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ROSA DE TANNEBURG 
manu 

Educaţiunea maternă. 

Lânsă marginea de megă-di a Suabiei, în a- 
cele ţinuturi pitoresci, pline de văi înflorite și de 
munţi păduroşi, la spatele cărora sloiurile de ghia- 
ță ale Elveţiei îşi înalţă pân€ la nuori fruntea, în- 
cununată, de nins6re eternă, se afla în timpii de 
demulti unii mare castelii, înconjuratii cu ziduri, 

pe culmea, unei stânci înalte, acoperite de bradi: 
castelului de 'Tanneburg. 

După mai multe sutimi de ani, măreţele'i ruine 
inspirat âncă călătorului cugetări dulci şi tot-d'o- 
dată triste. Înaltele'i turnuri, pe jumătate dărima- 
te, şi Srâsele'i ziduri, r&sturnate la pământu, fuse- 
seră odinidră, locuinţa, gloriei şi a puterii: acum r&- 
mâneait din acâstă fortăreţă numai nisce sfărimă- 
turi învelite de muschii, €r din vechia'i putere 
o simplă amintire. Cu tâte astea, recunoscinţa, se 
păstra, neclintită, căci din secului în seculii gene- 
raţiunile repeta cu plăcere că cea mai mare mul- 
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6 ROSA DE TANNEBURG 

ţă mire a castelanilor din Tanneburg era de a face 
fericirea întregului ţinuti. 

Dintre vechii domni ai castelului, locuitorii îşi 

aduceati a-minte mai cu sâmă despre vitezuli Edel- 

"bert, cavaleri forte curagiosu şi de o purtare fă- 

ră pată, precum şi despre demna'i soţiă, virtâsa 
“Matilda. Edelbert era unulu din cei mai renumiţi 
rEsboinici ai timpului, dar cruda'i meseriă nu'i 

împuţinase întru nimici bunătatea firescă: sub 

zaua'i de oțel, bătea o inimă plină de blândeţe ; 

era omi sinceri, religios şi compătimitorii, su- 

veranti bine-făcătoru şi dreptu. Ducele Suabiei 

îlă onora cu amiciţia. sa, er împăratulu îi purta 

o stimă particulară. Matilda, considerată în tote 
ţinuturile vecine ca modelii de femeiă, era de o 
rară frumuseţe, dar se diştingea mai multi prin 
spiriti, pietate şi bine-faceri. 

În acea epocă de turburări şi de r&sbeie ne- 
curmate, Edelbert sta, forte puţini în familiă : 

însoţia, pe ducele în espediţiunile lui şi une-ori 
r&mânea, ani întregi pe câmpului de lupte, Matil- 
da, în lipsa soţului, îşi concentra totă iubirea, şi 

îngrijirile asupra unicei lor fiice Rosa, drăgălaşă 
copilă, care âncă de mică îi semăna în spirită şi 
în frumuseţe, dândii cele mai bune speranțe. Edu- 
carea acestei scumpe copile era ocupaţiunea de 
căpeteniă a dui6sei mame: unei femei bune şi vir- 
tâse ca dânsa, nw'i fu cu anevoiă să'şi crescă fiica, 
în simţimintele pietăţii şi virtuţii. 

_ Rosa îşi iubia multi părinţii, r&spundândi în-
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grijirilor materne printr'o iubire tot-de-una re- 
spectsă, Tatălui seu, de ŞI venia frte rarii la ca- 
stelu şi pre puţinii şedea acolo, î îi era toti aşa de 
scumpi, fiindu că Matilda, bună soţiă şi bună 
mumă, îi vorbia adesea despre dânsuli, cu ma- 
re iubire şi veneraţiune. Tâte cugetările îi e- 
rati împărţite între soţi şi copilă. „Draga mea 
Rosă, îi dicea ea merei, fii ascultătore şi înţe-, - 
lsptă, ca să'ţi laudii purtarea cându va veni să, 
ne îmbrăţişeze şi mă va întreba dacă sunti mul- 
ţămită de tine“. Aceste îndemnuri îşi produceau 
tot-de-una, efectului doriti, căci Rosa, nevoindu- 
se a le pune în lucrare, devenia din qi în di mai 
bună şi mai înțeleptă. Cândi tatălii se întorcea, 
la castelu, ea se întrecea cu mamă-sa ca să'i pro- 
cure cele mai căldurâse îngrijiri. 

Lui Bdelvert îi plăcea multi persicile. Într'o 
di, pe cându îlu asceptau să vină, Matilda culese 
cele d'ântâiui fructe ale unui persici de o speciă 
rară, făcu din ele trei părţi egale, una pentru 
soţii, a doua pentru Rosa şi a treia pentru sine; 
după aceea dise copilei: „Partea mea ami so dati 
tatălui tâu“ .— „Şi eu pe a mea!“ r&spunse Rosa, 
Şi se hotărî cu atâta mulţumire, că nu mâncă, 

nici-una dintr'ânsele. Căută apoi unii coşuleţii, 
aşegă în eli persicile cu multă îndemânare şi le 
oferi tatălui seu, îndată ce sosi, 

Dar nu e de ajunsi să'şi iubescă cine-va pă- 
rinţii, ci se cuvine să iubescă şi pe săraci, să se 
deprindă âncă de micu a'i ajuta. Matilda, căreia'i
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plăcea caritatea, nu putea să neîngrijescă a, îm- 
părtăşi fiicei sale acâstă virtute. Din copilăriă îşi 
făcuse o datoriă să'mparţă celor fără midloce a- 
jutore în bani, bucate, lemne şi vestminte. Ast-felii, - 
îndată ce Rosa începu să înţelegă asemenea mul- 

“vumiri sufietesci, se simţi fericită să împarţă nu- 
mersele'i bine-faceri prin mânile acestei drăgă- 
laşe copile, spre a o deprinde de timpurii să pra- 
ctice înveţăturile carităţii crestine, să preţui6- 
scă fericirea de care se simte cine-va coprinsti 
cându vine în ajutorulii celor scăpttaţi. Ea scia 
de minune să descepte compătimirea, fetei către 
nenorociţi, s'o facă pe nesimţite a'şi sacrifica, 
chiar plăcerile pentru uşurarea semenilor ei. O- 
dată, tatălu seu îi dedese de diua numelui ei o 
monetă de aurii, dicându'i să facă ce'i va plăc€ 
cu dânsa. Rosa, ardea de dorinţa, de aşi întrebu- 
inţa câţi mai curându acelu tesauri. Cu atâţia 
bani putea să'şi cumpere multe lucruri frumâse, 
dar dintre tâte nu scia ce s'alâgă. Rugâ dar pe 

mamă-sa ai da unu consiliii. Matilda, îi arătă o 
mulţime de obiecte, care de care mai plăcute şi 
mai frumâse, ânsă făr'a o puts determina să 
i6 nici-unuhi din. ele ; căci, de ari fi cumpărată 
vre-unii lucru ce'i plăcea, n'arii fi pututiă lua al- 
tulă, care nu era mai puţinii frumosi. Nesciindiă 
dar ce să facă cu moneta, bista copilă se afla în 
mare încurcătură, cândui o sărmană vEduvă, că- 
veia'i murise singura vacă ce avea, veni să câră 
ajutori de la mamă-sa. Matilda ascultă pe bă-
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trână cu bunctate, şi'i qise: „Vai! sunt atâţia 
săraci care, ca şi dumneata, şi-au perdutu vitele, 
din causa bâlei ce le bântuiă. Le-ami dati toti 
ce-am pututu, şi nu mi-u rămasi de câtu ce'mi 
e necesari pentru chieltuielele casei ; suntiă tristă 

că nu te poti ajuta. Cu tote astea, ascâptă pu- 
ținii“. Apoi eşi din cameră şi, după două-trei mi- 
nute, se întorse aducândi câte-va monete de aurii, 
pe care le numerâ pe masă. „Acum, dragă bs- 

trână, nu'ţi poti da mai multi, dise ea, şi'mi pa- 

re rău, căci, d'aru fi âncă o monetă de auri ca a- 
cestea, ai pute să/ţi cumperi altă vacă şi să scapi 

„cu totulii de nevoia ce te apâsă.“ Rosa, audindi 
aceste cuvinte şi ascultându'şi inima'i simţitore, 
eşi răpede, alergându, sburândi, apoi îndată se 

întârse cu moneta ei şi o puse pe masă, lângă, 

cei-l-alţi bani aduşi de mamă-sa. „Iată, mamă, 
dise ea, acum bătrâna pote să'şi cumpere vaca, 
Bu ami destule jucării şi găteli, 6r bista văduvă 
simte mai multă nevoiă, d'o vacă de câtii ei deo, 

rochiă : nu e aşa 2“ Sărmana b&trână, plângându . 
de bucuriă, stărui a săruta mâna micei bine-fă- 
cetore mai "nainte de a, pleca şi, cândi se duse, 
Matilda gise copilei, îmbrăţişând'o cu nespusă 
fericire: „Ce mulţumită suntii de tine ! Ai fostă 
forte bună...Îmi pare bine dacâstă frumâsă faptă, . 
O aşa bine-facere din parte'ţi preţuiesce mai multi 
de câtii totu aurului şi tote podobele din lume“, 

Matilda o deprinsese în acelaşi timpi a fia-. 
scultătore, a se supune îndată şi cu cea, mai mare .
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plăcere; „căci, dicea dânsa, îndăr&tnicia, și ne- 
ascultarea suntii cele mai mari pedici la practi- 
carea, virtuţii. Uni copil trebuie mai ântâiii să 
asculte de voia părinţilor, apoi îi va veni forte 
uşorii a se supune voinţei lui dumnegeii. Precum 

îngrijimu a smulge ierburile netrebuincidse ca să 

nu înece plantele, folositore sau plăcute, aseme- . 
nea se cuvine să curăţimii inima, copiilor de tâte 
aplecările urâte, spre a, le cultiva, cu folosii sim- 
ţimintele cele nobile. « Et pentru ce Matilda nu 
suferia din partea, copilei nici o abatere de la a- 
ceste. precepte: cândii o opria de la ceva, vor- 

ba'i era, tot-d6-una scurtă şi hotăritore. - Rosa, 
ca toţi copiii, la începutii se încercase a'nduioşa, 
pe mamă-sa prin lacremi, ca să'i d6 cu ori-ce 

preţii ceea-ce doria sa aibă ; îndată ânsă vădu că 

unii nu hotăritorii din parte'i era, unii ordini ce 
trebuia ascultati. Cândii dar se convinse că lacră- 
mile nu'i erai de nici-uni folosi, părăsi cu totul 
acâstă urâtă deprindere. Adesea mamă-sa găsia, 
ocasiune să'i înfrâneze capriciele : cându îi co- 
manda, trebuia să părăsâscă totuli, ocupaţiunile 
sai jocurile, spre a se supune îndată. Nu putea, 

culege din grădină nici fructe, nici flori, fără vo- 

ia mame-sei. Cu tâte astea, înţel&pta mamă se fe- 
ria de a'şi îmulţi peste măsură ordinile, condem- 
nându urâtuli învăţ alui celor mai mulţi părinţi 
de a se r&sti la copii, de a/i mustra şi certa, ne- 
încetatu, ast-felii că în cele din urmă nu sciii cura 
să se mai pârte. În educaţiune nu e nevoiă, de
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„multe precepte, ci de puţine, numai să fiă bine în- 
ţelese şi împlinite cu punctualitate. Înţelepciunea. 
divină a dati genului omenescii numai dece po- 
runci, care, înţelese şi practicate cum se cuvine, 
arii fi fostii de ajunsi pentru fericirea Gmenilor.: 
Matilda găsia isrăşi că pentru copii e neapărată 

trebuinţă de pedepse şi de recompense. „Dumne- 
deu, îşi dicea ea, totii ast-felii se portă cu noi, 
care suntemii copiii lui.“ Ast-feli simţia o adevă- 
rată plăcere să alegă pentru Rosa cele mai frumâ- . 

se fructe din grădină, dar voia, ca dânsa, să le me- 
rite. „Vedi tu ce frumâse suntu cireşele ? Ri bine, 
vorii fi ale tale, îndată ce vei termina ciorapuli 
ce ți-amu datu să lucrezi“. Altă dată îi arâta, 
strugurii, dicându-'i: „Ai tăi vori fi, daca, vei 
pute să'mi spui, limpede şi fără greşlă, poesidra, 
ce te voii pune să'nveţi.“ Ast-felii încuragiată, 
copila se silia tot-d-una să facă iute şi bine ce 
i-se da. să lucreze; apoi, după ce termina, îşi primia, 
resplata, promisă, simțindu-se mai încântată de 
câtii daca, mamă-sa i-arii fi dati fructele fără să 
le fi meritatui. Cândi era âncă mică şi făcea 
câte o sburdălniciă, mamă-sa o pedepsia, nelu- 
ând'o cu sine în grădină. Pentru o inimă bună 
era de ajunsu acestă pedepsă. Peste puţini nu mai 
fu trebuinţă nici de acestă penalitate. De câte 

ori era nemulţămită, îi gicea, cu asprime : „Roso, 
nu e frumosi, n'aşi fi credutii că ai putâ să faci 
aşa ; pentru ce m& mîhnesci ?“ Şi îndată ea, că- 
indu-se din adânculi inimei, se grăbia a'şi în- 
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drepta greşsla, înveselindu-se numai cândii vedea 
surîsulu pe buzele mumei. 

