă le 

resninse kă nemăluămire mi desnrenă. Ar5 
fi mai maltă de kstă nerekănosuinus, zise elă, 

a se îndoi de bsna kredinus a penerosslsi 

s&dană.“ Însz auelea-mi îndoele mi auelea-ini 

temeri se înfsuima adesea, nă nămai în min- 

tea frikoass a reginei, dar mi în săfletglă uelă 
mai msndrg mi mai kgragiosă ală Editei Illan- 

tagenet kare avea năginr înkredere în bsna 

kredinus măsălmanz. Mivarea-i ară fi fostă
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mai miks de kst& snaima daka de o datr ară 

fi agzită resănsndă în desertă strigarea Allax- 

ilax! mi o trăms de kavaleris arab ară fi 

nvslită asănwz-le ka văltarii ne nrada loră... 

Aste nremăsări n3 se miksorars, k5ndă kstie 

sears zsrirs &nă singără kavaleră, ue "15 uă- 

tea ksnoasue uineva dăns târbanălă mi lan- 

vea sa, kare voltijea ne &nă deală, ka 5nă 

moimă atîrnată în aeră; îndats ue Arabslă 

ri eskorta regal, nleki k& renezimea a- 

geleia-nri naseri ksndă snarge aerslă ui nere 

dens orizontă. 

_— Kats ss fimă anroane de lokzlă ots5- 

jită, zise Rikardă, ni auelă kavaleră kats s5 

fi vre o vedets a Isi Saladin... Mi se nare 

ks asz5 sgomotă de kornsri uri vimbale maz- 

re... Iănegi-vs la rîndă, konii, mi formaqi- 

y5 în jărăl& dameloră înti'o atitădine militars. 

IPaseste vorbe fis-kare kavaleră, skstieră 

say arkară se grsbi a se nsne la lokslă seă. 

îmi &rmars kalea în ordinea sea mai strinss, 

ueia, ue fiuea s5 se narb k5 săntă mai Nă- 

nini la nămsră. În adevsră, kg toate ks n5 

era vre o temere, îns simuia 5nă felă de 

neastimusră mi ksriositate în lăsarea a minte 

ks kare askslta gr&na sgomotslă velă selba- 

tik% al% măsiaei mare kare se agzia kste o 

dat ks nstere din martea de &nde nerise lka-
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valerzlă arabă. De Vaux zise la grekia re- 

melzi: 

— N'ară fi bine, sire, ss trimitemă snă 

kavaleră kolo ne auea banks de nisină, saă 

nluerea Voastrr este ka ss anskă eă înainte? 

Dam auestă sgomotă, mi se nare, ks daka 

pară fi mai mălgi de vinui sste oameni de 

vea alts narte, jămstate din ssita ssltanzlsi 

katr s5 fi komuăss nămai de tromnete mi 

dimuale... Ss nlekă? 

Baronzlă strînsese fiizlă kalzlzi, mi era 

gata ss i dea ninteni, kndă remele strigi: 

— N, nentrs lsmea toat! ast5 mBs5I5 

art arsta neînkredere mi n ne va servi la 

mare lskrs în kasslă de a fi sănrinmă, ueia 
de nă kredă. 

Înaintavs dar în bsn5 ordine mi kă rin- 

darile strînse, nîns ue ajsnsers în virfelă &- 
ni deală de nisină de ănde se vedea lokslă 

otsrîtă.  Akolo li se desfemăr$ înaintea oki- 

loră snă snektakslă msremă mi imnosantă. 

Diamantălă desertalzi, asts fontsns singăra- 

tis kare mai ordinară se kănosuea nrinti'0 

adsnztărs de finiui, devenise uentrglă snei ta- 

bere ale kzriia stindarde strelzsitoare mi or- 

namentele dazrite fpuea mii de vaze la lsmina 

soarelzsi ue ansnea. Stofele din kari era f5- 
kzte kortările uele mari avea uea mai vi k5-
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loare. Se vedea strelguindă romă, galbenă as- 

riă, albastră azără... Stilnii din mizlokă ue 

ninea, fiz-kare navilionă era dekoragi ks gre- 

nate de asră în miui stindarde de mstase. În- 

sm afar de aueste navilioane însemnate, mai 

era să nsmsră de kortgri negre dans k5m 

sântă în ordinară uele arabe, kari se nsr8r5 

foarte mari Isi Thomas de Vaux, krezîndăle 

în stare a adsnosti o armats oriental de uinui 

mii oameni. O mzluime de Arabimi de Ksizi 

se grsbia a se adsna, fiz-kare k5 kalzlă de 

fiiă , mi adsnarea loră era ărmat5 de sgomo- 

talg tromneteloră militare. Formars îndats o 

armat amestekats din aintea taberei loră, ni, 

la o flsersters askănits ue se azi mai Ire- 

susă de fanfarele instrămenteloră, fis-kare ka- 

valeră înkzliki. &nă noră de nslbere kare 

se redik; in momentălă asestei manonere as- 

kanse din aintea Isi Rikardă mi a săitei sale 

dafinii uri vîrfarila ele densitate ale mănuli- 

loră: nă se mai vsză nisi soldapii a ksrora 

miskare redikase nslberea, kare l5a forme fan- 

tastiae de koloane săăite, de tărnsri pui mi- 

narele. Bn5 altă strigetă askanită emi din 

sînzlă amestsi vîrtejă de nslbere: era semnaă- 

1s1% nleksrii. Kavaleria nlek5 în mare galonă 

manonersndă astă-felă ka ss îmnresoare mika 

ten a l5i Rikardă; mi aveasta îndats se a-
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fi5 înkonjăratz uri înekats de nisină kare se 
redika din toate msruile. Ilrintre aueastr kor- 

tin de nslbere se zzria din k5ndă în ksndă 
figărele uele selbatiue ale Sarasiniloră învîr- 

tindă Ienaile în toate nsrnile kă minete mi 

strigzră snzimîntztoare; se anronia adesea k5 

kaii kstă lăngimea &nei Isnui a krestini- 

loră, ne ksndă soldanii din ârms arsnka 5nă 

noră de szmete:  Sna din . aueste mroiek- 

tile lovi snatele litierei reginei, kare skoase 

snă uinetă, wi frantea Isi Rikardă se înkrsnti 

de o dat. 

— Tie ssntslă George! strigi elă; € timnă 
a nsne la ordine aueasts adanstărr de ns- 
en. 

— Dar Edita a kpriia litiers srma dam 

a reginei, skoase kanslă afars, mi pinîndă în 

m5n5 0 siyeatr dintr” auestea strigi: 
— Rege Rikardă, iea seama la ueia ue 

îmbli s5 faui,.. Gite, aste ssmete na$ feră! 
— Fats nobile mi kz jădekats, resnăn- 

se Rikardă ne Damnezeă ne faui tataloră 
rămine nrin renezimea vederii mi a kămets- 

rii tale. Nă vs tărbărani, bravii mei An- 
gli, strigă elă kstre resbelisii sei, szyetele 

loră ns săntă înferate mi lsnuile loră ns notă 
faue reă. Asta 8 o maniers selbatiks de mrii-
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mire, de mi se mare ks netrekă vszîndz-ne 
îngrijană ... Înaintani în bsns ordine. 

Mika trăns înaint; nrin grmare îmnresg- 

rats de Arabi, kare skotea pinetele ueie mai 

mstr&nzrtoare mi mai askănite; arkarii loră 

se demindea km ss mi arate îndemsnarea 

frkîndă sr mere ssuetele loră kstă se nztea 

mai amroane de kasuele krestiniloră, f5r5 îns5 
a “i atinge, mi Ienuerii între diînmii îmi da 

astă-felă de lovităre în kstă mai mslni era 

s5 mi mearzi viama într” auestă jokă neriks- 

los3. Ile ksndă segele Rikardă mi ssita sa 

se anroniase de tabsr5, formsndă nsnktslă în- 

nrejărălă ksrzia axestă sgomotosă kornă stri- 

ga, ărla, alerga, astă-felă în kstă forma sae- 

na wea mai înkărkatz, &n5 altă minetă as- 

konită se aszi, mi tomi axesti resbelisi kari 

înkonjăra ne Esroniani se resnsndirs de o da- 

ti, mi formsndă o koloans long, merser'5 

kg ordine mi în tsuere, în &rma szitei Isi Ri- 

kardă. Ilslberea înuenea a kzdea josă înain- 

tea krestiniloră kari forma garda dinainte, kndă 

v5zărb anroniinds-se, nrintrasts groass at- 

mosfers, ăn5 kornă de kavaleris înt”snă felă 

diferită mi mai regslată, ks arme ofensive mi 

defensive mi bsni d'a servi de gards de ko»nă 

uelzi mai mare monarkă ală Orientslzi.. Fis- 

kare kal din aueasts trăns, komuăs5 ka de
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vre o uinui sate oameni; nrepzia kstă reskăm- 

mrarea &nzi komite. Ea sklavi meorriani uni 

virkasiani în floarea jsnegii loră, kaska ui 

snenperălă loră era formate de solzi de ouelă 

ama de bine noleite ks semsna a argintă; 

vestimintele loră avea kzloarea uea mai stie- 

lzuitoare, singstoarea era messte kă m'stase 

mi azră; ne msndrele loră târbane filfiia ne- 

ne strelaindă de netre skămne, uri nămnalslă 

ka mi teaka sabiei de Damaskă, era krestate 

ks asră. Asts strelsuitoare tran înainti în 

sănetslă măsiuei militare, mi ksndă ajunse la 

mikslă kornă al% krestiniloră înri deskise rîn- 

dzrile la dreanta mi la stsnga ka ss "15 lase 

a defila. Atsnyui Rikardă se nsse în kanslă 

trănei sale, îngelegîndă ks kiară Saladin se 

amonia. În adevsră dr snă momentă, în mizlo- 
kslă gardei sale, nisue ofigeri ai kasei sale ui din 
auei ăridiomii negri kai nszeskă xaremslă, ui 

a kzrora disformitate se vedea mi mai măltă 

min nortslă loră uelă msndrs, se arstb s5- 

danslă, kă nrivirea wi manyxinerea auelsia ne 

fr&ntea korsia natăra a skrisă: Avesta este 

snă vene!“ ks kanstă akonerită de snă tăr- 

bană albă ka neaoa, nsrtsndă &nă vestimîntă 
langă mi malvari de o asemenea albege, în- 
uinsă k'snă brsă romă mi fir ormamentă. 

Saladin, la nrima vedere, se nzrea ka uelă
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mai simnls îmbrskată din săita sa. Îns5 e- 

saminsndă-l& mai de anroane, se vedea ne 

tarbanălă seă auea neati5 nestimats ue noenii 

aă nămito Marea de lsmins; diamantală ae 

nărta în demită, me kare era ssnată nămele 

seă, nrenzia fsrs îndoials kstă toate diaman- 

tele de la koroana Angliei, mi safirslă de la 

msnerslă xanmerălzi seg nă era mai nrejosă 

la mrenă. Kats ss se observe, ks saă sure 

a fi amprată de nslbere, kare, îmurejărslă ms- 

rii Moarte, seamsns k5 wenăma uernsts, saă 

moate nrinti'o mare trsfis orientats, s&da- 

nslă nsrta la tărbană sn felă de vslă kare 

i askăndea o narte din nobilele sale trssăre 

Era kwlare ne snă armssară arabă, albă ka 

neaoa, kare msrea msndrs de nobila sa în- 

k'grkare. 

Ns era trebăinm5 de nresintare. Amîndoi 

evoii se arănkars de o dats josă de ne kai; 

trenele se onrirs mi măsika înuet5; înaintars 

în teuere omălă kstre altslă; mi dăns de se 

salstars kă kărtenire, ei doi săverani se îm- 

brsuimarb ka frami ui eroi. Lăksslă mi a- 

vănia ue se vedea de amîndoss urile în- 

geti da mai atrame lăsarea a minte; fig-kare 

se sita nsmai la Rikardă mi la Saladin mi ei 

asemenea nămai între dînmii se nrivia.  K5 

toate astea nrivirea Isi Rikardă kstre Saladin
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era mai kz lăare a minte pri mai kărioas de 

kstă a ssdanzlzi; auestă din Brm' întrersnse 
tpucrea. 

— Melec-Rik 8 totă ama de bine venită 

lîngs Saladin ka ni ana în auestă desertă. 
Sneră ks auestă mare nămsră de kavaleri n5 

i insnir kr'o neînkredere. Afarz de sklavii 

armami ai kasei mele, avseia kari îlă înkon- 

joars kz mirare ssntă ks toni nobili arivile- 

piani a o mii de tribgte;, ku, kari 8 uelă 
ue, nstindă-se afla fans, ară fi nriimită a re- 

msnea a kasz ksndă € vorba d'a vedea snă 

mindine ka Rikardă, ală krzia năme însnirs 

atsta snaims în kstă ne nisinsrile din Lemen 

lkieskztoarele se serveskă ka ss snerie ne 

konii loră, mi liberslă Arabă ka s5 s5n15i5 

semenzlă seă armssară. 

— Eat nobilii Arabiei, resnnse Rikardă 
kontemulsndă în jărgi indivizii uci selbatiui, 
akoneriui kg mantale albe. (Fana loră era 
ars5 de soare, dingii ama de albi ka, ivorislă, 

ui din okii loră uei negri emia nă fokă ta- 
re ni măi neste natăr5 săb îndoitsrele terba- 

neloră we n&rta; era îmbr5kani în penere ko 

simnlitate kare semna ks negliminna. 

— Meritz asestă titlă, resnânse Saladin; de 
mi n&merouni, nă trekă neste kondiuisnile trak-
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tatalzi mi na alte arme de kstă sabia. Vir- 

fsl& Iînuiloră loră kiară sa skosă. 

— Ms temă, mărmăr5 de Vaux în lim- 

ba anglr, ss nă le fi askânsă în vre sună lokă 
de ande le notă afla îndats. Eatz, o msrtă- 

riseskă o strelsuits adenare de nairi, uni kredă 

ks sala de la Westminster ară fi nrea mik 

nentră dînmii. 

— 'Tpuere! de Vaux, zise Rikardă; îui 

ordonă.  Nobile Saladin, adsăni elă în limba 

feank, mrenăsălă n& moate esista k5ndă € 

vorba de tine... Eat, &rmă elă arstndă li- 

tierele, mi e% asemenea am adasă kste-va kam- 

nioane, în kontra konvennisnii traktatălăi; o0- 

kii strelogitori mi frămoasele trssăre săntă 

arme ue nă ms nzteam onri da Isa ks mine. 

(Ssdanzlă întorkînds-se sare litiers fskă o în- 

kinguisne ama de mare ka kăm sară fi gmi- 

litg înaintea Mekei, mi s5rst; nslberea drentă 

semnă de resnektă). 
_— Amonis-te, frate, ărmi Rikardă, da- 

mele ns se fereskă da te vedea mai de a- 

m-oane... Nă voiesui s5 te anronii? kortinele 

litieveloră loră pi se voră deskide îndats. 

__ m ms fereask Allax! resnănse Sa- 

ladin, lksui ns se afls ant singară Arabă aivi 

kare mară nrivi ka o rămine nentră aueste no- 

pile dame Wa fi vszste ks fana desvelits.
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— Le vei vedea în nartikslară, frate. 

—- Tli mentră kare kăvîntă ? resnanse Sa- 

ladin ks întiistare. Den km ana stinge fo- 

kslă, sltima ta, skrisoare a stinsă snerannele 

ue kutezasem a avea. De ue s5 mr esuzi a 

vedea anrinzîndă-se o flaksrz kare m'5 va kon- 

soma în-damnă ? Dar fratele meă n voiesue 

ss intre săb kortală ue servitorală se ia nre- 

gstită ? Ilrimălă meă sklavă negre a lsată 
ordine nentră miimirea nrinuineseloră. Ofijze- 

rii kasei mele se voră oksna de ssita ta, mi 

noi înmi-ne voimă a fi kambelanzlă tes. 

Îl kondse în adevsră ssb snă minsnată 

navilionă ande se afla totă lksălă ue nztsse 

inventa magnifiainga oriental. De Vaux, kare 
srma ne regele, 13ă de ne Rikardă mantela sa 

gea l5ng5, mi regele Angliei se arti înain- 

tea Isi Saladin ssb vestimîntălă seă strimtă 

kare i lssa s% se vaz forua uri simetria nei- 

soanei sale, mi formendă kontrastslă uelă mai 

mare ks vestimintele uele largi kari asksndea 

membrii aei snimelaui ai monarkslzi Orients- 

lgi. Dar seia ae atrase mai msltă lsarea â 

minte a lsi Saladin fă snada ks îndoită ms- 

neră ală kzriia trimă lată mi drentă se în- 

tindea de la mere nînz la kslkzizlă monar- 

kălăi. 

— Daka n'ami fi vszată, zise ssdanslă,
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avestă feră strelzuitoră în lsnts ka sabia an- 

pelglzi Azrael, mi ară fi greă a krede ks o 

moate nărta branălă snzăi omă. Ksteza-voiă 

a răga ne Melec-Ric ka s5 dea ks dinsa o 

lovire amikalz sure a dovedi nsterea sa? 

— Bsksrosă, nobile Saladin, resn&nse re- 

ele, mi kzstpndă în jărăi &nă obiektă as5- 

nra ksrsia ss noats denrinde nusterea sa, v5- 

z> o seksre de onelă ue se afla la ănă snek- 

tatoră, mita ksrsia koadz, de axela-mi metală, 

avea &n5 diametră la la snă degită mi jăm's- 

tate. Ilsse aueasts arms ne 5nă trănkiă de 

lemnă. Îngrijirea uea meloass ue de Vaux a- 

vea, nentiă onoarea stsuinălsi sed îlă sili a i 

zise înuetă: | 

_— Tlentrs amorălă feriuitei Feioare, iea a 

minte la ueia ue îmbli s5 faue, sire; n'ai ve- 

uit înk5 în toate năterile; nă da okasisne Bnă 

trismfă nekredinuiosălăi. | 

__ TTaai! nebsnăle, zise Rikardă arsn- 

kndă o anrivire m'5ndr5 îmurejărzi... Îsreză 

ks ami mătea s5 nă rezmeskă de fas k5 

dinsslă? 
Regele redik$ greaca sa sabis neste %- 

merălă stsngă, o anski Eă amîndoss m'snile, 

mi învîrtind'o ne dVassnra kanslzi, o f5k5 s5 

lkazs ks năterea znei makine srsimîntstoare; 

mina de ogelă ksză ue skîndări desnikats
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în dos ka o kraks de tăfană ssbse karea n6- 

dararslzi. 
— Ţle kanslă Ilrofetălui! eats o mină- 

nat5 lovire, strigă s&danslă esaminsndă k5 

măltr lare a minte mina de feră we o tpiase 

în dos, mi sabia kare n5 nărta nidă 505 

semnă dam o asemenea lovitărz. Anoi 15 

msna remelzi, mi esaminsndă-i m'rimea 1ui 

msterea măskălars, sărise komnarznd'o k5 a 

sa, ama, de sninelatr uri săbuire, atrtă la, kar- 

ne kst$ mi la vine. 

— Da, sits-te bine, zise de Vaux în lim- 

ba anglr, va mai treue timnă nins ae lăuge- 

le tale depite de maimăns ss noate fae totă 

ama kă seuera de asră ue nori în mpn5. 

— Toaere, de Vaux, zise venele. Ile 

Demnezeă, Saladin înnelege mi giuesue ueia 

ge ziuj.... feresue-te kztă nomi!... te rogă. 

În adevzră, ssdanslă dam sună minztă 

zise: 

— Ami voi ss înuerkă mi eă a faue uc- 

va; dar la ue uelă slabă ss arate inferiorita- 

tea kztre uelă nzternikă!... kă toate kr fis- 

kare mars are denrinderile sale diferite, mi 

asta va prea no$, noate, l5i Melec-Rie. (Va- 
bindă astă-felă, ls; o nerinins de nsfă ui de 
mstase mi wsnînlo înaintea sa): Arma ta ară
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ngtea sr taie în dos aueasts nerin5? între- 
bs ne Rikardă. 

— Ns, fs îndoials, resnsnse Rikardg: 

niui o sabiz ue nsmîntă, kiară unii ksndă ară 

fi Exalibarslă remelsi Artăr, nă noate sr taie 

geia ve nă onsne niui o resistinus solid. 

— Ei bine! mrivesue, zise Saladin; ui 

redik:sndă msnika vestimîntălui seă, f5kă s5 

se vazs &nă bragă lsngă mi sskeuivă kare 
dan” o denridere kontină5 n5 i mai remssese 

de kstă oasele, măskii mi vinele. Skoase ia- 

taganslă, ală kmrsia tiimă era îngsstă mi a- 

dăsă, mi kare fpr a fi strelsuitoră ka sabiele 

Franuiloră, era vînztă înkisă, însemnată k3 

nămeroase linie sndzioase kari arsta lskrarea 

vea kă deamsnsntălă a armauisizi. Ssdanslă 

învivtindă aueasty arm kare nprea ama de 

slabs ne lîng' a Isi Rikardă, remase nămai 

în niuiorală stsngeă ne kare îlă năsese nsuină 

înainte. Se kletin; ână minstă ka km ară 

fi voită ss uri asigsre lovirea, anoci fkîndă 

sn% uasă înainte tii$ nerina kă atsta înde- 

msnare mi năvins silinus în k5tă 155 E5 

obiektălă sa răntă în doă5 Bruni, iar n5 a 

fostă desnikată. 

— Asta e o skamatoris, strigă de Vaux 

arsnkendă-se înainte, mi lăsndă o bskats de 

VOL. II. 16
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nerins ka km ară fi voită sr se asigăre de 

aueasts fant5... Este vre o driuit aiui. 

Ssdanălă mră k5 "15 înnelege, k5ui re- 

dikb axselă v5lă ue năta niw asi; îlă nBse 

îndoită ne tsimsit iataganălzi, mi rediksndă 

arma în acră, tzii în do55 v5lală, ue sbăr 

fim-lkare narte în kortă, dovedindă nrinti” auea- 

sta nsterea iatagansli mi îndemsnarea brană- 

lui seă. 

— Tre legea mea, frate, zise Rikardă, 

vai egală nentră menirea iataganălzi, mi în 

adeveră ară fi nevikălosă a avea vineva s5 

te kombats, kă toate ks ami avea înks înkre- 

dere întw'o lovire tare kăm o demă noi An- 

glii; aeia we nă nstemă faxe nrin îndemsnare 

kats so îndenlinimă nrin nstere. În adevzră 

esti totă ama de deminsă în astea da faze 

vehe dens k&m înuelentălă meă Hakim saie 

a le vindeka.. Sneră a vedea me învsnatălă - 

medikă..... I sent foarte îndatorată, mi... 

Ile ksndă ziuea aueste vorbe, Saladin imi 

skimb5 tărbanslă nănîndă o kzuiălt t5t5rea- 

sk5. IL? aueasts vedere, de Vaux deskise de 

o dat mi găra sa aea mare mi okii, mi Ri- 

kardă kontemrls ne streină k'o mirare kare 
kresks ksndă sădanslă nronsnmb axeste VOI- 

be skimbsndă tonslă uelă obiuinsită ală voii 

sale mi lssndă snă tonă gravă uri sentengiosă:
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„Boluavală, ziue noetslă, îmi ksnoasue medi- 

kslă dans nasă; dar dans ue se însentoses- 

ve ună i mai k&noasue niui trosărele kndă le 

vede înainte. A 

— O minsne! o minsne! strigi Rikardă. 