Cunoscându tâte neajunsurile şi periculele ce 
nascu din leneviă. Matilda — care din natură era 
muncitore — voia, s'o vadă merei ocupată; prin ur- 
mare, de câte-ori se aşeda la lucru, o lua lângă 

dânsa şi'i da să facă şi ea, câte-ceva. „Negreşitii, 
cugeta, ea privind'o cu iubire, lucrulă ei nu e ân- 
că de vr'uni folosi în casă, dar e pr6 trebuin- 
ciosii pentru dânsa, căci o scutesce de urâtuli şi 
de nemu'ţămirile ce-ar simţi, stândi fără ocupa- 

ţiune şi deprindându-se cu o visţă leneşă.“ De a- 
ceea Rosa învăţă de timpuriii să târcă inulii şi să 
mânui6scă aculti cu mare îndemânare. Din inulă ce 
torcea subt îngrijirea mamei, îşi făcea, vestminte 
simple, lucrate de mâna, ei şi care'i aducea o 
plăcere multi mai mare de câti stofele preţiose, 
ce tatălu seu îi cumpăra din oraşe. 

Matilda se ocupa multă cu ale bucătăriei, pe 
care o ţinea în cea mai deplină curăţeniă, Aci 
găsia tot-ds-una câte-ceva de lucru pentru copilă, 
pe care o punea să'i curețe mazăre, fasole, etc. 
Ânsă plăcerea/i cea mai mare era preferința fe- 
tei pentru ale grădinăriei, lucrulă în aeri curati, 
atâtu de favorabili sănătăţii. 

Mamă-sa îi încredinţă mai multe r&zore ca să 
le cultive singură, apoi o greblă, o udătsre şi 
alte mici unelte, după puterile ei. Ast-felu în toţi 
anii, de la începutul primăverii, cându apari 
ghiocei, şi până tâmna, cândii vânturile spulberă,
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frundele cădute, Rosa avea neincetati de lucru 
în grădină. Cu câtă plăcere şi activitate semâna, 
seminţele, r&sădia plantele, smulgea, buruienile, 
săpa pământulii la rădăcina, verdei. arăcia ma- 

zărea, şi fasolea ! Într'o qi, aducându-se la masă 
pentru prima 6ră uni felu de bucate cu mazăre 
verde, cultivată şi gătită de dânsa, s'mţi o plă- 
cere nespusă : i-se părea, că nu mai mânease nici- 
o-dată bucate aşa de gustose. „Etă bine-făcătorele 

fructe ale muncii, dise mamă-sa; st& cum dumne- 
deii r&splătesce pân şi cele mai mici osteneli! Nu- 
mai prin lucrări neintreruptea ajunsi într'o sta- 
re atâtu de înflorită ţinutul ce ne'nconjâră cas- 
telulu şi care mai "'nainte era sterpi, fără nici-o 
cultură“. 

Cu câtui Matilda înorija, să'i d6 neîncetată 
de lucru şi săi varieze ocupaţiunile, spre a nu i 

se uri. cu atâtii ţinea să'i procure şi 6re-care 

petreceri. De două ori pe s&pt&mână, « âte-va, co- 

pile sărace. dar înțelepte şi de etatea, Bosei, a- 
veaii voiă să vină la, castelu Una din ele, Lui- 

sa, se deosebia prin bun&tateai de caracteri. 
Cândi se adunaii, Rosa le da câte-ceva să mă- 
nânce, apoi torceaii împreună şi după aceea, în- 

cepeaii să se joce, în casă sati prin grădină. Ma- 
tilda nu le perdea nici unii minutii din vedere şi 

„le arăta cea mâi mare bună-voinţă. Vedea toti 
ce se făcea, audia totu ce se vorbia. adesea le 
regula jocurile şi scia chiar să de acestor petre- 
ceri o direcţiune instructivă. Prin ast-felti de în
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grijiri, avu fericirea s'o vegă bucurându-se neîn- 
cetati de o deplină sănătate şi mulţumire, resul- 
tatu pe care îlu privia cu dreptii-cuvântă ca u- 
nulii din punctele cele mai însemnâte ale bunei 
educaţiuni, fiindu că numai asf-feli pâte unt co- 
pilu să devină mai laboriosă şi mai ascultători. 

Pe lângă acestea, Matilda avea, deosebită pri- 
veghiere, casă nu lase a se strecura, în inima; co- 

pilei vanitatea şi luxulă. Într'o di, domnitorulii 
ținutului veni la castelului de Tanneburg să vadă, 

pe amicul seu Edelbert. Spre a i-se face onorurile 
cuvenite, fură invitaţi mai mulţi proprietari din 

vecinătate cu familiele lor. Rosa, care acum era 
de trei-spre-dece ani, căutândi a se presinta, 
cu acea ocasiune într'unii modii potriviti condi- 
ţiunii părinţilor, îşi puse vestminte de mătase şi 

„se găti cu sculele cele mai preţidse. Toţi îi lă- 
udaseră frumuseţea şi eleganța gătelei, er dânsa, 
părea, încântată de complimentele şi linguşirile ce 
i se adresati. Dupe ce plecară, Matilda îi dise: 
„Liaudele ce ţi s'au adusi m'ai mâhnitu forte. 
Ore nu mai găsiai nimici de admirati în tine, 

de câtii vestmintele şi sculele ce purtai? Atunci 
acele laude nu eraii pentru tine, ci pentru fabri- 
cantuli de stofe şi pentru giuvaergiulii de la 
care s'a cumpărati. Ţi-ai admirati şi frumuse- 
țea: dar este vre-uni meriti 'să fiă cine-va fru- 
mosii 2. Nu cum-va acestă calitate este o faptă a, . 
nâstră 2 Frumuseţea, este o flre trecătâre, ce ni 
se oferă de unii capriciti ali naturii şi pe care
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mii de întâmplări poti să ne-o răpâscă dintr'o 
di într'alta, făr'a mai vorbi despre neapăratele 
urmări ale etăţii.; fii, scumpă copilă, dac'ai av6 
numai acâstă frumuseţe, crede-mă că m'aşi simţi 
cea mai nenorocită dintre mume MNu uita nici- 
o-dată că, dacă esti frumâsă, acesti darii e ne- 

însemnatii şi nesiguri.ASilesce-te a dobândi cali- 
tăţi principale, virtuţi solide, căci ele faci ade- 
vărata ondre a sexului nostru.“ După aceste cu- 
vinte, aşegândiu sculele în cutiă, adause: „Ce suntii 
tote diamantele, pe lângă o: inimă bună şi cu- 
rată ? Simţimintele nobile şi faptele frumâse: 6t& 
bunuri în adevări preţi6se şi neperitâre.“ 

Matilda da feței lecţiunile cele mai înțelepte, 
dar esemplele ei preţuiaii şi mai multi, căci e- 
semplele producă asupră copiilor o. întipărire 
multă mai viiă de câtii cuvintele. Purtarea ei 
servia pentru copilă ca o lecţiune perfectă. Pri- 
vindu pe mamă-sa, Rosa vedea, ce i-se cuvenia, să 
fiă; imitând'o, învăţa, practicarea tuturor virtu- 
ților, modestiei, blândeţei şi înţelepciunii Ma- 
tildei. Nici-o-dată nu'i trecuse prin mintă a se 
lăuda, pe sine, a/şi arăta către cine-va superiori- 
tatea, de rangii, de avere, de spirit ; nici celt 
mai micii semni de mâniă nu întunecase vr'0- 
dată faţai senină şi bine-voitâre ; defăimarea nu'i 
întinase curăţia buzelor; nici-o-dată nu eşise o 
vorbă urâtă din gura ei, curată ca şi inima. Fă- 
cea âns€ o întipârire şi mai adâncă în inima Ro- 
sei căldurâsa/i pietate, sincera şi neobosita, ei
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îndurare către alţii: acâstă fericită întipărire nici- 
o-dată nu i se sterse din inimă. 

Matilda se interesa multi de sârta, bolnavi- 
lor, săracilor şi tuturor nenorociţilor. Restristile 
de ori-ce natură găsiai mare r&sunetii în inima ei 
compătimitâre. Femeia unui plugari, mumă a 
şese copii, care locuia în satului din pâlele mun- 

_telui, se bolnăvi grei într'o isrnă. Nobila d6m- 
nă, îndată, ce află, porni de la casteli, scobori 
muntele gi se duse s'o vadă. După ce se informă 
despre nevoiele de care suferia, îi înlesni cele tre- 
buinci6se, îi dete chiar dânsa 6re-care medicamen- 
te, voindi s'o facă a învinge desgustulii ce simţia, - 
luându-le; apoi o visitâ în tote dilele spre a o 
îngriji. Tot-d6-una lua cu sine pe Rosa, ca săi 
arate de timpurii ce este nenorocirea, so de- 
prindă a fi compătimitâre, a, veni în ajutorulii scă- 
p&taţilor, a suferi cu răbdare încercările la care 
ceruli aru fi voit s'o supună vre-o-dată. În fine, 
mulţumită dărniciei şi îngrijirilor ei, bista bol- 
navă începu a'şi recâstiga, sănttatea. Cândă Ma- 
tilda, stândii în pici6re lângă dânsa, şi pipăindu'i 
pulsului, îi spuse că nu mai era nici uni periculii, 
că în curându se va însănâtoşi pe deplinii, so- 
țulu, muma şi copiii, cu lăcr&mi de bucuriă şi 
de recunoscinţă, nesciindi cum să'i mai mulţu- 
mescă: „să cădemit în genuchi, copiii mei. dise 
tatălu, la aceea care v'a scăpatu muma!“ Şi toţi 
se întreceau a săruta mânile bine-făc&târei lor. 
Rosa, adânci mişeată, de, acesti frumosi specta- 

! 4 

 



  

ROSA DE TANNEBURG | 17 

cul, nu'şi mai putu opri lacrămile. Cât de feri- 
cită se simţia d'a av6 o mamă atâtu de bună, şi 
cu câtă plăcere îşi propuse ai imita bine-facerea, 
şi virtuțile ! | 

O) asemenea, educaţiune nu putea, să nu'şi de 
tructele'i fericite. Rosa deveni unii adevăratii mo- 
del pentru sexul feminini: : virtutea şi modestia de- 
teră, unt noi farmeci frumuseţii ei naturale. Vest. 
mintele, ţesute şi spălate de dânsa, eraii simple, 
curate, ca şi inima, ei. Câte o ramură de liliacii, 
ună buchetu de viorele sai o garofiţă, care fă- 
ceau uni contrastii plăcuti cu albeţea rochiei sale: 
6tă'i gătela favorită. Ânse ochii ei albastri, plini 
de inocenţă, erati mai dulci de câtii viorelele, sr 
curata rumenslă a obrazilor avea o frăgedime şi un 
farmec multi mai plăcută de câtu gardfa. Cine 

"o vedea nu se putea, opri de a dice: „Rosa de Tan- 
neburg e în adevări cea mai frumâsă copilă din 
t6tă ţera, dar virtuțile îi suntă multi mai pre-. 
susu de frumuseţe!“ 

Rosa fără mamă. 