— O minsne d'ale Isi Maxomet fsrs în- 

doials ? adsăyi 'Ihomas de Vaux. 

— Este ka nstinns ka ss nă k&noskă 

ne învsuatălă mes Hakim, rm Rikardă, nen- 

tră ks i linsia vestimîntălă ui fesslă se, mi 

sr "1% afl în regalălă meă frate Saladin! 

— Asta se întîmnls adesea în lăme, vesti- 

mîntălă trenmerosă ns faue totă dasna ne 

dervimă. 
— Uli min mizlouirea ta kavalerălă Leo- 

nardalsi fă sknată de la moarte, mi urin în- 

demznarea ta sa reîntorsă nrefskztă în ta- 

bsra mea! 

— 'Tokmai. Am fostă îndestslă de bană 

medikă& ka ss înnelegă ks daka vălna fpksti 

onoarei sale n se va. vindeka, ună va mai a- 

vea mălte zile de trzită. Strevestivea sa a 

fostă mai lesne deskonerits de kstă kredeara 

ne a mea dans săuesălă mes. 

— O întîmulare, zise Rikardă, lare voia 

negremită s5 vorbeasks de întimnlarea în kare 

îmi nssese bszele ne vălna Nsbianslsi... o 

întîmulare ms fskă a kănoasue K5 nelea sa
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era mefskzts, mi dans ue am fskstă o dats 

aueasts deskonerire, restălă era lesne de în- 

melesă, k5si talia mi tisssrele sale nă ssntă 

de uele ue se notă sita. Ireză fers îndoials 

kr el&% va fi kare se va lsnta msne. 

— E nlină de snerangs5 mi uri faue toa- 

te mregstirile. 1 am dată arme mi kală a- 

vîndă o mare oninisne desnre dinsslă, dans 

kste am v5zstă ssb diferitele mele strevestiră. 

_— Uli saie kstre uine sm fi5 reksnos- 

ktoră? 

— O suie. Am fostă nevoită a ms da 

ne faus komsnikpnds-i mroiektslă mes. 

— TIT na msrterisită nimik? 

— Nimikă otsrită; însr dn mai malte 

Iskrări ue s'aă netrekst$ între noi, a trebzită 

s5 v5ză k5 amorslă se5 sa brkată nrea s8să 

ka s5 noatz avea 5nă resgltată feriuită. 

— TIli suiai ks aueasts nasisne kstezs- 

toare se on&nea dorinueloră tale? 

— Am nătstă giui; dar masisnea sa e- 

sista înaintea dorinneloră mele, imi kats s5 a- 

dasgă ks noate sr triiasks mai măltă de 

kztă ale mele. Onoarea n5 mi nermite a ni 

resbsna, nenti5 refssslă ue uerkă, me auela ka- 
re n5 sa îmnsrtmită de agestă amoră, mia 

noi dak” avea nobilr dams nreferz ne resbela- 

torălzi Lconardălă de kstă ne mine, uine va k5-
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teza a zive ks n'a dată drentate ani kava- 

leră nlină de noblene? 

— Se trage înss dintro vis nrea de 
josă ka ss mi moats amesteka ssugele k'snă 

Ilantagenet, zise Rikardă ks msndris. 

— Astea notă fi masimele tale în Fian- 
mistană.  Iloegii nostri din Orientă zikă ks 

ănă kăragiosă kondăktoră de ksmile € demnă 

a srăta bszele snei frămoase regine, de oare- 

ve znă nmrinuine fir kărayiă ns merit a 

strînye la sînă moalele rokei snei simule fe- 

meie. Înss, ka voia ta, nobile frate, voiă s5 

ieaY zisa băns de la tine nentr' &nă momentă 

ka ss m5 dskă a miiimi ne dăsele de Asstria, 

mi me velă altă lkavaleră nazarineană, amiîn- 

doi ks msltă mai nsmină demni de osnitalita- 

tea noastră, mi kari îns5. kats ss fir bine 

priimigi, n5 nentră dinmii ui nentig onoarea 

noasti5... Kui înuelentslă Lokman a zisă: 

„Nătrimentslă e ai dată streinslsi nă & mex- 

dată uentiă tine; ne ksndă kornălă seă sa 

îmnstesnisită, renămirea ui gloria ta aă nro- 

fitată de-asemenea." 

Monarkslă sarauină exmi din lkostălă re- 

pelsi Rikardă, mi arstsudăi mai măltă nrin 

semne de kstă nrin vorbe, &nde se afla navi- 

lionslă reminei mi al& dameloră sale, merse 

s5 nriimeasks ne markisălă de Montserat ui
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ssita sa, nentră kare, ks mai nănins bsn'5 

voinu5, îns kă auela-mi Iks5, msrenslă s5- 

dană fekzse a se nregsti lokăinmele. Besterele 
vele mai rekoritoare din Orientă mi Esrona 

tars oferite săveraniloră mi mrinsiniloră oas- 

neui ai ssdanslsi. Fiz-kare fs servită în narte 

în kortălă seă, mi sădanălă oksnsnda-se k5 

atzta soliuitsdine de obiueiele mi găstările a- 

melora ue miimia, orîndăise lînor dininii 
sklavi gresi ka sr le mresinte bestăra no- 

nrits de Maxomet. Ilîn' a ns termina Ri- 

kardă uina, batrenslă omrax adăsese skrisoa- 

rea sădanălăi în ksmuzlă krestiniloră ka ss 

le komsniue nlanslă ueremoniei de a doza zi. 

Rikardă kare ksnosuea gstările vekiei sale 

kănosuinue, îl5 răg5 ală trata k'snă naxară 

de vină de Schiraz; dar Abdalax îlă f5ks sz 
îneleagr l'snă aeră milosă km ne nragzlă 

vienei sale kats ss n5 nriimeasks beztăra în 

asemenea îmnrejărsri, kai Saladin, de mi to- 

lerantă în mai mălte nrivinue, observa mi fa- 

ve a se observa săb uele mai mari sredense, 

legile IIrofetglsi. 

— Vai! zise Rikardă, daka ssdanslzi n5 
i nlade vinălă, astă mare konsolatoră ală ini- 

mei &mane, n avemă sneranus a'l& întoar- 

ue la adevsrata reliyisne, mi nreziuerea rreo-
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tslzi de la Engaddi € nsmai sn5 naiă snăl- 

berată de vîntă. 

Anoi repele stete de vorbs ks dinsălă 

ka, ss regsleze kondimisnile lsntei, veia ue i 

ls &n5 timnă însemnată; kzui nentrs snele 

m5rui fs de trebăinus a se înuelere atstă k5 

nastea adversari kstă mi k& sădanzlă. Dăn5 

ge fărz toate skrise în limba franuess ui a- 

vabs , fovs săbskrise de Saladin ka jdeks- 

tor& al arenei, mi de Rikardă uri Leonoldă 

ka garangi ai ambiloră kamnioni. În minstală 

l'sndă omrax fînă la zisa băn5 de la reye, 

de Vaux intră. 

_— Bsnslă kavaleră, zise elă, kare are 

ss kombat msne, voiesue a afla daka i este 

ertată a densne de asts sears omayinile sale 

regalălsi seă naură ? 

__ "Lg ai vozătă, de Vaux, îlă întrebi re- 

pele sărizîndă ; n'ai aflată o vekis kănosuinu5? 

__ Ţle maika Domnslsi din Lanercost! 

vesnsnse de Vaux, s&ntă atstea sănrise ui 

metamorfosi întraueast5 mars în kstă mi sa 

amenită kanslă. Abia ani fi rekănoskătă ne 

sir Kenet din Skonia, daka fremosălă sed 0- 

gară, kare a fostă kstă-va timnă dată în în- 

grijirile mele, mart fi venită ss mr ling ui 

ss ms mâîngiie, uri kiară atenai pam kK&nos- 

lată ksnele de kstă dăn Isrpimea nentsisi
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seă, dens rotănzimea labei, mi dans Istratălă 
seă; kai bietălă animală € nenelată ka snă 

kărtisană veneniană. 

— Konossi mai bine animalii' de kstă 

oamenii, de Vaux, zise vemele. 

— Nam disksta nentră aueasta, mi a- 

desea am aflată ks din aueste dos felsri de 

animali velă d'întiiă & mai onestă. IILi anoi 

ste o datr nlaue Graniei Voastre a ms nă- 

mi mi ne mine animală; mi în-fine e% servă 

ne leslă ne lare toni animalii îlă relkanoskă 

de rere. 

— Ilre lemea mea, ui ai fusntă lanuea 
ne kanzslă med. Am ziso totă dasna kr ai 

snirită, de Vaux, de mi kats ss "15 lovesui 

k'snă mare uiokană ka ss sar skînteie. Dar 

ss ne oksnsmă de afauerea de kare era vor- 

ba: ksvalerslă nostrs & bine armată mi bine 

ksnsită ? 

—— De minne, monsiniore, ii kă noble- 

ge; am rek&noskstă armatsra ue moart5, este 
adeia, ue sa oferită Alteuii Voastre de kstre 
moveditorălă Veneyiei, înaintea boalei, nentră 
vinui săte besanui. 

— A vîndsto nekredinuioszlzi sudană, 

nentră vre o kzyui va dăkagi mai maltă, uri 
kă bani me mass. Avwesti Veneniani ară vinde 
mi ne Ssntălă-Mormîntă.



RICARDU-INIMA-DE-LEU, | 543 

— Asts armatăr ns nastea fi nsrtatb în- 

tr'o kassr mai nobil. 

— Mslgmits noblenii Isi Saladin, iar ns 
penerositeuii Venenianiloră. 

— laks merglzi ka Maiestatea Voastrs 

să vorbeasks kă mai msălts înuelenzizne! 

Eats-ne nsrssigi de alianii nostri nentrs ata- 

kslă fskată snora mi altora; nă ne mai re- 

msne alta de stă a ne strika mi ks renă- 

blika amfibis ka ss nerdemă mizlokslă d'a ne . 

întoarue ne mare. 

-- Voiă fi înuelentă; mi înueteazr ks 

invsustărele tale. Snane-mi mai bine daka ka- 

valerălă are snă konfesoră. 

— Are snslă. E avela-uri ermită de la 

Engaddi kare i a fekată auelă serviniă ksndă 
se mregstia s moars. Ermitălă a venită aivi, 

atrasă fr îndoialz de sgomotălă lzntei. 

— Ilvea bine; mi aksm kstă desnre ue- 

revea, kavalerălzi snsiă ks Rikardă îlă va arii- 

mi ksndă, în lnta de la Diamantălă deserts- 

lsi, va renara gremala fskats la măntele S5n- 

George. 'Trekîndă min tabs mesi de ve- 

gtesue ruminei skonslă meă da merge s5 

i fakă o visit. 

De Vaux nlekă, mi dăm o or5, Rikardă 

învelită în mantela sa, k3 Isăta în m5Ns, a: 

nsks drsmală sure navilionslă reginei. Mai
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mălui Arabi trekărs ne ling dinsslă, înss 

întorkîndă kanzlă, de mi nstea sp observe k5 

km treuea se întoruca izte ka s5'lă vazz. 

| Kndă ajănse regele la navilionălă so- 
pici sale, îlă afli nszită de auei neferiuigă 

sklavi me kari gelosia Orientaliloră îi ameazs 

în jărălă xaremsriloră. Blondel se nreîmbla 

ne din aintea mei, mi săna xarna din ksndă 

în ksndă. Asksltends-lă Afrikanii îmi arta 

dinuii de ivoriă mi însonia aueste akordari 

kă mestele loră uele kărayioase ui kă vovuea 

loră wea kzărats mi în kontra natsrei. 

— Ye faui kă aveasts trăns de animali 

negri, Blondel ? întreb; regele; de ue ns întri 

în kortă ? 

— Ilentrg ks asesti oameni negri n'aă 
ameninngată a ms faue bukpui daka voiă înainta. 

— Ei bine, iîntr5 kă mine mi eă te voiă 

IIBZĂ. 

În adevsră negrii nlekars Isnuile în josă 

mi sabiele din aintea lsi Rikardă, mi înfinsers 

okii în nsmîntă ka km nară fi fostă demni 

al& mivi. În întră navilionălsi, Rikardă mi 

Blondel aflars ne 'Thomas de Vaux ling re- 

nina. Ile ksndă Berengera nriimia ne Blon- 
del, repele Rikardă vorbi kste-va momente k5 

frămoasa sa verimoars.  În-fine zise înuetă:
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-— Înks s&ntemă inemiui, frsmoasa mea 

Ldita ? 

— N5, monsiniore, zise Edita destală de 

înuetă ka ss nă întrersns măsika; nimini nă 

noate mannine neamivia în kontra regelzi Ri- 

kardă ksndă voiesue a se arzta, ueia ue în a- 

devsră este, ama de menerosă mi aura de no- 

bilă ne kstă & de bravă mi nlină de onoare. 

Zikîndă aueste vorbe i întinse msna mi re- 

ele o szrăt; drentă semnă de îmnsuizire. 

Restslă seratei ns înfsuimeaze nimikă ue ară 

merita s5 fir snăsă aidi. 
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"Ogarulii, apucânâi pe marchisulă de gâtii, îli trînti ae pe sea. 

CAPITULU XVI. 

Se fskăse msnere la kale, din kassa ksl- 

dăreloră klimei, ka lănta jsdiuiars, motivală 

adsnsrii atstoră oameni de diferite napisni se
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se strinsesers la Diamantslă desertslzi, ss se 

falkz îndats ue va reszri soarele. Arena uea 

mare, fskst5 dsns nmlanzlă kavalerslsi Leo- 

nardălzi, avea snă snaniă ka de dozp-zesi me- 

tre în lsnyime mi natră-zeui în I6rpime, mi 

astermnztă ks nisină bstată. 'Tronzlă Isi Sa- 

ladin se afla în martea desnre anăsă a arenei. 

Tokmai în uentrslă &nde lntstorii avea sr se 

întilneasks dam ue treuea fis-lare nrin j5- 

m'statea arenei. Din aintea tronslzi se redi- 

ka o galeris ks grile, frksts astă-felă în kstă 

damele ue avea s% între în întră s5 moat5 ve- 

dea luta fi” a fi esnzse nriviriloră. La fis- 

kare estremitate se afla kste o bariere mis- 

kmtoare. Se amezaserz asemenea tronăii men- 

ing semele Rikardă mi dăuele de Asstria; în- 

sp avesta vbzîndă kr tronglă se era mai 

josă de kstă ală Isi Rikardă, nă voi sp nrea- 

75 întrînsălă. Inims-de-Leă kare ară fi săfe- 

rită ori ue mai bine de kstă s5 vaz: k5 se 

întrzis lănta nentră vre o ueremonis, Voi ka 

măârtorii s5 stea kselzri în timnălă l5ntei. 

La snă koluă al arenei se afla săita Isi Ri- 

kardă, mi la uelă altă kanstă, aueia, kari în- 

sopiserb ne ausrstorii li Konradă.  Îmnre- 

jarslă tronsksi destinată nentră sădană se afla 

strelăuita sa gards de Georgiani, iar uea al- 

t5 arens se afla okănat5 de snektatori kres-
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„țină mi maxometani. Mai 'mainte da se fa- 
ve zi55 arena era înkonjărat; de sn nă- 
miră de Sarasini mai mare de kztă auela 
kare eskortase în ajsnă ne regele Rikardă. 
Kndă nrima razr a soarelzi strelăui în de- 
sertă, kipmarea sonors: „La răgsuisne! la 
răg5uisne!“ fs mronănuiatr kiară de kstre 
sădanălă mi renetit; de kstre toni avseia kari 
min rangălă mi nietatea loră avea drentelă 
a îndenlini fenkyiznile de mzezzini. Era snt 
snaktakzlă de observată vzîndă'i ne toni ksm 
se întoruea kstre Meka kszîndă la nzmâîntă 
sure înkinuisne. Înss ksndă se skălavz, dis- 
skălă soarelsi kare kresuea remede se resfimn- 
se ne fersl nămeroaseloră I5nei, ri msrea 
k5 konfirms astă-felă ssnosigisnile ue lordslă 
Gilsland fskăse în zisa trekstm. De Vaux 
tikă aueasty observare stsnînslui scă, kare i 
resn&nse kw are o denlins înkredere în bsna 
Kkredinyr a ssdanălăi; mi k5 daka elă, de 
Vaux, are teams, se noate retrage.  Îndats se 
ui aszi bstaia mai msăltoră tambsrine; / a- 
xestă sgomotă toni kavalerii saravini szrisb 
josă de ne kai, mi se nlekars la usmîntă ka 
ksm ară fi voită st fak oa doza înkinpuis- 
ne.  Aucasta era ka ss lase rexinei mi da- 
meloră sale libertatea de a treue din navilio- 
nălă €i la galeria ue i era otzriti. vinui-zeui
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de garzi din seraizlă Isi Saladin ks sabiele 

skoase le eskorta avîndă ordine de a tria în 

băkyui ne ori kare nobilă saă nenobilă, kare 

ară kgteza ss se zite la dame în treuerea 

loră, saă ară kăteza sr rediue kanslă nîn se 

bstaia tambsrineloră nă le va faue tstsloră 

suistă ks s'aă amezată în galeris assura kT- 

riia ns se nztea îndrenta nivi o nrivire kări- 

oas5. Astwm mare dovadr de resnektălă uelă 

sănerstiniosă ue "115 a5 Orientalii nentră frz- 

mosălă seksă nrovoki din martea Berengerei 

oare-kari kritiae foarte nefavorabile nentră Sa- 

ladin ui para sa. Înss kolivia loră (astă-felă 

se nămia galeria de ksire fr&moasa reazin'5) 

era kă mare îngrijire înkiss mi înkonjăratb 

de garda uea neagrs: trebăi dar sp se măl- 

uzmeasks nămai a vedea mi s5 renăne la 

nlvuerea da fi v5z5ts. 

Însm martorii, fis-kare în narte, mersesers 

dans obiueiă, s5 se asigăre daka kamnionii €- 

ra bine armani mi nregstigi nentră lsnt5. Ar- 

xidzuele Azstriei ns se grsbia de lokă a în- 

denlini asts narte a ueremoniei, fiindo-ks f5- 

lase o benis mai mare de krtă vea obisinăi- 

ti în scara trekot E vină de Schiraz. Dar 

maywistrălă welă mare al& 'Lemulălei kare 

era mai măltă interesată la resăltatălă Inte, 

de timnsriă se afla din aintea kortălsi zi Kon-
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radă de Montserat. IK5 mirare vpzs k 0a- 
menii markisslzi îl& onresk& da intra. 

— “e, nă ms k5noasueni, mirureiloră! în- 
treb; marele maxistră foarte sansrată. 

— Ne eartz, venerabile mi bravsle mare- 
mayistre, resnsuse skătierglă lui Rikardă; dar 
nidi kiară domnia ta ns noni intra în auestă 
momentă.  Markisslă are ss se konfeseze. 

— 55 se konfeseze! strig marele-magis- 
tră, mi kzi ss se konfeseze? 

— Stenînslă meă mi a rekomandată ao 
ine sekretă, resnsnse skstierală. 

IL! aueste vorbe, marele-mayistrs îl& în- 

ninse la o marte mi intr în kortă. Markisslă 
de Montserat se afla la niaioarele ermnitălsi 
de la Engaddi în minstălă knd înuenea kon- 
fesisnea. 

— Ve va ss ziks asta, markise? între- 
b5 marele-manistră. Skoalz-te! N ui & rs- 
mine? saă dak! ai nevoi a te lonfesa, că nă 
sânt aiai? 

— M'am konfesată wie foarte desă, res- 
nsnse Konradă a kprăia fans era galbenr ui 
vovea tremărstoare. Ilentrs Damnezeă, mare- 
magistre, emi mi lass-m5 55 mi deskarkă 
lkonssiinya la niuioarele avestăi omă ssntă. 

— Uli în ve este elă mai ssntă de kstă 
mine? Ermite, nrofete smintite, curi îndats, de
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săb kortălă awesta. Markisălă nă se va kon- 
fesa akăm, afars daka no va faue kztre mi- 
ne, k5ui ung 115 voiă Isa snt minstă singsră, 

— Asta € voinga domniei tale? întrebe 
ermitălă ne Konradă; ksui ns krede ks ms 
voiă s&nsne Vaseasts trsfir daka vei stersi 
întră a uere ajărorslă meg. 

— Vai! mărmarb Konradă k3 neotrire, 
de voiesui ss zikă? Adio ment” sn momentă, 
ne vomă revedea mai trziă. 

— Amsnsrile adskă nerderea săfletălzi, 
strig ermitălă; neferiuite nskstosă! mi kztă 
desnre tine, tremrs! 

— 55 tremără! resn&nse temnlarizlă ks 
desnrenă, mi ksndE ami voi-o mami nstea 
so fakă. 

Exrmitălă maskslt resnsnsală seg, kpui 
emi din kortă. 

— Aidi, ss ne grsbimă a termina mi a- 

ueasta, zise marele manistr, de oare-ue voie- 

sui ss trevi nrin ast; nerozis. Îns5 askăl- 
it: kreză ks ksnoskă ne din afars uea mai 

mare narte din mskatele tale, ama, vomă lssa 
amsnăntele, kari notă fi kam lsngi mi vomă 
însemne nrin deslegarea nskateloră. La ue ss 

mai n&msrmă netele noastre dak” avemă s5 

ne sn5lsmă ne m5ni? 
— Kansokînda-te ne tine însă-ui, blestemi 

VOL. II. 17
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ksndă vorbesui ka s5 eri altora mkatele. 

— Asta nă se akoards k5 kanoanele; 

esti mai măltă skrenslosă de kstă ortodoksă, 

deslegarea snsi reă nreotă & totă ama de bs- 

n5 ka mi a &nsi sent, altă felă, we sară fa- 

se bienii mskstouri! Kare omă vălnerată a în- 

irebată vre o dats ne xirărgă daka are m5- 

nile korate? Aidi; o s5 terminsmă 0 dat5 a 

veast5 bagatelr ? 

— Nas! voieskă mai bine ss moră ne- 

konfesată de kstă ss nrofană auestă sakre- 

mentă. 

— Ama, dar, nobile markise, iea-gi inima 

în dingi mi nămai vorbi astă-felă; neste o 

ors vei fi învingstoră ală arenei saă vei în- 

kredinua zltimele tale ksmetsri koifălzi teă ka 

su% bravă kavaleră. 

— Vai! mare-magistre, totă în îmnrejăra- 

rea aueasta & snă reă ogără nentră mine: as- 

15 ksrioass deskonerire frkst5 arin instinktslă 

ani ksne; învierea adelsi kavaleră skoniană 

kare se arats în aren ka o fantasms, totălă 

îmi nrevestesue snă tristă finită. 

— 'Te am vbzătă kondskîndă ks bsrbs- 

ui lanuea în kontra sa întro lănts de sună 

egală săsesă. Ilsne-pi în minte ks te afli în- 

trană terneră; mi kare omă se lăntz mai bi-
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ne de kstă tine într'o arens? Aidi, skutieri 
mi armati, ekinani ne stsnînslă vostra..... 