Ce isbire pentru buna copilă, ca să perdă aşa, 
de timpurii o asemenea mamă! Abia împlinise 
cinci-spre-dece ani, cândii d'o-dată Matilda cădu 
forte greu bolnavă. Simţindi pericululi ce o a- 
meninţa, nu'lii ascunse de locii. Soţulii ei se afla 
la resbelii. „Scumpa mea fiică, dise ea, trămite 

(E CENTRALĂ 
SĂ cs. UNIVER SITARĂ
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îndată pe cine-va la tată-tău ; aşi dori săli mai 
vedu o-dată, pân'a nu părăsi acestă lume, Chia- 
mă şi pe cuviosulii stariţi Norbert, căci eliă, 
care m'a botezatii şi m'a închinată lui dumnedeii 
la venirea'mi în lume, nu va pregeta nici acum 
să'mi de toti ajutorulii, spre a părăsi acestă vi6- 

ţă. Piosele'i rugăciuni şi consiliele lui paterne 
îmi vori uşura şi îndulci durerea, trecerii de aci 
la o viţă eternă, 

Demnulii preotii veni îndată : era ună bătrâni 
venerabilu, în ale cărui cuvinte şi purtări se ve- 
deau înţelepciunea, credinţa, şi bunătatea. Dup& 
ce vorbi puţini cu bolnava, îi dete sânta cumi- 

nicătură şi îi citi rugăciunile cuvenite, vorbindu'i 
despre viâţa eternă cu mare căldură. şi cu ade- 
v&rată încredere, Ac6stă ceremoniă, înduioșătâre 
şi sântă, aceste adevăruri mângăietore, aceste 

cuvinte însuflate de credinţa, cea, mai curată, fă- 
cură adâncă întipărire în sufletul Matildei şi”i 
deteră o nouă putere. Seninătatea cersscă, re- 
vărsată pe faţa ei, alinâ d'o-cam-dată durerea 
Rosei, care, prin încrederea, şi speranţa că buna/i 
mamă se va, bucura de visţa eternă, simţi dorin- 
ţa dea muri şi ea cu dânsa, sprea 0 însoţi în 
locuinţele ceresci. Ba nu se depărtă de patului 
iubitei mame: după aeruli de iubire, îngrijire şi 
compătimire, ce se vedea, pe frumosu'i chipă, ari 
fi luat'o cine-va, drepti unt. ângerii. 

„Peste câte-va dile sosi şi. Edelbert. Noptea, 
era acum înaintată, ânsă Rosa veghia neince-
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tati. Alergândui înaintea tatălui sei, îl întem- 
pinâ în capuli scării şi se aruncă în braţele lui, 
fără a pute rosti ună singurii cuvântii. Numai 
lacr&mile ce'i curgeau şirâie pe faţă, arâtară, 
toti pericululă. Intrândi în cameră şi apropiin- 
du-se de patii, soţulii rămase sdrobiti de durere, 
vedendi semnele morţii întipărite pe fgura'i pa- 
lidă şi descompusă. Plângea şi suspina, d'o parte, 
sr Rosa de ceea-l-altă. Mati'da, readunându'şi 

“slabele puteri ce'i mai remâneau, le întinse mâ- 
nile aprope înghieţate şi le dise cu voce stin- 
să, dar cu uni zimbetii dulce şi plini de iubi- 
re : „Dragă Edelbert, scumpă Rosă, ultima mea 
oră se apropiă ; nu voii mai vede răsăritul 
sorelui. Cu tote astea, nu vă mâhniţi atâtu de 
multi : îmi voii schimba locninţa, âte totul. Pri- 
miţi bine-cuventarea mea. Ne vomii reuni într”o 
i, ca să, nu ne mai despărțimi“. Parăsind”o pu- 
terile, fu nevoită să tacă două-trei minute, apoi 
adause : „Eidelbert, nici-o-dată nu mi-am făcuţi 
portretulă, dar privesce pe fiica nâstră : e chiar 
imaginea mea; 6tă cea mai frumâsă suvenire ce'ţi 
potii lăsa, din parte”mi. Ţi-o încredinţezi ție, în 
acestii momenti supremi şi în fata lui dumnedeii. 
“Tot-d6-una mamă. nevoită s'0 cresei în iubirea 
virtuţii, în principiele religiunii. Ai pentru dânsa, 
totă iubirea, despre care mi-ai dati atâtea pro: 
be şi pentru care îţi mulţumescii şi în ultimul 
momeniii alu vieţei. Câtu pentru tine, scumpa 
mea copilă, tu ai făcutii neîncetată bucuria şi
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mulţămirea, vieţei mele. Nici-o-dată nu m'ai su- 
părati; ai fostii mereu pentru mine cea mai bu- - 
nă dintre fiice. Păstrâză”ţi şi de aci "nainte pieta- 
tea, inocenţa, bunătatea, inimei. Onoră şi iubesce 
„pe bunu'ţi tată, neîncetatii espusi la atâtea pe- 
ricule! Daca, din nenorocire, sari întempla să 
fiă răniții. îţi recomandi să, mă înlocuiesci lângă 
dânsulii. Du săi fii.. şi'i vei fi, nu e aşa?.. mângâ- 
ierea b&trâneţelor, îngrijindu'li, iubindurlă, fiindi 
şi pentru €lii ce-ai fosti pentru mine: cea mai 
bună dintre fiice. Dumnegeule a-tot-putinte, a- 
dause ea ; ascultă umila rugăciune a, unei murinde, 

care "ţi cere ajutorii pentru copila sa! Feresce-o 
Dâmne, de totii r&uli, susţine-o în calea virtuţilor, 
şi dă-ne la câteşi trei să fimu o-dată reuniți în 
ceruri. Acolo, dise ea stringendi în mânele'i în- 
ghieţate mânele soţului şi p'ale fiicei, care se în- 
necaui în lacremi, acolo celi puţinii nu vomi 

mai muri, ci ne vomi put iubi în eternitate. 

N'ami avuti pe acesti pământă de câtă o. inimă, 

şi uni sufletii; totii ast-felii va fi şi după ce vomi 
părăsi acestă vi6ţă, dar nimici nu ne va mai 
turbura unirea“. 

După aceste cuvinte, aruncândi spre soţi şi 
fiică, o ultimă privire, în care se vedea seninătatea, 
ângerescă, îşi aţinti ochii în faţa. patului, unde o 
pictură înfăţişa crucificarea mântuitorului. „Isuse 
Christâse, dise ea cu voce stinsă şi abia, înţelesă, 
acum îţi incredinţezii sufletul meri...“ Ş'acestea”i 
fură uitizasle vorbe, dându'şi sufietulă.
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Aru fi cu neputinţă să se descriă mâhnirea şi 
durerea tatălui şi a fiicei în acea n6pte fiorâsă 
şi în diua următâre, la ceremonia, îmormântării. 
"Toţi locuitorii din vecinătate le împărteşiră mâh- 
nirea. Fiă-ce casă, fiă-ce colibă, erati cufundate 
într'o atâti de mare jale, în câtii toţi păreau că 
plângi, ca şi cei din casteli, p& cea mai bună 
dintre mame. Mulţi ani în urmă, ba chiar pân la, 
a doua şi a, treia generaţiune, se păstră în toti 
ținutulii dulcea amintire a acestui ângeru de vir- 
tute şi de bine-facere. 

Istoria lui Burcard, 

Cavalerul Edelbert trebui să se întorcă la, 
Tesboiii fără întârdiere. În tâmna următbre, sosi 
isrăşi la castel, grei rănită Ja, braţulă drepti, | Rosa simţi o adâncă durere, vegându'lui tristi 
şi suferindă. Rana îi causa mare nelinişte. Ea 
nu se mai deslipia. de patulii unde zăcea, scumpi 
părinte. Îi prepara mâncarea, i-o aducea, singu- 
ră şi da ajutorii chirurgului, ca, să'i spele şi săi lege rana. Vindecarea mergendii forte înceta, E- delbert, spre marea”i părere-de-r&i, fu nevoiti a, 
sta mai multe luni în casă. Acesti Tepausii siliti 
aprindea; şi mai multă nerăbaarea. lui r&sboinică,. 
„Acum, îşi gicea, adesea gemândi, suveranul 
mei, ducele, se luptă cu inimieii şi, pe cândi ară 
trebui să fiu şi eti lângă dânsulii, st&-mă stândii
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ca uni trântori înaintea focului !.. De ce nu me 
vindecu mai curându, să'mi iu zaua, şi să încalecu 
cursieruli ?* Atunci cădea pe gânduri, din care 
numai Rosa era în stare să'lu scâtă. Ea punea, 

lângă dânsul mâsa/i de lucru şi, pe cândii cosea, 
aducându vorba despre mamă-sa, îi povestia câte 

una din faptele” laudabile, sau îi repeta 6re-care 

"cuvinte frumâse ce pronunţase, âncă necunoscute 

„cavalerului. Asemenea amănunte, descrise de 
scumpa'i copilă, îi atrăgea toță luarea-a-minte 
şi Rosa, reeşindu a'i risipi mâhnirea, sufletului, 

îlu făcea să'i povestâscă şi elă faptele eroice din 
numersele”i lupte. Cândi îl vedea dispusi să'şi 

deschidă şi mai multi inima, îi împlea cu vinit 
cupa de argintii ce'i dedese tatălă Matildei şihi 

îmbiiu so b6 în ondrea străinoşilor. Acestă in- 
vitare era, făcută cu atâta graţiă de aceea pe care 
o iubia: aşa de multii, în câtii Edelbert nu as- 
cepta să i-se repete: bea dar cu totă mulţămi- 
rea pentru strămoşii săi şi ai soţiei, şi îndată uita. 
supărările, devenindu - voiosu şi vorbitori. Ast- 
felii se strecurară, ca nisce minute, lungile nopţi 
de iârnă. 

Pe la începutului primăverii, ună nobili ca- 
valeru, trămist din partea. ducelui, sosi la castel 
şi îndatorâ pe Edelbert să mârgă cu ostenii săi 
spre a se întruni ou armata ducală. Câtă mâhni- 
re Siraţi, v&dându că braţul îi era âncă pre slabi 
spre a mânui lancea şi spada! Eli îi arătă rana. 