— Ye timnă €& afars? întreb; IKonradă. 
— Soarele a reszrită akonerită de ag 

noră, resnănse 5nă skaitieră, 
—- Vezi, zise Konradă, nimik& nă se ss- 

rîde. 

— Te vei lănta la &mbrs, fiislă meă; 
măluzmesue uerslzi. 

Astă-felă glsmia marele maxistră; dar a- 
veste glăme nerdăsers toat inflăinua asănra 
sniritălsi markisălăi; mi kă toate silinrele ue 

fpuea ka ss se arate voiosă, deskăragiarea în 

kare krzsse fs observatr de marele manistre. 

„Ast5 nisikr nlozats, kămeti elă, se va Izsa 

a se învinue nămai din slsbiuisnea mi lamita- 
tea săfleteaske, sub kovîntă de msstrare de 

kămetă; es ne kare nisi o visisne, niui snă 

ogără nă mr noate miska, sară fi ksvenită 
s5 săsuiă lsnta în lokală ses. Fakr uerslă 

ka Skonianslă s5'15 omoare ne lokă; ueia ue 
se noate întîmnla mai bine dans viktoris. 
Îns5 ori ve sară întîmnla, nă se kade ss 

aibs altă konfesoră afars de mine.  Ilzkatele 
sale săntă ale noastre amiîndzrora, mi noate 
konfesa ui wale mele îmnresus k5 ale sale.“ 

Totă învîrtinda-se îmnrejgrlă astoră ks-
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metsri, se use în tiuere a da msnr de ajs- 

loră nentră înarmarea markisălgi. 

Ora veni în-fine; tromnetele băuimars, 

kavalerii intrars în arens armani întră toate. 

Îmi avea visierele redikate, mi fzkăsers de trei 

ori okolslă arenei kslsri, arstsnda-se suekta- 

toriloră. Amîndoi era oameni fr&momi mi avea 

isăre nobile; dar se nstea uiti ne frsntea 

Skonianslzi o înkredere brrbsteaskr, mi sne- 

anna sea senins semsna a băkăris ne fana 

Isi; de oare-ue Konradă, de mi trăfia îl f5- 

kăse a lsa o narte din kărayiglă seă natarală, 

se observa în el% nori întănekomi mi 0 des- 

kăramiare fatalz.  Armssarălă sed kiară u5- 

rea ks kalks msmiîntălă k'snă nasă mai n5- 

int moră mi mai nsgină voiosă la bguima- 

rea tromnetei, de kstă nobilslă lkală arabă ne 

lare se afla sir Kenet. În-fine spruch sprecher 

dete din kană mi observ; ks anelantală tre- 

vea niin arens srm5ndă dn kărsălă soare- 

lsi, adiks din dreanta sure stsnga; mi k5 a- 

msrstorslă feuea auela-mi aerkă în sensălă o- 

nssă, adik de la stsnga la dreanta, ueia e 

în mălte mere, este Isată ka 5nă reă 0gsIă. 

nt altară timnărariă se întokmise din jos5 

de galeria dameloră ; ling dinsslă se afla er- 

mitslă ks vestimîntalt ordinglsi seă saă ală 

Mantelzi-Karmelă ; mi ali eklesiastiui se afla



RICARDU-INIMA-DE-LEU, 555 

fas.  Amîndoi l&ntstorii fs kondsuri ne iîndă 

la altară de ksztre seksndanţii loră. Fiz-kare 

kamnionă deskzlikendă nrotest; nentră dren- 

tslă kassei sale nrintr'snă jsrsmîntă solemnă 

nronsnuiată assnra Evanmelislsi, mi se r5gi 

gerzlsi ka ss remeaskr saă s5 kaz5, dans 

km msrtărisiser5 adevzrălă saă minuisna. 

Jora asemenea k5 vină a kombate da ka- 

valeri kz arme ordinare desnreggindă între- 

băinnarea amuirii saă a fermeueloră. Îlrigo- 

nitorslă nronsnui$ jărsmintală se k'o voue 

borbsteasks, kă faga senin ui statormiks. 

Kndă se fini ueremonia, redik5 okii sure ga- 

leriz mi se înklini ks resnektă, ka ss adsks5 

omaxine fremăseniloră nevszste ; k5 toată gres- 

tatea armatărei sale, sri ne mea f5i” a nsne 

niuiorslă în skpră, mi anoi se dăse la marţi- 

nea, orientals a arenei fskînds-mi armssarslă 

s5 joaze înuetă. Konradă se înfsuimă der 

aseasta înaintea altarălăi ks destsls tsriz, 

îns vouea sa, ksndă dense jărsmâîntălă, fskg 

zn$ senetă sekă ka kăm sară fi nerdătă s8b 

kaska sa; bazele sale ksndă se r585 la ss 

fak uerslă a tree viktoria de martea selzi 

se albiv5 mi îndenă5 a tremăra, 
kg drentatea, lenizite mi 

emizite nn 
ksui simpia ks vorbele sale era ne 

Era sm înkaliae, ksndă se anronib 
de risă. > 

ka km ară 
de dinsslă marele-maristră; Uni,
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fi voită ss i îndrenteze ueva la gsleră, i zise 
la srekis: „Omă lamă ni nerodă, vino-ni în 
simniri, ss te vsză usrtsnda-te kă bravărs în 
asts lănt5, saă de ns, ne Demnezeă, zikă, ks 
daka vei skena de adversarglă teă de fans, 
anoi n vei mai sksna de mine!“ 

Tonslă uelă asmrs ks kare nronănuiase 
aueste vorbe tgrbări ne markisă; movsi anro- 

viindă-se de kalzlă seă, mi se îmnidiorogi, de se 

arânkt ne mea ks ămsrinus, îmi desvolts în- 

demsnarea în kzlzris, mergîndă la lokslă seă 

în fana adversarslăi, înss auestă asidentă nă 

trekă nevszstă de aueia ue kredea în ogsră. 

Ilreogii dens ue fekăr5 Isi Domnezeă o 

rsgsminte solemn ka s5 fak a se kănoas- 
ve drentatea, emirs din nuresns, tromuetele bs- 
vimară 0 fanfarz, mi la sngislă orientală ală 
arenei, snă eraldă de arme frics aueast nro- 
klamare : 

„Eat &nă5 leală kavaleră, sir Kenet din 
Skonia, kamnionă ală remelzi Rikardă als An- 
gliei, kare akăs5 ne Konradă, markisă de 
Montserat, ka trzdstoră lamă mi desonorstoră 

kstre zisălă rege.“ 

Ksndă aueste vorbe „Kenet din Sko- 
nia“ vestirs  nămele kamnionălsi kare nîn 
avi nă făsese de toni ksnoskztă, se azzi o 
aklamare enerals din nartea suitei remelsi
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Rikardă, mu ks toate ordinile ue se deterz ka 

s%5 se mszeasks tiuerea, abia se azi resnăn- 

sală anmsrstorălăi. Avesta, dens kăm se afla 

în rolslă se, nrotest nentră inovinua sa, 

mi mi înfsnini kornălă la lănt5. Atsnsi se 

anroniars skstierii lentstoriloră, fis-kare dete 

sieninzlăi sei navsza mi lanvea, mi i atîrnb 

arma defensiv dans gîtă, ka ss le noats re- 

mrnea msnile libere, &na ka s5 uiis fii 51, 

gea alts ka ss mzenziaskr lanuea. Ilavrza 

Skonianslsi nărta vekia sa armbrib : L.eouar- 

dală; dar mai aduăuise o sgards mi 5nă lannă 

sdrobită, alssiăne la kantivitatea sa. A marki- 

sălzi, konformă kă nămele seă, avea &nă mânte 

xînosă, a ksrbia reasts eră askănite ui ue- 

noas. Fis-kare din l5utstori asvirli lanuca 

în aeră ka sm se asigăre de grestatea sa, ui 

anoi 0 năse în anprare. Seksndannii, cralzii 

de arme mi skătierii, se retraser5 la bariere, 

mi lsntptorii se n5sers fau În faus, kă lan- 

vea în ambrare, kă visiera Ipsat5, neste totă 

astă-felă akonerigi k5 feră în kztă semena 

mai maltă a statse de feră de kstă a fiinue 

vii.  Atenui se fkă 0 îpucre penerals, I€85- 

farea snektatoriloră cra annsats, mi wprea k5 

safletulă loră le trekăse în oki. N5 sc aszia 

altă sgomotă de kstă ssflarea uri ninkezarea 

armsariloră, kari îngelegindă ucia ue avea
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s5 se întîmnle, era nersbdstori a se arsnka 
în lsnt5. Astr sităagisne mină noate ka Ja 
vre o trei minte; dar la ună semnă generală 
dată de sădană, o sati de instrămente sfs- 
miar5 aerslă kz s&netslă loră; mi fis-kare 
kamuionă dendă nintini kalglzi seă, mi kam 
Isssndă în-vois frînele, nornirs Kaii în galonă 
mare mi lntzrorii se isbirs în mizlokală are- 
nei k'snă sgomotă ka ală tsnetalzi. Viktoria 
n3 fă îndoioass &n% singsră momentă. În a- 
devzră Konradă se arti resbelatoră îndems- 
natikă.  Lovi ne antagonistslă seă ka 5nă a- 
devsrată kavaleră în mizlokslă navzei, ni- 
nîndă-umi lanuea ama, de drentă uri kă atzta, esalk- 
titate în kstă se fsks msndrri nîns la mr- 
neră; kalzlă Isi sir Ienet se dete înderztă 
k3 uinui saă mease mami, mi se notikni, dar 
kavalerglă îlă rediki îndatr ks m'na ui k 
fiislă. stă desnre Konradă ns era mizlokă 
da se mai skzla, lanuea Isi sir Kenet i stre- 
n&nsese navza, trekăse min armsria sa de 
onelă de Milană, mi mstrenzîndă ksmama de 
zale ue o nărta ne s5b nentară, i fpkse o 
vălus nrofsnds la nentă; fs lsată de me mea 
mi vîrfelă Ienuii remase înfintă în vslns. Se- 
kăndannii, eralzii mi kiară Saladin se grsbirs 
a alerga îmnrejsrslă vălneratălzi, ne ksndă 
sir Kenet, kare skosese sabia nîn' a -nă înge-
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leye ks antagonistală seă ns mai era în stare 

a se lsuta, i komandi a msrtărisi krima sa. 

Se grsbi a redika visiera de la kaska sa mi 

vălneratălă mivindă snre ueră kă okii rets- 

iN, resn&nse: 
— Ye mai voiesui ? Demnezeă a otsrită 

k& drentate, sănt kslnabilă ; dar ssntă mai rei 

trzdstori de kstă mine; îndarani-vs nentră s8- 

fletslă mes, mi adăuegi-mi snă konfesoră. (Zi- 
kîndă aueste vorbe se mai înssflegi weva). 

— 'Talismanzlă, nsternika ta doktoris, 

o vegalglă meă fate, zise Rikardă Isi Saladin. 

-— Auestă tredstoră, resnănse sădanslă, 

merită mai bine a fi tită din aren5 nîns la 

snînzărstoare, de kstă ss nrofite de aueasts 

doktoris divins; nui 0 asemenea soarte & skri- 

ss în okii sei, adsăi elă dens ue pri mintise 

an3 minstă nrivirea asăma vglneratelsi; k5ui 

de mi vslna sa se noate vindeka, sixilizlă lsă 

Asrael se af ne frăntea auestsi miserabilă. 

—- “elg năuină, zise Rikardă, te rogă ss 

faui nentră dînsălă uneia ve st5 nrin DBtinu5, 

ka ss aib5 timuă nămal a se konfesa; nă 

voimă ka din mesnr kă kornălă ss i omorimă 

mi săfletilă. Ilentrs dînsală o jsmstă de or5 

noate fi de zeue mii de ori mai folositoare de 

kstă viaua întreags a uelăi mai bstrsnă din- 

tre natriarxi. |
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Dorinna regalzlsi meă frate va fi îmuli- 
„nits. Sklavi, dăueni-lă în kortală mes! 

— No faueni, zise temnlarizlă, kare nîn' 

adi stptăse înti'o mare tpuere; dsuele de As- 

stria uri kiară eă nă vomă erta ka auestă ne- 

feriuită nrinuine krestină ss se mprsseask5 în 

msna Sarauiniloră ka ss înuerue as5nrri a- 

mwirile loră ; săntemă martarii sei mi ueremă 

ka ss se lase în îngrijirile noastre. 

— Va ss zik5 n mriimigă mizloauele 
vele sigăre kari îi se oferg mentră ka ss fi5 

lekzită ? zise Rikardă. 

— Ng, resmsnse marele-manistiă venin- 

ds-mi în sine.  Daka sâdanslă întrebsinneazs 

beztarele obiuinsite, noate ss îngrijeasks ne 

bolnavă în kortslă mes. 

— Ilriimesue a o faue, demnslă mes fra- 

te, te rogă, zise Rikardă li Saladin. Darss 

ne okăntmă akm de ueva mai voiosă. Bs- 

aimani, tromnete! bravi Angli, salgtagi rin a- 

klamsrile voastre ne kamnionălă Anglici. 
Tobele, tromnetele, mi uimbalele ressna- 

»5 de o dats, mi aklamsrile uele regslate mi 

sssminăte, kari de seksli sntă în obiueiele 

Angliloră, resănars în mizlokslă srleteloră ge- 

loră askanite ale Arabiloră. În-fine se feks 

tpuere. 

— Brave kavalere al Leonardslăi, sr
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Inims-de-Leă, ai dovedită kr Etionianslă noa- 

te s% uri skimbe fana, mi Leonardslă ss mi 

steargr netele, de mi doktorii uiteazr Skrin- 

tăra ka ss demonstreze ks asta nă 8 k& nă- 

tinz5. Înss ami avea mi weva mai msltă a 

pă ziue ksndă te voiă kondaue înaintea aue- 

storă dame, uei mai bsni jsdekstori mi uei mai 

demni resnltitori ai fanteloră de arme. Sir 

Kenet se înklini sure semnă de konsimgire. 

— Tili t5, regale Saladin, mo ss vii a 

le salsta? Te asigără ks regina va mivi nrii- 

mirea ta ka nekomnlekts daka ns i vei da 

okasisnea da mălmmi regalzlzi seă oase. 

Saladin se înklini kă granis, dar nă rrii- 

mi aueasts invitare. 

— TKats ss mergă sr vs5ză ne vălnerată, 

zise elă, medikslă n uri msrssesue bolnavslă 

dau ksm niui kamnionălă ns făge din arenș, 

kiară mi ksndă ară fi kismată în nisue gr5- 

dine ama de desfetptoare ka auelea din na- 

radisă. IIli anoi, afis, regale Rikardă, ks 

s&nwele nostră orientală n5 kărye în linisue 

în fana fremăsegii. Ve zise înss-uri kartea.? 

„Okislă ei & ka tsinrălă Sabiei Ilrofetalzi : 

sine va ksteza so o nriveasks! Omălă k5 

minte nă se anronis de torga înflakpratr.... 

Vel ue a nerdată snă tesazră n5 faze înue-
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lenmesue daka ui întoarue kanslă ka ss '115 

nriveaskz ...“ 

Rikardă, dsns ksm & lesne de krezstă, 

resnekt; motivele znei delikateni lare era în 

obiveiele lokslzi. 

— La amiazi, resnsnse sădanzlă nleksndă, 

seră ks vei nriimi a faue o găstare săb kor- 

tălă velă de nele de kzmils neagrs a snzi 

kană ală Isărdistanslsi. 

Foks ss uivkăle adeia-mi invitare între 

krestini, nri o întinse la toni aueia kari min 

rangslă loră natea ss iea narte la snă ban- 

ketă de nrinaini. 

— Asksălts, zise Rikardă, tambsrinele a- 
ăn ks săverana noastr mi damele aă s5 

east din galeriz, mi site, tsrbanele kadă la 

w5mîntă ka km ară fi fostă lovite de ange- 

lslă esterminatoră. ats toate frănnile înkli- 

nate în nălbere ka km nrivirea snzi Arabă 

ară mătea, întina strelăuirea obrazălzi auestoră 

dame!  Aidi la navilionă 5nde ss dăuemă în 

trismfă ne învingstoră ... stă de maltă nlsngă 

e axestă nobilă sădană kare nă k&noasse 

din amoră altă ueva fsrr nămai ueia ue faue 

narte din fiinnele inferioare! 
Blondel skoase din xarna sa akordsrile 

vele mai kătezptoare ka s5 serbeze sosirea 

învingptorălsi în navilionălă reginei Berengere.
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Siv Kenet într5, săspinstă de seksndannii sei, 

Rikardă mi William Sabis-Langs, mi înmens- 

kis ks granit înaintea reginei, de xi uea mai : 

mare arte din avueasts omagine era ne t5- 

kate adresate Editei kare medea la dreanta 

Berengerei. 

— Desarmagi-lă, damele mele, zise re- 

ele kare avea o nlsuere nartikzlars în înde- 

mlinirea auestoră ritări kavaleresui; frămăse- 

mea s5 onoreze kavaleria!  Skoatei nintinii, 

Berengero; ori kstă de regins vei fi, esti da- 

toare a i arsta ea mai mare nrobs de favoa- 

ve.  Desfri kaska, Edito, voiă s'o fasii kiară 

ks msna ta, kiară de ai fi uea mai m'5ndr5 

dintre Illantageneni, mi elă de ară fi uelă mai 

sprakă dintre kavalerii znivers8lsi.. . . 

Tele doă5 mrinuinese se s5năserb ordi- 

niloră remelsi, Berengera grsbinda-se ka s5 

nlak» bsrbatslsi seă, mi Edita romindă-se mi 

îngslbenindă, ne kndă ks ajstorglă Isi Sa- 

pis-Lsng5 desfsuea înetă agrafele de la kasks. 

__ [li ne mine te astenni S5 vezi s5b 

vestimîntsl& auesta de omelă? zise Rikardă 

lkndă se skoase kaska mi Iss a se vedea 

irpssrele uele nobile ale li sir IKenet, ală 

lkmrsia obrază era amminsă de Isnta we s5sHi- 

nzse ini noate mi de emonisnile momentălsi 

de fans. de kredeni, fr&moase dame, uri bravi
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kavaleri? seamsnr a sklavă Etioniană, a snă 
aventărară nekănoskztă! Ns, ne bsna mea sa- 

"bib! aivi nă mai înkană strevestiri, Kam- 
nionslă meă a înyenskiată înainte-vz f5rs al- 
te ilăstrzri de kstă meritslă seă, mi se redi- 
k5 asemenea alesă min nasuere ka mi nrin 
averca sa; kavalerală Kenet devine David, 
komite de Huntington, nrinuine regală din 
Skouia. 

Se azi 5nă piustă de mirare, mi Edita 
1555 ss i kazs din msn kaska se 0 nriimise: 

— Da, domnii mei, resn&nse rewele, este 
astă-felă... Suini k5 Skouia, dens ue ne a mro- 
misă a ne trimite ne auestă bravă komite k'0 
brav5 komnanis ka s5 întreminze kuerirea 
Ilalestinei, nsrea ks a zitată îndatoririle sa- 
le. Axestă nobilă komite kare era ss fiz ka- 
n5l5 krăuiatei skoniane, nivi ka. o ramine ka 
s5 nă mi îmnrsmste branslă nentră ssntslă res- 
belă; ne însoni în Siuilia lk'znă mikă nmsră 
de servitori fideli uri devotani mi merită kă 
mai mălui din komnatrionii sei kari kgnosuea 
rangălă ksueteniei loră, Konfidingii nrinaine- 
Izi regală, afarz de snă bstrenă skstieră, ne- 
risers kă toni, mi auestă sekretă era sp Iv 
fak ss am msăstrarea de kăyetă ks nimiui- 
sem, ssb titls de aventărară, na din ele mai 
strelzuite snerange ale Egronei, De ve ns ni
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ai înkredinpată nsmele xi rangălă, nobile Hun- 

tington, ksndă îni vszămi zilele ameningate 

nrinti”o sentinu'5 grabniks? ISredeai ks Rikardă 

nastea abssa de avantanislă ue i 118 a dată 

soartea assnra mosuenitorălăi snăi ree kare 

sa arstată ama desă inemikă ală ses? 

— No pi am fskstă aseasts injăriz, re- 

gale Rikardă, resnsnse komitele de Iunting- 

“ton, dar trsfia mea n5 ms erta 55 mi snziă 

rangslă de nxinxine ală Skoniei, ks skonă da 

sksua o vian ue o komnromisesem trBdsn- 

da-mi datoria. IIi anoi am jărată a pine 

sekrety nasuerea mea nins we va înueta kr&- 

viata; mi în adevsră am vorbită nămai în 

urticulo mortis mi s5b siţiliălă konfesisnii, 

katre auestă reverintă ermită. 

__ Ama dar ksnosuinua auestui misteră 

a fekută ne smntălă omă ka s5 M5 sileasks 

astă-telă; avea drentate a zise ls dak” axestă 

nobilă kavaleră ară neri dăir5 ordinglă mes. 

Va veni zisa în kare ami dori s5 n fi fekată 

aueast5 fant5, kiară mi de m'ară kosta 5nă 

memtră. 8nă membră! ani fi voită ss o stergă 

ks mrenălă viegei mele. 

__ Tstemă afla de la Maiestatea Voastr, 

întreb; regina Berengeraă, mrin ue kărioass ui 

feriuits întîmnlare se desleag's aueasts enigms? 

__ Am nriimită skrisori din Anglia, res-
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nănse regele, mi între alte nsvele nenlskate 
afls kz5 rewele Skoniei a nssă msna re trei 
din baronii nostri ne ksndă fsuea nelerinarea 
la Ssntslă-Ninian, nentră ksvîntală k5 mos- 
venitorălă se, ge de o kam dati se nresăra- 
nea ks se afis lsntsndă-se în rangsrile ka- 
valeriloră  testoni  înkontra nsesniloră din 
Irssia sa dovedită kz este în tabera mi nă- 
terea noastr5; regele William mi a mronsst 
a mine ne auesti baroni ka o garannis nentră 
asigărarea, filă-ses. Ageasts întimnlare îmi de- 
te urima raz de lsmins as&nra adevsratslsi 
rangă al kavalerglgi Leonardslsi, mi rrens- 
sările mele se întrirs nrin de Vaux, kare la 
întoaruerea sa de la Ascalon, îmi adăse ne 
snikălă servitoră ală komitelzi de Huntington, 
snă servă kare fikose trei-zeui de mile ka 
s5 msriăriseasks Isi de Vaux snă sekretă 
de mi ară fi uststă komsnika mie însă-mi. 

— Katz ss ertsmă ne bstiznslă Strau- 
chan, zise lordzlă de Gilsland; saia din ver- 
kare k5 am o inims mai tînsrz de kstă znă 
Illantagenet. | 

— T5, inims tinsrs! tg, dragă vekiă 
de feră! tz, stznks de Cumberland! stii, 
regele; nămai noi Ilantagenenii ne ngtemă 
Isăda ks avemă inime tinere ni simyitoare. 
Edito, adssyi elă întorkîndz-se kstre vars-sa,
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k'o urivire kare akoneri ks romeans obrajii 
jănei fete, dz-mi msna frsmoasa mea, vars, 
ui, tă, nrinuine al Skogiei, ne ata. 