„şi îşi ceru scuse că nu pâte merge la resboii,
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ca. şi cum devotamentul şi bravura nu i-ar fi 
fostu îndestuli de cunoscute spre a/li scuti de 
ori-ce bănuidlă. După aceea, se grăbi aşi a- 
duna măi toţi.ostenii, spre ai trămite ducelui. 
Ca, să le aprindă şi mai multi zelul, înainte de 
pornire le dete unii ospăţii, care ţinu până sera. 
A doua di dimineţa, îi adună în sala de ceremo- 
nii, unde veni în vestmintele'i de cavaleri şi pur- 
tândii la gâtii unu frumosi lanţi de aură. Du- 
p'o cuvântare scurtă şi energică, prin care le 
recomanda cea mai strictă, disciplină, încredinţă, 
cu solemnitate comanda, acestei strălucite Şi cura- 
giose trupe cavalerului care sosise, 6r mai "nainte 
de a se despărţi de dânşii le repetă din nuoi cu- . 
vintele”i obicinuite: „A micii ş şi vitejii mei, purta- 
ți-v& ca nisce lei în contra, inimicului, dar cu lo- 
cuitoruliă linistiti fiţi blândi ca mielulii. “ 

Trupa porni îndată. Edelbert, tristi, se aşedâ, 
la o ferâstră a castelului spre a o pute privi câtu 
mai multii în depărtare. Trecuse cât-va timpii de 
cândi intrase în pădurea vecină, şi cavalerulii sta 
âncă gânditori, cu ochii aţintiţi spre loculii de 
unde dispăruse. Acea di i-se păru de o lungime 
nesuferită: nimici nulă puțea. face să'şi uite ne- 
mulțumirile, Dup& cină, şedu lângă focă. Tim- 
pulii era, norosii şi rece; unii vântii spăimântătorii 
sufla printre “naltele turnuri ale castelului; plâia, 
răpede bătea/n ferestre cu putere, de răsuna g6- 
murile. D'o-cam-dată Rosa, sa ocupă cu aţiţarea 

Și aprinderea, focului ; apoi aduse vinul de sera,
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în cupa de arginti şi, aşedendu- -se lângă dânsuli, 
îi dise 

Scumpe tată, esti dispusă acum sâmi po- 
vestesci istoria cărbunarului care-a veniti să te 
vedă astăgi după ameqi? Nu'mi este necunoscutii: 
mi-aducii a-minte că locuia 0- dini6ră în castelu, că 
fiică-sa, Luisa, a fosti una din tovarăşele copilă- 
riei mele; dar nu sciu bine tâte împrejurările 
istoriei lor şi aşi vre să le aflu şi ei. 

— Istoria lui Burcard? "Ţi-o spunii cu tâtă, 
mulţumirea.. A veniti să mă v6dă, sciindă câtu 
o să, fiii de mâhniti că nu.potii merge la, r&sboit, 

„căci şi eli a simţitu o-dinidră mâhniri de acestea. 
Burcard a fostii unii curagiosă ostână: m'a, în- 
soţitu în multe răsboie. Dar, mai "nainte de a'ţi po- 
vesti istoria, trebuie să”ţi vorbescii despre cava- 
lerulii Cuneric de Fichtenberg. Măreţuli şi fru- 
mosuli castel de Fichtenberg trebuie să”ţi fiă cu- 
noscutu, căci se poti zări chiar de aci colosalele'i 
turnuri, ce se *nalţă în depărtare dincolo de pă- 
„durea ndstră ; ânsă tu nu Pai veduti âncă pe ca- 
valerii, căci tot-de-una mi-a fostă inimicii şi prin 
urmare nici-o-dată n'a veniti pe la noi. Ura ce are 
asupră/mi e forte vechiă,. În tinereţe, ami fostii a- 
mândoi la curtea ducelui în calitate de pagi. Chiar 
din acea fragedă etate, Cuneric era svăpăiat, mân- 
dru şi forte ambiţiosii; de aceea, ducele neiubindu”! 
ca, pe mine, gelosuli Cuneric mă ura din toti sufle- 
tulă. Cândi furămii rădicaţi la demnitatea de ca- 
valeri şi cându ne înfăţişarămă amânduoi înain- 
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tea unei numerdse şi strălucite adunări, ca să . 
ne arstămă ărta de a mânui spada, şi lancea, eti 
avui fericirea, să dobândesci premiului de ondre : 
o spadă de aurii, pe care mamă-ta, care atunci 
era, cea mai frumâsă şi mai virtuosă din domni- 
şorele curţii, fu însărcinată. să mi-o presinte, în 
vederea şi aclamările tuturor cavalerilor. Cune- 
Tie abia obţinu ultimul premii: o părechiă, 
pinteni de arginti. Din momentul acela, urai 
se învenină şi mai multi, apoi ajunse la culme, 
cândi împsratulu, dup'o mare bătăliă, îmi făcu 
— precum scii şi tu — însemnata ondre de 
a'mi da acesti lanţii de aurii, pe care mi'lii puse 
elu ânsuşi la gâtii, pe cândii lui Cunerio îi a- 
dresă cele mai aspre mustrări pentru neastâm- 
p&rulă şi nesocotinţa cu care era p'aci se perdă 
bătălia. Pe-atunci Burcard era vasalul şi so- 
țuli mei de arme. Avea o mică, proprietate, ce'i 
dedesemii în domeniului mei, mărginită cu pădu- 
rile lui Cuneric, vecină supărători pentru Bur- 
card. Mulțimea de vânatu, mai ales ciutele şi 
cerbii, ce furnicat în pădurile lui, pustiiai ţsrini- 
le, €r mistreţii făcea mari stricăciuni prin livedi. 
Credinciosulă vasalii, plângânduese la mine de 
aceste stricăciuni, îi dedei ordini să, ucidă “acel 
venati şi să mi'lu aducă, căci ori-ce vânatii cal. 
că pe proprietatea, mea mi-se cuvine de drepti. 
Burcard dar făcu precum îi disesemu. Într'o s6- 
Tă, pe cândă mă întorceamii de la vânătore cu 
Omenii mei, vădui pe soţia lui venină în fuga
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mare către mine. Cum mă ajunse, cădu în ge- 
nuchi plângendu şi înecându-se în suspinuri cu 

copila ei, Luisa, care lăcrăma lângă dânsa. A- 
mândouă, c'uni ageri rugători, stau cu mânile 

întinse spre mine. S&rmana femeiă, începându să 
vorbâscă, mă rusă, câldurosi să'i înapoiezi s0- 
ulă. Atunci 6t& ce aflai. Pe cândi Burcard, 
soţia, sa Gertruda şi mica Luisa cinau linistiţi subt 
unii arbore dinaintea, colibei, Cuneric, înzoţitii 
de mai mulţi Omeni armaţi, pe jos şi călări, veni 
la. denşii cu mare furiă. Servitorii sei prinseră 
îndată pe Bureard, îlă legară cu mânile la spate, 

ilă aruncară într'o trăsură şi] luară cu dânşii. 
Causa acestei purtări neasceptate era. că, cu câte- 

va dile mai 'nainte, ucisese la hotare, dar pe pă- 
mântuli domeniului mei, unu cerbi eşitii din pă- 
durea, lui Cuneric, şi'li adusese la castelă. Cune- 

„zic, furiosă, jurase că va, face pe nerușinatulă v6- 
nătorii (ast-felii dicea bunului Burcard) să'şi per- 
dă viâţa în cea mai spăimântătore temniţă a ca- 
stelului de Fichtenberg, în midloculi şerpilor şi 
brâscelor. „Ei bine, disei eu bietei femei, te asi- 

gurii călăi voii scăpa, chiar de aru fi nevoiă să 
sfăramii din temelii visuinea, de Fichtenberg. Li- 
nistiţi-ve şi, pân'atunci,adăpostiţi-vă în castelul 
met. & Bu dar începui a "li urmări cu Gmenii mei 
spre a'i smulge prada, de ară fi fosti cu putinţă, 
penă să nu ajungă; la castelulă lui. Trămisei câţi- 
va călăreţi armaţi ca, să cerceteze posiţiunea locu-. 
lui, le spusei unde să ne adunămi, apoi plecai în
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fuga mare spre castelului de Fichtenberg. 'Tră- 

mişii mei îmi aduseră scirea că Cuneric cu ai: 
lui, oprindu-se la mora din fundulii văiei, se pu- 
seseră, pe băutură, că trăsura, ce ducea, pe bietul 
Bureard se afla, înaintea porţii. Noi îi întrecu- 
serămii cu o bună distanţă, şi ami fi putută a-- 
junge la castelu mai "nainte de dânşii; dar, gă- 
sindu în marginea, pădurii, pe unde urma să tre- 

că răpitorii, unii loci potriviti spre a ne ascun-- 

de, ne puserămu la, pândă. Cându, voioşi şi fără 
cea, mai mică grijă, ajunseră în dreptului nostru, | 
e.irămi d'o-dată din ascundători şi năvălirămit 
asupră-le cu iuţela unui trăsnetii. Cuneric, care 
nu se ascepta la unii asemenea atacii şi care pe: 
lângă acesta era cam ameţitu de b&utură, se luptă, 
cu multă neîndemânare ; apoi, după o scurtă îm- 
potrivire, luâ fuga cu toţi ai lui. Mi-aru fi fostik 
forte uşori să'lu prindă şi să/lu pună la închis6- 
re, dar îmi fu milă de dânsuli şi'lu lăsai să sca-. 
pe. Muiţumită lui dumnedeu, nu peri nimeni în 
luptă. Pământului era acoperiti numai de armele 
„inimicilor. Liberândi îndată pe Burcard, îi de-. 
terămi calulu unuia din inimici, care căduse 
josii în luptă; puserămii tâte armele r&mase de 

la învinşi în trăsura ce adusese pe Burcard, şi: 
ne întârserămu triumfători la casteli. Mi-ar 
fi peste putinţă, fiica mea, să'ţi descriu surprin-- 
derea şi bucuria soţiei şi fiicei lui Burcard, 
cândi ne întârserămii învingători, mai alesii când 
avură fericirea să revadă pe Burcard. pe care'lu
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plânseseră cu atâta doru. Cată, să”ţi spuni ânst 
„că bucuria, mea era şi mai mare. Câti e de dul- 

ce şi de plăcută fericirea, ce simte cine-va, când 
scapă pe semenii sei din ast-feli de nenorociri 
durerose! Atunci luai întrâga'i familiă pe lân- 
să mine şi dedei lui Burcard o mică ocupaţiu- 
ne în casteli, spre ali scuti de persecuţiunile 
ferosului Cuneric. Mai târdii, fiindă rănită în 
resbelu, nu mai putu servi în armată; însă, fiind 
că acâsta nwli împedica, de a lucra şi fiindu că 
i-arii fi venitii forte cu grei să nu'şi agonisâscă 
pânea cu sudârea, feţei, după 6re-care cercetări 
găsi în partea cea mai sălbatică a pădurii uni 
loci potriviti şi'mi ceri voiă a se stabili acolo. 
Loculii ce'şi alesese era într'o văleă fârte re- 
trasă, unde'i făcui o frumosă căscidră. După 
multe trude, ajunse a/şi face acolo o ţerină, care, 
cultivată cu îngrijire, îi procură cu îndestulare 
cele trebuincidse pentru susţinerea micei sale fa- 
„milii. Pe lângă acesta începu să facă şi cărbuni. 
Ţinutulii,. unde locuiesce, nu este măi nici-0- 
dată visitatu de 6meni; pe d'altă parte, fumulă- 
şi pulberea, cărbunelui Lai schimbati atâti la 
faţă, că cu anevoiă Parti “mai pute cunâsce. cine- 
va. Et5 dar cum a scăp.tii pân'acum de per- 
secuţiunile şi de resbunarca lui Cuneric.“ 

Edelbert povestindii şi alte acte de bravură, 
şi devotamentu, care făceau mare ondre lui Bur- 
card, convorbirea se prelungi până pe la medului 
nopţii. Atunci d'o-dată se audi afară uni sg omotii
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spăimentători. Bolţile salelor r&sunară de țăcă- 
nitulă armelor şi de strigătele luptătorilor. Peste 
puținii începu a se deosebi paşii unor 6meni, care 
se îndreptaii cu iuțelă spre camera unde se afla 
Edelbert şi Rosa. Cavalerul se sculă răpede să 
'şi i€ armele, fata, alersâ să pună zăvoruliă, dar 
uşa se sparse d'o lovitură, îngrozitore, şi stă că 
intră uni omii armati din capii pân&n picidre, 
urmati de mai mulți soldaţi. 
—Edelbert, strigă cu o voce tunătore străinuli, 

ai cărui ochi schinteiau de mâniă, 6t€ ora r&s- 
bunării ! Privesce: ei suntii Cuneric, pe care Pai 
insultati în atâtea rânduri ; ascâptă-te la pedâpsa 
ce'ţi păstreză drepta mea ură. | 

Intorcându-se apoi către soldaţi, le strigă : 
— Legaţi'li şi priveghiaţi”lă de aprope, până la 

plecare. Ir tu, tâlharule, d'aci înainte vei locui cea 
mai fior6să închisâre din Fichtenberg. Domeniul 
tei este acum ali mei: voiit alege ce'mi va plă-. 
c6, er restului va fi dată jafului. Să ne grăbimi. 
Peste trei ore vomii pleca,!.. 