— Stsi, siniorglă meg, zise Edita trgîn- 
da-se înanoi, ne kndă kzsta a mi asksnde 
konfăsisnea in kare se afla, ns pi adăui a 
minte ks msna mea era otrîtr a aduue la 
lewea krestins ne Sarasinslă mi Arabslă, ne 
Saladin mi toats armata sa de tarbane? 

— Da, îns vîntslă auestei nrofenie sa 

skimbată, mi akm săfls din alts arte, res- 
nănse hRikardă. 

— Ns ride, nentrg temerea ss ns te fa- 

ks uerslă a te ki, zise ermitălă anroniindu- 
se. Armata kornzriloră ueleste skrie în ana- 

lele sale nămai adevzrălă. Dar okii oameni- 
loră săntă nrea slabi ka ss noats uiti. Krndă 

Saladin mi Kenet al& Skogiei se kzlkars în 

kaverna mea, am uitită ne stele kr ssb ako- 

neremîntălă meă se renazsa &nă nrinvine, ine- 

mikă& fireskă ală Isi Rikardă, kă kare soartea 

Editei Illantagenet avea sr fi5 Bnitp. Ms nă- 

team îndoi ks nă era ss fi vorba desnre 

sădanălă, ală ksrzia rangă mi era urea bine 

ksnoskată, kzsi adesea ms visita ka s5 kon- 

vorbeasks kă mine desnre revolzyisnile kor- 

nsli uereskă? Illanetele îmi snsnea aseme- 

nea ks asestă nrinuine, adestă konvertită, sui 
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banele sale kalitsui îl îmninyea kstre o kre- 

dinns mai băn5. Simtimentslă slzbiuisnii mele 

m'a &milită nîns la nslbere, dar în nslbere 

am aflată o konsolare; m am suistă uiti soar- 

tea altora, wine m5 noate asigăra ks n5 mam 

nstată amsyi ui desnre soartea mea? Dm- 

nezeă nă voiesue ka sr i mstrândemă sekre- 

tele, niui si kzstsmă a i wstrnde misterele 

ve ne asksnde. Kat s'astentsmă ora în ve- 

gere mi răguisni kă temere uri snerangr. Am 

venită aiui ka nrofetă asmrs wi trsfamă, m'5 

kredezm îndemsnatikă întră a învsua ne nrin- 

ini, mi înks înkoronată k5 faksltsi uneste 

natăr5 de mi eram înkprkată k'o sarains se 

mi nsrea neszferite; dar v5lălă a kszstă de 

me okii mei, ms întorkă &milită mi konvinsă 

desnre neswiinga mea, kzită, dar n f5r5 sne- 

TANWE. 
Dow aueste vorbe emi din adgnare, mi 

kronikarii asigăr5 k5 din asestă minstă mo0- 

mentele sale de frenesis devenirs nrea Tare; 

ks nenitinua sa Id &nă karakteră mai dalue 

wi f& însonits de mai mălts sneranns nentiă 

eternitate; atsta nrejsdekats se afl nins kiară 

mi în nebănis! Konvingerea ks esnrimase K5 

atta mătere o ureziuere f5r5 temeiă ms5r5 ED 

mrodăse asănra Isi auela-ni efektă ka mi Her”
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derea ssnyelsi asănra kornslsi mi a kanzlsi 
omeneskă. 

Se anronia mezislă zilei, mi Saladin as- 
tenta ne nrinuinii krestini în kortală seă, ne 
kare nsmai marea sa întindere îl& fruca s5 
n5 semene tokmai k3 avuelea kari servr drentă 
asilă Arabiloră mi Karziloră. Însr ssb asestă 
nemsryinită akoneremîntă era nregstită snă 
osnsnă foarte msrenuă, amezată dauz obiueislă 
orientală ne tanete de stofe msndre kz nerine nen- 

tră invitaui. N nstemă deskrie stofele de aură 

mi de arpintă, broderiele în arabesksri, mals- 

rile de kamemiră, msselina de India, kare se 

afla destinse akolo în toats msndria loră; uri 

ka atstă mai virtosă auele zaxarikale, bskate kă 

oreză kslorată kă diferite kslori, mi toat îngri- 
jivea kzinei orientale. Miei frinui întregi, viînată 
amezată ne vase de ară, de arpintă nui nor- 
velană, era amestekate ks mare vase de ser- 

betă rekorită în giaga kaverneloră mănteisă 

Libană. O grmads de fismoase nerine ame- 
zate în kanslă mesei era nregsgtite mentră re- 

mele osnsuălzi mi nentr& demnitarii ue era 

s5 i invite a se îmusrtsmi din avestă lokă 

de onoare. Ile tavanglă kortglzi filfiia în toa- 

te nrnile Stindardslă, trofeele bstslieloră l'g- 

stigate mi a regateloră restărnate. În mizlokă 

mredomina o lanue lsng5 ks stindardslă. Mor- 
%
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ii, snă ssdariă ks aueasts înskriere memo- 

rabils: Saladin, regele reuiloră; Sala- 

din învingstorălă învingstoriloră; Sa- 

ladin katr Ss moars. 

Astentndă regalii sei oasneni, sălta- 

nzlă nlină de sănerstigisnile din seksălală seă, 

medita ne snă& oroskonă mi me o skrisoare ue 

i se detese de kztre ermitălă de la Engaddi 
lksndă merssise tabrra. „Suiinus stranir ui 
misterioasr ! mărmsrb el$ în sine, lingămin- 
dă-se ks va redika vslălă ue akoneria viito- 

Tălă, astă suiiny5 am5yesue ne uei ge nare 

ks "i kondase, mi îmule de întsnerikă lokslă 
ve se nare k5'lă lsmineazs! Vine n'ară fi zisă 

ks ami fi fostă axelă nerikălosă adversară 

ală li Rikardă a kprsia neamiais era s5 în- 

ueteze nrintr'o kssstori kă konssnyeana sa? 

mi kă toate astea, se vede kr snirea bravalsi 

komite kz aueastr dams va întemeia o ali- 

anus între Rikardă mi William al Skoniei, 

inemikă mai nerikălosă nentră regele Angliei 

de kstă mine; ksui o nisiks selbatiks înkis5 

înt'o kamerz k'snă omă € mai maltă de te- 

mată nentră dinsslă, de kstă snă leă în de- 
sertă. Dar aueast5 kombinare mai arats k5 

bsrbatălă va fi krestină; krestină! eats ueia 
ve da astsi smintită fanatikă sneranma k5 mi 
voiă skimba legea. Dar că, eă fidelă înkins-



RICARDU-INIMA-DE-LEU, 5ri 

toră al Ilrofetălăi, asta ară fi trebuite sm fis 
de ajsnsă ka sr ms desammeskă ! Remsi 
asi, misterioasz skriere ; nronostiuele tale ssnt& 
stranie mi fsneste ; k5ui kiară mi knd ssntg 
adevsrate în sine, nrodukă assnra ueloră ue 
kasts a le esnlika toate efektele minuiznei. Înss 
ue noate fi aveasta, ue înseamns aueast 
sănzrare? (Se îndrenteazs kstre uitikălă Nec- 
tabanus kare se renezise în korfă ko înfrilo- 
rats iărbărare ; esnresi&nea de snaim ue se 
desemna ne fana sa uea kărioass mi desnro- 
normionati îlă fpuea mi mai srită; okii sei îi 
avea anintani, gara i era krskats, menile 
sale kă denitele uele disforme mi strmbe se 

întinsesers urin konvălsisne). — Ye este? zise 
sădanzlă ks asnrime. 

— Accipe hoc (nriimesue aueasta), zise 
nitikălă pemîndă. 

— Ye! ue zivi? întreb; Saladin. 
— Accipe hoc, resnsnse elă mărmărsndă, 

fr a loa a minte, noate, ks ziuea auelea-rui 

vorbe. | 
— Eni afars d'aiui, nebănsle, ns ssnt 

disnssă a ssferi glsmele tale. 
— Uli ng ssnt nebsnă de kztă nsmai 

ne kstă nebsnia mea noate s5 mi vii în ajs- 

torglă sniritălsi meă ka ss mi ksstigă nonca,
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neferiaitală de mine! Askslts-ms5, snzimintsto- 

răle sădană. 

— Daka în adevsră ai ss te nlsnui de 

ueva, înnelentă saă nebsnă ori ksm vei fi, ai 

drentălă de a fi asksltată de săveranslă teă; 

vino aivi kă mine. 

Zikândg aueste vorbe, îlă kondgse în kor- 

tslă din întrs... Dar konferiuna loră fă între- 

rsnts îndats de fanfarele ue ansnsia sosirea 

mrinuiniloră krestini, ne kari Saladin îi mriimi 

lk'o nolitepe ue se ksvenia atstă rangălăi loră 

kstă mi als seă. Salsti mai alesă ne jănele 

komite Huntington mi 115 felisit$ k5 ypenero- 

sitate asăma snerangeloră sale de feriuire: 

— N krede, nobile jsne, adssyi săda- 

nslă, ks urinuinele Skogiei este mai bine uri- 

vită dunz km a fostă Sir Kenet nriimită de 

Tiderim, saă sklavală etioniană de medikslă A- 

donebec! n karakteră ama de bravă, ama de 

penerosă ka ală teă, are snă nremă ue n5 a- 

tim de Pală nasuerii mi ală rangslzi; bes- 

tera uea rekoritoare ue i daă aksm este totă 

atztă de deliioass înt”'ănă vasă de msmintă 

ka mi într'o k5ns de asră. 

Komitele de Huntington frkă snă res- 

n&nsă kăviinuiosă în kare esnrima rekănos- 

inna sa mentră nămeroasele mi însemnatele 

îndatoriri ue le nriimise, săb atztea forme, de
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la menerosslă ssdană; îns ksndă măluămi Isi 

Saladin desnre vasălă de serbetă ue i nresin- 

tase, nă se nztă onri da ziue ssrizîndă: 

— Bravslă emiră Ilderim ns ksnosuea 

formarea genei; dar msreuglă ssdană înri re- 

gia serbetălă kă neao. 

— Ai voi ka snă Arabă saă snă Kardă 

ss fir totă ama de învsuată ka mi &nă Ha- 

kim?  Avela kare se strevestesue kat ss a- 

koarde simtimentele inimei sale mi k&nosuin- 

mele sniritslzi kă vestimîntălă ue 'l& noarts. 

Ami voi ss viză ksm 5nă bravă mi leală ka- 

valeră din Frannistană ară fi săsginstă diska- 

ginea l'5nă kană nreksm m'arstam a fi, uri 

m îndoeskă desnre o fants destslă de bine 

kznoskat5 de mine, ka ss suii kă we argă- 

mente cra s5 Mi săsnii nronnerea. 

Ile ksndă ssdanzlă vorbia astă-felă, a- 

xidzuele Azstriei, kare sta kam la o narte, fă 

întinrită de vorba serbetă îngenată, mi nse 

msna kă sete mi kam renede ne kăna sea 

mare, ne ksndă komitele de Huntington era 

so usi la lokă. „In adevsră € de minsne“ 

strigă elă dans ue beă serbetslă ne kare tem- 

neratăra uea, ferbinte a klimei mi kpldara kare 

anrinde ssnpele a dosa zi dăm c benis îlă 

fpuea sr fis îndoită nlskată. Skoase 3nă s8s- 

nină de mslnămire, mi nresintă vasglă mare-
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Isi-manistră al3 temnlariiloră.  Atănui Saladin 

fsks snă semnă nitikălai kare înainti 1ni nro- 
n&nuii k'o vose regsmit5: Aceipe hoc. 'Lem- 
nlarizlă treszri ka armssarălă kare vede în 

kalei snă ieă asksnsă în msrzuini; dar în- 

datr îmi veni în sine, uri ka s5 nui askănz5 

tărbarea, uerki a aduue vasălă la găr5; înst 

bazele sale nă era sr o ating. Sabia lui Sa- 

ladin emi din teakr dau ksm folyerelă ese 

din nori; se viză strelăaindă, mi kanălă ma- 

relsi mayistră ksză rostogolinds-se nins la 

marginea kortslsi; kormnslă remase 5nă mo- 
mentă în niuioare strîngîndă vasslă în msn, 

anoi ksză, mi serbetală se amesteki k5 spn- 

pele we i emia din vine. 