Rosa, înecându-se ?n lacr&mi, se aruncă la pi- 
ciorele barbarului şili rugă ferbinte să aibă în- 
durare de tatălu său. Ehi ânsă o respinse furiosii 
şi eşi cu mândriă,. | 

Edelbert fu încarcerați. Duoi soldaţi se aşedară 
la uşă'i cu armele în mână. | | 

Cuneric se folosise d'o îndoită împrejurare, pen- 
tru realisarea, crudelor lui proiecte. Sciindu că E- 
delbert nu. se putea âncă servi cu braţu'i vite-
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jeseii şi că cei mai buni din ostenii lui plecase- 
ră la armata ducelui, cumpărase pe unulii din 
soldaţii rămaşi de pază la Tanneburg, soldatii nă- 
uci şi fără inimă, pe care Edelbert îl ţinea mai 
multi de milă. Peste nâpte, acelii trănătorii des- 
-chisese inimicului o portiţă secretă, din dosulii 
unui tufişii şi unor stânci, care închidea, intra- 
rea subteranei ce răspundea înăuntrulii castelu- 
ui. Guardii aflară despre. acâstă invasiune toc- 
mai cându se vâdură atacați. Cu totă împotri- 
virea lor bărbătescă, fură învinşi şi desarmaţi. 
Ast-felu se esplică neasceptata înfăţişare a lui 
“Ouneric şi a soldaţilor lui în camera, lui Edelbert. 

Jăfuirea castelului. 

Edelbert, încărcatu de lanţuri, sta sdrobiti îna- 
intea focului pe jumătate stins. Rosa, în genu- 
chi lângă dânsulu, plângea şi se ruga. Între a- 
cestea, bolțile castelului r&sunaiă de strigătele 
unei soldăţimi sălbatice, lăsate în desfrâulii be- 
ției şi jafului. În miqloculii turburării generale, 
numai camera lui Edelbert era linistită, dar 'ace- 
stă linişte semăna, cu tăcerea înfiorătore a, cimiti- 
relor. Lampa sepulerală,, ce licăresce pe mormin- 
te, nu dă o lumină mai tristă de câti foculi ce 
treptatu se stingea în cămini, şi care singuri a- 
reta durerea mută, gre, adâncă a, tatălui, cum 

:şi disperarea sfăşiătore a fiicei. „Vai ! striga Ro-  
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sa; cum au cutezati ei să încarce de lanţuri a- 

cesti braţi rănit şi suferitorii, care în atâtea 
rânduri a fosti spaima inimicului, scutul ino- 

cenţei în contra împilării asupritorilor! Dumne- 
deule, vino în ajutorulii nostru!“ Şi cu aceste cu- 
vinte vocea i-se stinse în lacrămi şi suspine. . 

În cele din urmă Edelbert rupse tăcerea. 
—.Linistesce-te, scumpă copilă, fă/ţi curagii, 

sterge'ţi lacr&mile. Să ne încredemii lui dumne- 
deii chiar atunci, cândi ne supune la cele mai cru- 
de încercări. Elu va, sci, cândi va găsi de cu- 
viinţă, să întorcă spre bine restristea ce ne apâsă 
astădi. Pote că chiar inimicii vorii lucra pentru 
a ne aduce fericirea. Acum trebuie să ne des- 
părţimiă. . 

— Părintele mei! strigâ, Rosa cu înfocare, 
strinsându'li în braţe. Nu'mi mai vorbi de nici- 
o despărțire. Nimeni nu mă va pute seste cu 
viaţă din braţele d-tale. 'Te voii însoți pretutin- 
deni: voit merge cu tine în selaviă sai la mârte! 

— Nu, copila mea, răspunse tatăl cu liniste; 
Cuneric nu va consimţi nici-o-dată să ne lase îm- 
preună. Unii omu crudii ca dânsulă nu'mi va, pro- 
cura acestă mângâiere. Trebuie să ne despărţimi. 
Grăbesce-te de scapă... Nu mă îndoiescii că vre- 
unul din servitorii nostri va pute să”ţi înlesn6- - 
scă fuga. Cuneric şi-a însuşitii castelulii şi totăa- 
verea mea. Ast-feli, din fiică de castelanti, 6tă-te 
acum săracă, mai săracă de câtă fiica celui mai 
scăpătatii locuitorii din domeniele mele. Nu'ţi per-
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de âns€ curagiulu: bunurile lumssci nu merită să, 
le plângemi. Acum poţi judica, singură, cu câtă, 

înlesnire le perdemii, fâr'a mai vorbi despre mor- 
te, care ni-le răpesce cu totuli. În privinţa, ta, 

suntu linistiti, prin încrederea, ce ami că tu po- 
sedi comori pe lângă care aurulă şi diamantele 
nu preţuiescii nimici, comori pe care nu ţi-le pote 
răpi nici capriciulti sârtii, nici chiar mortea : ele 
suntă virtuțile ce ai mostenitii de la, mamă-ta, pie- 

tatea, activitatea, cumpătarea, blândeţea şi răb- 
darea. Păstreză cu religiositate acâstă mostenire 
şi te asiguri că vei fi destu'ii de fericită. Te con- 
siliezii să te retragi la bunulu cărbunară Bur- 

card. Eli şi soţia lui vori av6 grijă de tine, 
Vei trăi necunoscută şi linistită în umila, lor casă, 
pân&'ţi voru put6 săsi unii asilă mai plăcuti în 

castelul vre-unuia din amicii familiei. Chiar de 

ai fi nevoită să stai la, dânsuli mai mulţi ani, sait 
şi totă vicţa, trebuie să te consoli, cusetândii că. 

adese-ori pote cine-va să vieţuiâscă şi să moră, 
mai fericită într”o colibă de cât într'unu castel, 

că în cele din urmă a, vieţui fericiti şi a muri în 
pace e toti ce se pote dori mai multi în acestă 
lume, Nu'ţi fiă ruşine de a te ocupa cu lucrările 
câmpului. Asprimea, unei mâni muncitâre e mai 
preferibilă, de câtu inelele strălucitâre ale unei 

mâni trândave. Tocmai acum poţi vede câtă drep- 
tate avea, biâta mamă-ta să/ţi însufle iubirea, de 
lucru, să te deprindă cu densulii : ce te-ai face a- 
cum, daca, te-ari fi deprinşii a căuta fericirea, în
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-găteli, în luxti şi în plăcerile sgomotâse ? Nu te îngrija câtuşi de puţină despre sârta mea, Râgă- te pentru mine, şi dumnedeii nu mă va, părăsi. Întro qi, mânasi a-tot-putinte îmi va sfărîma, f6- rele. Daca ânsă va fi să te v&dă astădi pentru ultima, ră, dacă, voii peri în spăimântătorea, în- 
chisdre ce mă asc&ptă, promite tatălui t&i că nu vei uita, nici-o-dată consiliele ce'ți dă, că te vei sili a imita, purtările virtâsei tale mame, că, în ori- ce nenorocire vei fi înţelâptă, demnă de nobilii îsi strămoşi... 16 acestă lanţii şi acâstă medaliă 
de aurii, preţisse daruri ale împăratului. Nu le vinde nici-o-dată, ori câtă de ap&sătore ţi-aru fi posiţiunea, ci păstreză-le spre a'ţi aduce a-minte de mine. Ş'apoi ele voriă proba o-diniră că tu esti din. nobila casă de Tanneburg. Acum, fiica, „mea, îngenuchiă să'ţi dai âncă o-dată bine-cu- ventarea'mi paternă, 

“Rosa îngenuchiă cu capulu plecati şi îne- cându-se în lacrămi. Pe faţa, ei se citia cea mai dulce pietate, cea, mai adâncă durere. Nefericitulă tată îi puse mâna pe capu şi dise, cu toni atin- S&torii şi solemni : 
— Dumnedei a-tot-putinte să, te bine-cuvinteze, copila, mea, şi să te aibă, tot-dâ-una, sub sânta lui priveghiere. | 
Rosa răspunse numai prin suspine. Atunci E- delbert, ne mai putându'şi stăpâni lacr&mile, o îmbrăţişâ cu căldură şi”i dise: 
— Copila mea, nu te voii uita, nici-o-dată : în 

3
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închis6re, mă voiii ruga neîncetatii pentru tine. 

Acum promite'mi şi tu că nu vei uita, cele ce ţi- 

ami spusii, ci că le vei urma cu punctualitate. 

— Da, tată, îţi promitu. Voiu face cu bucu- 

riă toti ce mi-ai recomandati, afară numai de 

unii lucru : nu poti, nu voii pute nici-o-dată, să, 

te părăsescii. Nwmi cere acâsta ; nu'mi mai dice 

să fugii. Inima”mi se strivesce, gânuindu-mă la, o a- 

- semenea, faptă. Pote că, prin multele'mi rugăciuni, 

voiii reeşi să dobândescii voia de a te însoţi, de 

a sta cu tine în închisore spre a te consola şi a 

te servi. Da, inima'mi spune că va fi ascultată 

rugăciunea, iubirii filiale, că cruduli Cuneric va 

ave compătimire de lacr&mile mele. | 

În momentuli acela, unii sgomoti spăimân- 

tători se auqi în totii casteluli. Cuneric dedese 

ordinul de plecare : tâtă trupa eşise în curte şi 

sta, gata, să, pornescă ; numai câţi-va soldaţi tre- 

buiaii se remână. Mai mulţi resboinici intrară în 

camera, lui Edelbert, pe care Rosa îli tinea, strinsit 

în braţe, rugându-se a o lăsa şi pe dânsa, săli în- 

soţescă ; selbaticii ânsă, neascultândii pici rugă» 

ciunile, nici ţipetele, o respinseră, cu asprime, il 

smulseră din plăpândele'i braţe şilii t6r6ră în 

curte, unde numerâse. torţe dai o tristă lumină. 

Porta, castelului era, dată de părete; fiă-care din 

inimici, călări şi în ordine de plecare, trâgea de 

_căpăstru câte unii calti. Dou& mari trăsuri erai 

încărcate de prădi ; cea de a treia, o căruţă ve- 

chiă, ascepta pe nobilul Edelbert, care fu pusi
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sau mai bine aruncati într'ânsa. Eli v&du scoţân- 
du-i-se caii din grajduri şi înhămându-se îndată, 
la aceste trăsuri. Aceea, în care se afla dânsuli, 
nu'lu adăpostia câtuşi de puţinii de asprimea, tim- 
pului şi, cu tote că, tremura de frigu, cu tâte că, 
durerile ranei i-se înăspriai din ce în ce mai 
multi din causa umidității, fu nevoiti să ascepte 
pen&'i va, plăce inimicului să d6 ordinul de ple- . 
care. În fine Cuneric, apărând în curte, se a- 
runcă pe cal. Călăreţii înarmaţi înconjurară, tră- 
sura în care se afla ilustrul captivi, şi trupa, fă 
cendu să r&sune aerulii de ţipetele unei veselii s6]- 
batice, eşi din castelii în desordine. Tropotuli 
cailor, cându trecură pe puntea, de pe sanţuli: 
tortificaţiunilor, semăna cu bubuituli tunetului. 

Ajungendi pe povârnişulii muntelui, unde era, 
situati castelului, începură a merge mai încetii. 
Atunci Rosa, alergândi cât putea, v&du pe Cu- | 
nerio mergândi în trâpedulă calului pe lângă 
trăsura, ce ducea pe tatăhi sâi. Ea se aruncă, în- 
tre cali şi trăsură, rusându'lă cu şiroie de lacrâmi 

„să o lase lângă tatăl stu. Repetându'i neînce- 
tatu umila şi dui6sai rugăciune, alerga pe lângă 
rote şi calii, care amenințau s*0 strivâscă dintr'unti 
momentu în altulu, dar ea nici că se gândia la, a- 
cesti îndoitu periculi, cu -totulă preocupată de 
nenorocituli seu tată, pe care voia săli însoţe- 
scă spre a/li consola. Nesimţitorii la, durerea şi 
devotamentuli ei fliali, neînduratulii Cuneric pă- 
rea că nici n'o aude. Cu mâna stângă în şoldă,
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cu spada, în cea-l-altă, se uita împrejuri cu se- 
meţiă. Cândi ajunseră la pâlele muntelui, bar- 
barului strigă: „înainte!“ "Trupa dete pinteni 
cailor, şi porni în fuga mare. Bita fată, în ne- 
strămutata/i dorinţă de a urma pe tatălui s&u, a- 
lergâ neîncetati după dânşii, până cădu de obo- 
s6lă, er ei dispărură în desişulii pădurii ş şi'n ne- 

gura nopţii. 

O nâpte în pădure. 

Rosa, care eşise forte rari din castelu şi tot- 
dâ-una însoțită de câte cine-va, se v&du acum 
în midloculi pădurii, pe o n6pte furtunosă şi cu 
totul singură. F'ulgerele brăsdaii norii întunecoşi, 

tunetele bubuiaii în atmosferă, ploia cădea cu să- 
leta. Bista copilă nu mai scia încătro să apuce.. 
Căutâ, multi, dar în deşertii, unii locu potrivitii, 
unde să ascepte până la diuă. În fine găsi, într'- 
unii brădetii, adăposti de plâiă şi de vânt, De 

şi singură, în puterea nopţii şi într'o pădure, nu 
simţi nici o temere: mâhnirea n'o lăsa să mai cu- 
sete nici la înfiorătoruli locui unde se afla, nici 
la, periculele ce putea să întâmpine, nici la furia. 
vijeliei, fiindu cu totuli absorbită numai de grija 
nenorocitului seii tată. 

Îndată ce se revărsară diorile, eşi din tufişi 

cu ochii roşiţi de lacrămi şi începu a se uita îm- 
prejuri. Atunci zări turnuli castelului părintesci,
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care se arcta în depărtare la lumina, dimineţej. 
„Ah! strigă ea, câtii aşi dori să'mi revădu âncă 
o-dată legănulii familiei ! Pote că acolo aşi mai 
găsi vr'unuli din credincioşii servitori ai nostri, 
care să, aibă compătimire de mine şi să'mi arâte 
calea, ce duce la Burcard. Vai, castelulii, în care 
m'amu născuți şi amii fostii crescută, este acum 
închisu pentru mine, pote pentru tot-de-una !« 
Vorbindii ast-felă, trecu pe la plele muntelui şi: 
se îndreptâ, către pădurea, unde locuia cărbu- 
narulu. 
„Nu cunoscea posiţiunea locului de câti numai 

din descrierea tatălui seu, care”i spusese 'că în 
fundulii pădurii, la o depărtare de patru leghe de 
Tanneburg, se'nălţaii duoi munţi rîpoşi, acoperiţi 
de bradi, că între ei se afla coliba, cărbunarului. 
Din loculii unde era, ea atunci, se vedea în de- 
părtare acei duoi munţi, după care se putea în- 
drepta destuli de bine. Ţintindu'şi privirea pe- 
spicurile lor, apucă calea cu scopulii de a trece 
printre dânşii, ânsă acea, parte de pădure era, aşa, 
de neumblată, că:nu mai dete de nici o potecă. 
Se vădu dar nevoită une-ori să'şi deschidă, sin- 
gură calea spre a străbate câte unii crângii, alte- 
ori să şi schimbe direcţiunea şi să ocolsscă, lacu- 
rile ce întâmpina, alte-ori iGrăşi să sară peste 
şanţuri sai să trecă câte uni pârîii ; în fine pădu- 
rea, care din ce în ce devenia, mai desă, o făcu să 
pergă: din vedere munţii, spre care voia să se în- * 
drepte. Acum diua trecuse mai multi de jumătate,
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- si Rosa toti nu zăria munţii. Cu tote astea, ne- 
perdându'şi curagiuli, înainta merei şi câti pu- 
tea, mai răpede, cândii d'o-dată, eşindu'i unii mi- 
streţii înainte, se spăimântă şi se puse pe fugă. 
Ne mai putândii de oboselă, intră într'uni crângă 
stufosu, ce'i închidea calea, şi se aşedâ subt unt 
fagii, cu hotărîrea de a se urca într'ânsuli, daca, 

mistreţuli ari fi urmărit'o pân'acolo. Ascultândie 
cu luare-a-minte, nu audi nimici: totuli era, li- 

„nistită. Din nenorocire ânsă îşi perduse cu totul 
calea; şi nu mai scia în cătro să apuce. Sârele era 
către apusii şi biâta Rosa, se gândia ce să se facă, 
de va fi să mâiă n6ptea, în pădure, singură şi es- 
pusă frelor sălbatice. 

Pân'aci adânca'i mâhnire o făcuse a nu se mai 
îngriji de ale mâncării. Acum ânsă, ne mai pu- 
tândă de f6me şi de ostenslă, simţi uni felii de 
slăbiciune. Cu tâte astea îşi strînse puterile şi se 
sui pe o costă, de unde vădu posiţiunea, locuri- 
lor din prejurii. Nori groşi şi negri întunecai 
sorele aprope să apună ; aburi vineţi şi roşiatici 
învluiai totii ținutului. „ Dumnedeule! strigă, Rosa, 
îngenuchiându. "Tu ai dis: „chiămaţa-me în res- 
trastile vostre şi tă voii, veni în ajutori.* Dome, 
tu vedi în ce stare mă aflu!..“% 

Dup'aceste cuvinte, rădicându-se uni vânti re- 
ce, risipi norii şi, la radele s6relui, zări în depăr- 

„tare fumuli ce se înălța din midloculi pădurii. 
»Dmne al bunătăţii, îţi mulţumesci din toti su- 
Hetulu, dise ea. Tu'mi arăţi locuinţa, lui Burcard.*
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Şi îndată apucă spre partea unde văduse înălțân- 
du-se fumuliă. 

În minutul. acela, cărbunarulii şedea pe unit 
trunchii înaintea unei tulpine de stejari, "naltă ca, 
de trei palme, pe care se afla o scândură prinsă'n 
cuie, cei servia de masă şi pe care i-se afla, cina: 
pâne, untii şi unii urciorii cu apă.- Pei6rbă se ve- 
dea, securea şi vetraiulu. Privia, apunerea s6relui, 

cântândii o doină ce r&suna în depărtare. Rosa 
îlă audi şi începu să mârgă mai iute. 

Cându Burcard o zări, făr'a o put6 cunosce, 
r&mase în mirare vădândii cum o copilă ca, dânsa 
se espunea, ast-felii în s&lbatica pădure. Dar, în- 
dată ce o recunoscui, se sculâ răpede, o salută de 
departe cu respecti, alergâ spre întimpinare'i şi 
o luâ, de mână, cerându'i iertare că'i înegrise mâ- 

nile şi aretându'i surprinderea, că.o vede în acele 
locuri. 

— Vai! respunse Rosa suspinândi, se vede 
că dumnsta, n'ai aflati âncă, despre nenorocirea, 
nâstră! 

Ce s'a întemplatii ? strigă cărbunarulii cu 

spaimă. 
— Cunerie de Pichtenbere, î în capul unei ce- 

te de soldaţi, a veniti astă-nopte pe neasceptate la. 
castelulii nostru, ne-a jefuiti cu totulu, a ncărcati 
de lanţuri pe bietulu tată-mei şi Pa, dusi la Fich- 
tenberg, ameninţându'lii cu cea, mai cumplită în- 
chis6re. 

—Ce felu, blesteniatuliă de Cuneric a cutezatii.. 
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strigă cărbunaruli cu aprindere, punândii mâna, 
pe v&traiu, 

Apoi, nevoindu-se a'şi. ascunde mânia, şi du- 
rerea, adause cu 6re-care liniste : 
— 'Te rogii, în numele cerului, esplică/ mi şi mie 

împrejurarea. Amii v&duti chiar ieri seră, pe ta- 
tălă dumitale şi nimici nu prevestia, o asemenea, 
nenorocire. Cum a putută Cuneric să pună mâ- 
na, într'o singură npte, pe unu castelii atâtii de 
bine întărită ? Mi se pare aprâpe de necredutii ! 

Rosa şedu lângă Bureard şi începu să'i de- 
scrie împrejurarea; ânsă elt, luându sema, că, a- 
bia putea vorbi de fome şi de obosslă, îi oferi 
cu bună-voinţă pânea şi untulii destinate pen- 
tru dânsul. Rosa mâncâ cu nesaţiii şi b&u apă 
limpede şi curată, apoi reîncepu trista/i povestire. 
Burcard fu atâții de mişcatii de încrederea, ce'i 
arsta domnului stă, trămiţâudu'i pe fiică-sa, în 
câți nu'şi mai putu opri lacr&mile. 

— Linistesce-te, nobilă, domnişâră, dise el. 
Dumnegeii nu ne va lăsa. Ei unulti: mă voiii face 
luntre şi punte, ca, să v& poti servi. De astă da- 
tă ai trebuinţă de odihnă. Casa'mi este pr6 de- 
parte ca să mergemi acolo astă seră; ânsă aci 
aprope amii o covercă, colo între cei trei fagi, ce 
se vediu la lumina flacării unde ardă cărbunii. În- 
velişuli, aşedatu pe patru pari, îi este destul de 
buni ca să nu pătrundă plâia, printr'Ensulă ; îm- 
prejurii se află o rogojină, care o aperă de vântu,
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€r înăuntru unii aşternutii de muşchii mâle şi 
uscati. _ 

Acolo duse pe Rosa, apoi se retrase sub desulii 
frundişii a duoi bragi de lângă covercă, unde se 
culcă pe unii strati de fânu. Bietulii omu se gân- 
di tâtă nopticica la nenorocirea cavalerului. Mâh- 
nirea/i crescea şi mai multi, cândii îşi amintia că 
prinderea, şi ruina lui Bdelbert proveniai în ma- 
re parte din causa ajutorului ce'i dedese spre ali 
smulge din mânile înr&utăţitului Cuneric. Preo- 
cupatu de aceste cugetări durerdse, îşi frămenta, 
capuli ca să găsescă vr'unii midloci spre repa- 
rarea nenorocirii provenite mai multi din causa 
lui. Se scărpina la urechiă, îşi trăgea căciula, 
cândă în drepta, cândii în stânga, cându pe frun- 
te, cândi pe cefă, şi, ne mai putend'o suferi pe 
capi, o luâ în mână şi începu a;se ruga pentru 
scăparea cavalerului, pentru repausulii nobilei 
copile. Într'uni cuvânti, nu închise ochii tâtă 
n6ptea,. 

Rosa dormi linistită până la diuă, de şi furtu- 
na nu încetase câtuşi de puţini. 