Se frkz o mare strigare de trzdare, ui 
ducele Aszstriei aflsndz-se mai anroane de Sa- 
ladin, kare înkz pinea în msnz snada sa f&- 
megsndă, se trase înanoi tremărsndă de friks 
s5 n5 i vii mi rîndslă se. 

— N te teme de nimik, nobile daue 
ală Azstriei, i zise Saladin, mi tă rege ală 

Angliei, ns te sănsra. N5 nămai nentră n5- 

meroasele sale trpdzri, mi nentră ks a aten- 
tată la viana Isi Rikardă, dans kăm nronmrislă 

seă skstieră a înkredinmată, nisi nentră k5 a 

simsrită ne minainele Skogiei mi kiară ne 

mine în desertă fskîndă-ne a ne înkredinga
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viaua isnelei kailoră nostri, niui nentră ks a 
aninată ne Marokinii a ne ataka în îmnrejă- 
rarea de fam daka n'auwi fi adusă ks mine 
îndestei Arabi ka sr fakă s7 i kazs nroiek- 
t5lă; n, nentră nisi &na din aueste krime nă 

zade kanslă seă la niaioarele voastre; ui nen- 

iră k5, kă o jsmstă de orz mai "nainte d'a veni 

ka ss ne nsteze ks înfsmimarea sa, a 0mo- 

rîtă ne fratele seă de arme mi komnliue ală 

seă, temîndz-se ka ss nă msrtăriseaskr nele- 

wisitălă komulotă ue grzisers amîndoi. 

— Km! strigi Rikardă, Konradă asasi- 
nată mi de kztre marele-magistiz, sekăudan- 

tslă mi uelg mai intimă als seă amikă! No- 

bile sădană, nă ms îndoeskă desnre kăvîntslă 

teă; înss aveasta katz ss fi dovedite... 
— Eats martărălă, întrersnse Saladin a- 

rstendă ne nitikălă tremsrendă de snaims. 

Allax, kare trimite vermele strelsuitoră ka ss 

lămineze orele nonywii, noate faue a se desko- 

neri krimele sekrete nrin mizloauele uele mai 

milite. 

Anoi sădanslă esnăse ueia ue i msrtări- 

gise nitikală.  Ilrinti”o van ksriositate, saă 

mai bine, dunz we dete ss se înmeleagr k5 

sneranna da nztea asksnde ueva, Nectabanus 

se strekărase în kortălă Isi Konradă de snde 

emisers tomi servitorii.  Vslneratălă dormia
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ssb inflzinna minsnatelsi talismană ală Isi Sa- 

ladin, astă-felă în kstă nitikslă nztă s5 sko- 

toueasks în nase nîns agzi ksui-va nani grei, 

se ask&nse dăm o kortin de snde îns n5- 

tea vedea misksrile mi ss askslte vorbele ma- 

relzi-magistră kare intr$ mi înkise k3 îngri- 

jire kortălă dans dînsslă.  Viktima sa se de- 

stentă treszrindă mi se nare ks Konradă gisi 
ulansiă vekiglsi se kamaradă; kai îlă în- 
treb; kam sneriată nentrg ue a venită s5lă 

skoale. 
— Am venită sz te konfeseză mi ss te 

absolveskă, i resnsnse marele-magistrg. Iliti- 

kal% sneriată, ns ninăse minte toate kzte sr- 

masers în aueasts konvorbire; înss, Konrad, 
zise elă konjăr5 ne marele-mayistrs ss n5 
rss de totă o ross kare 8 ne jsmstate rsuts, 
mi temnlarislă îl lovi în inims k'&nă nsm- 

nalt tărueskă, zikîndă: Accipe hoc! vorbs kare 
mzltă timnă dăm aseasta, absorbia mingile în- 
kremenite ale martărălzi sekretă. 

— Am adeverită aseastz esmnere, ads- 

sui Saladin, nănindă ss se ueraeteze kornălă, 

mi am fekstă ve adelă neferiuită ss renete 

înaintea domniei voastre vorbele ue nronsnsis 
martărălă ; ani vzătă kiară efektslă ue a nro- 

dasă assnra konsuiinnei sale.
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Ssdanslă se orri, mi regele Angliei rănse 

îndatr tuerea: 

— Farsmă dar martări ai sugi mare aktă 

de drentate, de mi adineaori jsdekarsmă altă 

felă ; îns nentră ue în aueasts adanare? nen- 

tirg ve de nronria ta m5n5 ? 

— Mai întîiă otprîsem altă-felă, resn&nse 

Saladin ; dar daka ns grsbiam a i otpri soar- 

tea ară fi sknată ks totslă, kzui dă dei 

ami fi nermisă a bea din ksna mea, dans km 

era noate s'o faks, n'ană fi nststă, f5r' a viola 

swntele legi ale osnitalitenii, ss'lă nedenseskă 

dens kăm merita. Kiară de ară fi omorită 

ne tats-meă, daka sară fi îmnsrtimită din 

ksna mea, nă nvarmi fi nătstă atinge de 5nă 

singsră firă de usră din kanslă seă. Dar eat 

destsle assm” auestzi omă, kadaverălă mi me- 

movria, lsi mears dintre noi. 

Se lv kornglă mi se sterse nikstărele 

de ssnpe k'o grab5 mi o îndemnare ue do- 

vedirs km adestă kasă nă era rară sure a suzi- 

mînta ne servitorii lăzi Saladin. Dar suena ue 

se netrekăse fskăse o mare întinprive assnra 

sniritălzi mrindiniloră krestini, mi de mi dans 

invitarea Isi Saladin lzar5 lokă la osnsuă, 

toi îns tpuea. Rikardă suiz a se n5ne mai 

nresssă de ori ue neînkredere. Însp msrea a 

kameta ka snă omă kare are ss fak vre 0
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nronsnere în modslă uel& mai kăviinuiosă. În- 
fine be o mare kzns de vină, mi, adressn- 
da-se kstre ssdană, îlă întrebă „daka este a- 
devprată ks ară fi onorată me komitele de 
Huntington k'o întîlnire nersonals.* Saladin 
resnsnse sărizîndă kr ni uerkase armele mi 
kalslă în kontra Isi sir Kenet, dans kom fakă 
kavalerii ksndă se întilneskă în desertă, uri 
adssui kă modestis ks l&nta, nefiindă ks de- 
lină otpiitoare nentrs dinsslă, ns nstea s5 
fir nă obiektă de kare ss se msndreaskr. 
Skonianzlă, din nartea sa, se anzri ks învin- 
sese, mi voi sr atribăiz viktoria sădanslzi. 

— Ai avată destăls onoare în aueast 
întilnire, rm Rikardă, mi i ami dori-o mai 
măltă de stă toate ssrisările frămoasei Edite, 
de mi &nălă singără noate resulzii topi neri- 
kălii snei zile de bstsliz. Însz ue ksyetani 
voi, nobili nrinuini ? se va ziue oare km o a- 
dănare ama de strelsuite sa resnsndită fp” 
a faue ueva de kare nosteritatea s5 noatb 
vorbi ? “e noate fi nentră noi învinerea mi 
moartea &nzi tridstoră. Ve ziui tă, regale 
Saladin, dak amîndoi astrzi, înaintea auestei 
nobile adănzri, vomă otpri kestisnea uea de 
măltă kombststs, kiară soartea Ilalestinei, mi 
s5 înkeismă într”o lovire auestă resbelă oste- 
nitoră ? Arena 8 asi; niui o dats islamismslă
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n5 va nstea avea 5nă kamnionă mai bsnă; 

lktă desnre mine, de oare-ue ns se afl altslă 

mai demnă, arsnkă msnsma lăntei ka ansrs- 

toră ală krestinzibuii, mi, kă toat; onoarea 

ui amorglă, ne vomă lănta de moarte nentră 

nosesisnea lerssalimslzi. 

Se fsks o l&ngs tsuere nîn' a nă res- 

unde sădanslă.  Obrajii mi frântea sa se 15- 

meniră ; mi oninignea ueloră mai mălai este 

k5 sa temată snt momentă d'a nriimi. În- 

fine zise: 

— Kombstindă nentră ssnta uetate în 

kontr” aueloră ue îi nrivimă ka idolatri, ani 

nastea snera ks Allax va da oare-kare nstere 

branălsi meă; saă dak” ami kzdea săb sabia 

lsi Melec-Ric mami nztea treze în Ilaradisă 

mrinti'o moarte mai glorioass: dar Allax a dată 

Ter&salimzlă adevsraniloră kredinzionri, mi a 

faue ka ss snînzăre de la îndenypnarea uni vi- 

gvarea mersoanei mele o nosesiăne kare mi este 

asigsrats nrin sănerioritatea nzteriloră mele, ară 

fi ka km aui uerka ne Dsmnezeslă Ilrotetslzi. 

_— Ei bine! daka ns nentr5 Iergsalimă, 

arm Rikardă ks tonslă snsi omă kare sere 

o favoare de la sn5 amikă intimă, uelă nsnină 

pentră amorzlt gloriei; uri s5 r&nemă o lanse 

ls ferslă asksnită. 

—=. Ng mi este ertată, resnsnse emirălă
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sărizîndă k'ână aeră mîngiiosă kz kare Ri- 
kardă i nronsse lsuta; nă mi este ertată a 
nriimi niui aueasta: stsuînglă ameaz5 ne n5s- 
tori în fr&ntea oiloră, ns nentră dînsglă, ui nen- 
tră amorslă tărmei. Dak" auri avea snă fiă 
ka ss săsuiis saentrălă dăm mine, ami nstea 
sam libertatea, dsus kăm am doringa, ka ss 

m5 esnăiă la asts întilnire kstezstoare; dar 
kiară Skrintărele voastre vr zikă kr daka 
nsstorglă kade, ociele se resnsndeskă. 

— "Toate fesiuivile le ai avată de nastea 

ta, zise Rikardă întorkîndz-se săsninsndă ks- 

tre komitele de Huntingtin; ami fi dată uelă 
mai frămosă ană ală viemei mele nentrs ast 
singăr5 jămstă de or5 de sut “lings Dia- 
mantălă desertslzi! 

Asts nebuni kavalereasks a 15i Rikardă 

înveseli adănarea; mi ksndă se skălars k5 
toui ka ss se desuarus, Saladin anmski de 
msurt ne likardă Inims-de-Leă: 

— Nobile reme ală Angliei, i zise, ne 
desnsrnimă aksm ka ss nă ne mai vedemă 
niui 0 dat; suis ks liga krouiagiloră s'a stri- 
kată mi ks nzterile regatălsi te nă te cari 
a mai urelsnygi lsnta. Nă ni notă lesa auestă 
Ierssalimă ue doresui atsta: elă & nentră noi 
ka mi uentră voi o uetate sânt. Înss ori 
ue altă lskră ară nztea uere Rikard&: de la
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Saladin i se va da k& auea înlesnire ks kare 

aueasts fontpnrs arsnks5 ana. Da, mi Saladin 

ară faue aueasts oferire ks aseia-mi frankene, 

kiară mi ksndă Rikardă sară afla singără în 

desertă, ne avîndă alts săits de kstă doi arkari. 

  

FINE. 200> 7



C
e
 

Î
i
 

—
—
 

 
 

=
=
 

s
e
f
i
i
 

Accipe hoc (primesce aquesta). 

 