Coliba, lut Burcard, . 

Diminsţa, fu plăcută, şi frumosă. Din cândă în 
cându, cărbunarulii trăgea cu urechia, ca să prin- 
gă de veste despre desceptarea fiicei castelanului. 
Adesea i-se părea, că s'a sculatii, şi se bucura,
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vădendi că se amăgise. „Dorme linistită, îşi di- 
cea, densuli; căci bista copilă e ajunsă de obo- 
selă, de grijă şi de nehrană. Buni mai e som- 
nului, în nenorocire : e una, din cele mai dulci bi- 
ne-faceri ale cerului. Printr'6nsulti uitămii res- 
tristile, elii ne dă puteri nuoi spre a le suferi, cândit 

„ne desceptămi. * 
Peste puţini veni şi Luisa, fata, cărbunarului, 

aducândi tatălui sei într'uni panerii merinde 
pentru gustare, prânqi şi cină. V&qându'li tristi 
şi întrebându'li ce are, nu'şi mai putu opri la- 
cr&mile, cândi află, despre neasceptata, nenorocire: 
a castelanilor. 

Rosa, cândii se sculâ, nw'şi mai aducea a-minte: 
de nimici şi nu seia unde se află; ânsă, îndată 
ce cugetă la adevărata'i posiţiune, începu să 
plângă cu şiroie de lacr&mi. Eşindii din covercă, 
Burcard şi Luisa alergară înainte'i. 

— Domnişoră, dise cărbunaruliă, nu te mâhni 
atât de multi. Precum dup'o n6pte furtunâsă, 
timpului s'a, linistită şi cerulii s'a înseninati i6- 
răşi, toti ast-feli în curândii se vorii risipi res- 
tristile şi durerea d-vostră. Ai încredere în dum- 
nedei, că nu ve va lăsa! 

La întâlnire, Rosa, şi Luisa, îşi arătară mare 
iubire, ca, nisce vechi amice, care se cunoscuseră, 
din cea, mai fragedă, copilăriă. Era atâta timpi, 
de când nu se mai veduseră: amândouă dar re- 
maseră uimite de schimbarea ce luase fiă-care. 
După aceea, Luisa scose din paneri provisiunile
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ce adusese şi din care mâncă, şi Rosa 'cu nespusă. 
plăcere. , 

— Acum, domnişsră, dise cărbunaruli, ur- 
msză pe Luisa la colibă, unde poţi şede până 
cândii dumnedei ne va veni la toţi în ajutori. 
Voiu sosi şi ei, îndată ce'mi voiu termina lu- 
cruli. Nu mai plânge, că mâhnirea nu'ţi e de 
nici uni folosi ; lacr&mile nu ne poti schimba în- 
tru nimici amărăciunile... 'Tu, fata, mea, fii cu 
grijă, ţine-o de mână, mai alesi pe potecile strim- 

te ale munţilor: nu uita că avemi a ospâta pe 
fiica unică a bine-făcătorului nostru, care astădi 
se află în nenorocire. 

Plecând amândouă, de la cărbunăriă şi pân& 
la, colibă, prin pădurea desă avură să străbată, 
crânguri stufâse, văi adânci şi dâluri rîpâse. Du- 
pă mari anevoinţe, ajunseră într'o vălce frumd- 
să şi veselă, unde se afla casa lu! Burcard. - 

Locuinţa, înconjurată de pomi roditori, avea, 
înfăţişare forte plăcută. O apş6ră, limpede ca cri- 
staluli, curgea pe lângă dânsa. Totă valea, era a- 

sternută cu verdsţă, smăltată de flori mirositâre. 
Munţii şi pădurea o adăpostiaii de furia, vânturi- 
lor, aşa că primăvâra se ivia, mai de timpurii în 
partea locului. Vaci grase păsceaii în fundul 
văiei şi, cu ugerele încărcate de lapte, mânca mu- 
gurii tufelor de pe stâncele din prejură. Lângă 
casă o grădiniţă înconjurată de gardu-viu şi cul- 
tivată cu înorijire, în care la unu colții se vedeai 
mai mulţi stupi de răchită împletită. Albinele, ce
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Sburaii neîncetat de la stupi la flori şi de la, 
flori la stupi ; găinile cu pene lucitore, ce ricâ- 
iai pământuli pe dinaintea casei, înviorai mo- 
desta, locuinţă. Rosa intră în camera, ce avea, să 
ocupe: o odăiţă forte curată şi prin ale cărei fe- 
restre putea să privescă valea în t6tă a, ei întin- 
dere. | 

Era acum pe la amgi. Soţia, cărbunarului, re- 
cunoscătâre ca şi bărbatului sei, plânse din su. 
fleti, cândi află nenorocirea întâmplată, 

—- Tatăli dumitale, dise ea, a făcutii acestă, co- 
libă ; e a dumitale, domnişâră,: ţi-o înapoiămi și 
suntemi gata a servi cu t6tă, credinţa, pe fiica, bi- 
ne-făcătorului nostru. 

— Tata, r&spunse Rosa, nu putea să'şi între- 
buinţeze mai nemeritiă bine-facerile, fiind că sun- 
teţi destulu de recunoscători... - 

— Dar să lăsămii acum întristarea, întrerupse 
femeia. Sorele a trecută de am6di şi ei n'ami a- 
dusi âncă nimicii de mâncare! Luiso, rămâi tu ci 
domnişora, că eii alergi la bucătăriă,. 

Şi plecâ, spre a se întorce peste câte-va. minu- 
te, aducândiu o farfuriă cu ochiuri, pe care Rosa 
le găsi de minune. - 

— Ce păcat că nu amii şi niţel vinu, dis: 
„cărbunăresa; Astădi, pentru'ntâia, Gră, îmi pare 
TEu că sunt săracă, | 

— Dumneata nu scii, răspunse Rosa, câtiă sun- 
teţi de bogaţi. Aveţi uni nutrimenti simplu, dar 

 îndestulătorii şi săntosi ; o vieţuire modestă, a,
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cărei liniste e scutită, de turburări! În castelulii 
nostru, căte sriji şi supărări, şi ce nenorocire !.. 
Dumnedeule, înapoiază'mi pe tată-meui şi lasă- 
ne să petrecemii visa în acâstă retrasă şi lini- 

stită vale !., 

Cărbunarulă, recunoscători. 

'Precuseră mai multe dile de cându Burcard 
era, asceptatii cu mare nerăbdare de ai lui, 

care p'aveai nici o scire despre dânsulu. La ul- 
tima'i întrevedere cu fiică- -sa, îi disese să nu'i 

mai aducă merinde, fiindi că era hotăritu să'şi 
ducă cărbunii la târgii şi peste puţinu să se în- 
torcă a-casă. Ast-felii lipsa lui prelungită aducea 
mare neliniste familiei, cândă într'o di 6t&li că 
sosi pe neasceptaite, aducândii pe umeri o frum6- 
să căpridră. După ce o puse josu, salută cu re- 
speotii pe Rosa, cu afecţiune pe soția şi fiică-sa, 
“care”i eşiseră, înainte cu nespusă bucuriă. 

— Ai vândutu cărbunii cu preţii buni, dragă 
Burcard 2 îlu întrebă femeia. 

— Asi, cărbuni! r&spunse elu. Toti la căr- 
buni m'ami gânditi eu! Aşi fi pre fericiti daca, 
speranţele nu mi sarii fi stinsă cutotuli! Ami 
avutii mai multe alergături, despre care n'ami 
voiti să vă spunii pân'acum. M'amii dusă pe la, 
cavalerii ajutaţi în mai multe împrejurări de ta- 
tălu domnişsrei. I-ami rugati ferbinte să atace
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casteluli de Fichtenberg, sati cel puţinii să prin- 
dă pe Cuneric în vr'una din venătorile lui şi săli 
pună la închisâre până va reda d-lui Bdelbert 1i- 
bertatea şi bunurile ce i-a răpită. Dar tote stăru- 
inţele mi-aii fostii nefolositâre. A cesti ingraţi mi- 
ai r&spunsi că Cuneric e fârte puternici, că în- 
treprinderea e periculosă şi pote av6 unii resul- 
tatii nenorociti pentru cine s'arii încerca, s"0 pu- 
nă în lucrare, că e multii mai bine să se ascepte 
pân cândi toţi amicii d-lui Edelbert se vor în- 
toroe de la resbeli şi că numai atunci Sari pu- 
t€ tace o asemenea încercare. Ca, nisee egoisti, ei 
nici nu sai gânditii a mă întreba despre dumne- 
ta, domnişsră, O atâti de mare ingratitudine mi- 
a sfăşiati inima, şi lacremile mă înecati. Cu tâte 
astea m'ami stăpânitu. Vedendi acestă r&cslă 
din parte-le, n'amii voită nici eu să le spuhii că 
te afli în umila'mi colibă, saii să le ceri vr'uni 
asili pentru dumusta la, denşii. Credii că ai face 
multi mai bine să remâi aci. Dar de!.. Mai Cuge- 
tă şi d-ta, apoi hotărasce-te la unt felii. 

— Hotărirea'mi este luată, dise Rosa. „De mii 
de ori îmi place mai bine să r&mânii la dum- 
neavostră, daca veţi av6 bunătatea să mă primiţi. 

-— Să, te primimi ? Nu cum-va credi că ami 
uitatii cum generosulă dumitale tată mia, scăpatii 
din mânile lui Cuneriz, că m'a primiti în castelii 
împreună cu soţia şi fiică-mea ? Acestă casă, pă- 
mântulii ce-o înconjoră, totii ce avem le datorim 
numai bunătăţii d-sale. Ami fi nisce mişei, dac'am
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put6 uita măcar unii minuti asemenea bine-fa- 
ceri. Noi &ştia, de şi suntemii nisce bieţi cărbu- 
pari, dar nu vâmii fi nici-o-dată ingraţi. R&mâi 
dar cu noi cât îţi va plăce. Fii te voiu servi ca 
unii tată; Gertruda şi Luisa, vorii face totu ce le 
va sta în putinţă ca să preîntâmpine trebuinţele 
şi dorinţele dumitale. Nu vomi cruța nimici ca, 
să te facemii aţi afla mulţumirea în acestă loci 

retrasu, şi numai atunci vomii simţi adevărată bu- 
curiă, cândi vomi pute să procurămiu liniste şi 
fericire stimatei fiice a domnului, a bine-făcăto- 

rului nostru. 
După aceste cuvinte, însuflate de cea mai viiă 

recunoscinţă, luă căprira de josii şi adause: 
— Duntii mai multe gile de cândiu ai cam sufe- 

„ritu despre ale mâncării; acum o să te ospătezii 
cu ficatului acestei câpridre, pe care/lu voii găti ei 
însu'mi: adesea mi s'a întâmplatii să faci pe bu- 

cătarulii, cându însoţiamii pe tatălui dumitale la, 
vânătore. 

Şi îndată, luâ, vânatulii, ca să'lu ducă la bucă- 
tăriă. | 

A doua qi, făcu 6re-care schimbări prin casă, 

spre a înlesni Rosei o vieţuire mai plăcută, şi'i dete 
cea mai bună cameră, înfrumuseţată şi mobilată 
câti. mai bine. 7 

— tă domnişâră, dise el, o locuinţă ceva mai 
potrivită pentru dumnsta. Câtu despre ale mân- 
cării, voiu înoriji eu. Totu vânatului din pădure 
este alu bine-făcătorului mei; voii fi dar vânăto-
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Tuli. dumitale : îţi voii aduce cu îndestulare că- pridre, iepuri, rațe sălbatice, becaţe şi, de vei voi, chiar mistreți şi cerbi, | O invită apoi să facă cu dânsuli, cu soţia şi fiică-sa, 6 primblare scurtă, spre ai ârăta tote po- siţiunile văiei. 
— Vedi, gise el, aceste frumâse lived şi ţerine de srâii ? Tatălu dumitale ni le-a, dati. 
După aceea o duse şi în grădină. Aci, luând s6ma. că Rosa simţia o nespusă, plăcere la vederea, albinelor, îi dete celii mai frumosi stupi şi câţi- 

va faguri de miere curată. 
Peste vr'o două dile, Burcard fu nevoită să plece la cărbunăriă, dar nici-o-dată nu se în- torcea a-casă, fără ai aduce câte-ceva: aci”lă ve- deai cu unii paneri cu raci » aci cu vânatii , aci cu ciuperci frumâse. O dată prinse uni puii de turtură, căruia;i făcu o frumosă, coliviă ; altă, da- 

tă aduse o ciută, care'li urma ca un câne ; căci, 
făr'a spune nimenui, o domesticise de timpurii şi 
îndată ea, se deprinse cu noua'i dâmnă, Când sta a-casă, scia, să 46 o plăcută, direcţiune cuge- tărilor Rosei : inima, şi bunu'“ simţi îi ar&taă mid- l6cele d'a o face săli asculte cu interest, 'Tot- ds-una îi povestia câte o faptă de vitejiă din vis- 
ţa cavalerului, câte o generositate din partea, ca- 
stelanei mai "nainte de nascerea, Rosei, prin urma- 
te necunoscută âncă de dânsa. Aceste povestiri, care îndulciazi suferinţele fetei, îi înfăţişau şi e= 
semple frumâse ce i-se întipăriau adânci în inimă,
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Cărbunăresa nu'i arăta, mai puţină iubire şi bu- 
nă-voinţă, Vedend'o că rămăsese numai cu rufe- 
le de pe dânsa, se grăbi, ca, adevărată mamă, a'i 
procura totii cei era, necesarii. Scâse din ladă o. 
bucată de pânză spre a'i croi câte-va, cămăşi, îi 
dete bumbacii şi lână pentru ciorapi, ar&tându'i 
părerea sa de rău că nu le avea de o calitate maj 
bună pentru o copilă nobilă ca, dânsa, în fine îi 
spuse că isrna trecută torsese nisce bumbac 
multii mai subţire, din care se putea, scâte o mare 
trâmbă de pânză. După. ce o ţesu câte-va dile, 
alergă cu ea la rii, o spălâ şi o'ntinse pe icrbă 
spre a senălbi, apoi o dete Rosei. Aceste daruri 
aveail o înduoită valdre pentru dânsa: pe deo 
parte îi erai fârte trebuinci6se, pe de alta, îi dat 
ocupaţiuni cu care'şi mai petrecea, timpulă. 

Luisa, era pentru Rosa, o s0ţă forte bună şi în- 
datoritâre. Lucraii şi se jucati împreună, măi în 
tote dilele. Rosa o învăţa să câsă, şi să împlet6- 
scă de minune; apoi îngrijaă de grădină, una, din 
marile lor plăceri, de şi într'nsa, nu se vedeai 
de câtu legumi şi câte-va, flori ordinare, ca ochiul 
boului, dorele, crăiţe, nalbă, maci, etc. 

Cu tote acestea, gândului Rosei era neîncetaiit 
la nenorocirile şi captivitatea tatălui set. Dup€ 
sfăşietorele“i dureri de la începutii, fu coprinsă, 

„de o melancoliă, pe care nimici nu "i-o putea, de- 
părta, din sufletii: fruntea, i-se însenina, numai a- 
tunei, cându audia pe bunul cărbunariă vorbindi 
cu soţia sa despre planurile ce'şi formaii spre a 

4
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îndulci suferinţele cavalerului saii spre ali scă- - 
pa din închis6re, căci imaginaţiunea ni Burcard 
era condusă mai multi de generositatea inimei, de 
câtu de slabele midlâce de care dispunea. 

Întro Duminică, pe cândi se aflaii cu toţii la 
masă şi vorbiaii, ca în tot-ds-una, despre scăparea 
lui Edelbert, pe la sfirşituli cinei soţia cărbuna- 
rului aduse o farfuriă cu ciuperci bine gătite. 

— Mânâncă, te rogii, dise ea, fiind-că sciă că'ţi 
placi. Cei de la castelului Fichtenberg ari da, 
multă să aibă asemenea ciuperci. Uni prietenii 
alu nostru cărbunari le trămitea acolo prin fiică- 
sa, care mai în urmă intrase în serviciulii soţiei 
portarului ; dar acea femeiă, care e uni draci, 
precum se dice, a goniti pe bidta copilă, ş'atunci 
omului nostru s'a jurati că nu va mai trimite ciu- 
perci !a Fichtenberg, chiar cândii toţi ai castelu- 
lui Varu ruga în genuchi. 

Acesta fu ca o radă de lumină pentru Rosa. 
Ea se sculâ răpede şi, cu priviri pline de speran- 
ţă şi de bucuriă, dise : 

— Sciţi ce m'amiă gânditi? Să mă îmbracii ca, 
o fată de cărbunaru, să ducii ciuperci la caste- 
luli Fichtenberg, să mă silescii a, câstiga încre- 
derea, soţiei portarului, să intru în serviciului ei, 
şi ast-feli să ajungi a, vede pe tatălu meă, ai în- 
dulei nenorocirea, alu scăpa pote. 

Spăimântaţi i de acestă ideie cutezătore, se 
nevoiră a o convinge despre greutăţile şi pericu- 
lele unei asemenea întreprinderi. Totuli fu ânsE
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în deşerti: pimicii n'o putu face să'şi lase pro- 
iectuli. Eşi dar îndată şi, dnp& câte-va minute, 
se întorse cu vestmintele Luisei. Cărbunăresa şi 
fiică-sa fură încântate, vădând'o îmbrăcată ca dân- 
sele, şi în adevării că Rosa, era, forte drăgălaşă 
cu acele simple vestininte. N 

— Da, dise Burcard, îţi stă fârte bine cu a- 
şa haine ; dar, spre a te străresti cu totulii, ca să, 
nu te cunâscă nimeni, ari trebuisăţi îuegresci 
puținii mânile şi fața. 

Rosa urmă aceste înțelepte îndemnuri Şi se 
hoţări să plece a doua di, temându-se să nu'i a- 
puce alt cine va, înainte, Si i 

— Ei bine, fiindu că stăruiesci atâtu de multi 
în hotărîrea dumitale, dise cărbunaruliă, încer- 
că'ţi noroculi, şi cerulă să te protsgă. Chiar astă, 
seră me duci să'ţi culegi cele mai frumâse ciu- 
perci. Luisa te va însoți până la marginea, pădu- 
rii, aprâpe de uni micii dealii, pe care suntu trei. 
cruci de pstră şi de unde se vede castelul de 
Fichtenberg. Acolo te va, ascepta până la întâr- 
cerea dumitale. a 

A doua-di, în revărsatulii diorilor, Rosa, luă co- 
şulu cu ciuperci şi Luisa uni altuli cu merinde. 
Burcard şi soţia lui, privind'o cum se depărta, 
versară lacremi calde, rugându pe dumnedeu să 
nu părâsescă pe o copilă cu atâta devotamenti | 
pentru părintele ei.
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„Rosa la castelul de Fichtenberg. 

Rosa, condusă de Luisa, ajunse cu bine la, mar- 
ginea pădurii, pe care o străbătea pentru ântâia. 

_6ră. La vederea castelului de Fichtenberg, alu 
cărui turn măreţii se înălța î în depărtare, inima'i 
fu străpunsă de durere. „Acolo, dise ea, geme 
sârmanulu meu tată la, închisore. O domne, daca. 
e âncă în visţă, îndrâptă'mi paşii, lumineză'mi 
mintea, fă-mă& să găsescii îndurare înaintea, ini- 
micilor nostri. * 

După ce îşi luâ diua-bună de la Luisa, îşi ur- 
mă calea singură. Ajungândii la castel, dete cu 
ochii de Cuneric, care încălica spre a seduce la 
vânătâre. La acâstă neasceptată întâlnire cu per- 

secutorulu tatălui sei, picidrele”i se 'muiară, ini- 

nai se sdrobi, ochii i-se împlură de laerămi, şi ari 
fi căduti josti, daca, n'arii fi găsitii la portă o ban- 
că, pe care şedu spre a se odihni. În momentului 

„acela, audindu-se sunetuli cornului, trupa porni 
şi trecu pe din nainte'i. 

Însâmfatulii Cuneric nici nw şi aruncă privirile 
spre dânsa, de şi n'ari fi cunoscut'o. 

Rosa, care se sculase în picidre la trecerea lui, 

şedu icrăşi pe bancă, cugetândii la midloculi. d'a, 
se întroduce în casa portarului. Nesciindă cum 
să facă, credu de cuviinţă să ascepte pân6'i va, 

adresa, cine-va cuvântuli. Îndată vedu că vină 

duoi copii, care se opriră la, câţi-va paşi şi se ui-
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tară la ea, fără să'i vorbâscă, Dându-le buză 
diua cu blândeţe, ei se mai apropiară cât-va,. Îi 
întrebă cum îi chiamă. „Eu Otmar“, răspunse 
băiatuli, „şi ei Berta“, dise copila, mai mică 
de câtu dânsul. Îndată apoi făcură cunoscinţă, 
şi, după câte-va minute, ajunseră, prieteni. Ot- 
mar deschise fără sfielă coşul Rosei, ca să 
vagă, ce are într'ânsuli ; Berta, nu mai pu- 
țin cutezătâre, îşi întinse mânuşiţele spre flo- 
rile de la pălăria, nouei sale amice. Rosa i-le dete 
cu mulţumire, apoi le împărţi câte-va, pere fru- 
mose, pe care Burcard i-le pusese în coşii. A- 
tunci le intră şi mai multă în placă, 6r portarului, 
care de la ferâstră văduse tâte cele petrecute 
între dânşii şi Rosa, nu putu sta, nesimţitori la 
mângâierile şi darurile ce le făcuse. Blândeţea şi 
purtarea, ei cuviinci6să îi însuflă unii interesu de 
care nu'şi putea da, sâma. În acelaşi timpu se 
mira de marea curăţeniă, a portului ei ț€rănescii. 
„Nici-o-dată, îşi dicea, elii, nu mi s'a, întemplatii 
să vădu o cărbunăresă aşa de blândă, curată şi 
plăcută!“ Şi, eşindu din căsuţă, îi făcu semni 
să'lu urmeze. 

— Ce ai de vândare în coşii ? o întrebă elit 
cu blânceţe, cândii intrară în curte. 

Rosa, deschise coşulă -si'i arătă, ciupercile. 
— Ce să'ţi dată pe ele? reluâ .portaruli. 
— Ce vei crede de cuviinţă ! răspunse dânsa. 

Dumneata le scii preţul şi sunt sicură că n'o 
să plătesci mai puţini unei biete copile ca mine.
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— Frumosiă r&spunsu ! strigâ portarulii pe de- 
plini mulțămiti. Asceptă puţină ca să le artă 
bucătarului şi, fiind că atâta timpi mami mai 
avutii ciuperci p'aici, speră că ţi se vori plăti 
bine. . 

icându acestea, luâ, coşul şi se duse. După 
câte-va, minute, soţia portarului, intrând în ca- 
meră cu unt vastă de bucate, rămase în mirare 
cândi o vedu aci. 

— Ei! strigă ea, ce însemneză asta ? Unde 
s'a mai vedutii o asemenea cutezare |... Cine ţi-a 
dati voiă să intri în camera, mea ? Cine eşti tu, 
de unde vii, ce vrei ?... Aide, curendi, cară-te 
d'aici ! Fugi îndată, câţi arunci castronulii în 
capi şi te ist cu cânii la gână! 

Din fericire, copiii săriră în ajutorului Rosei, 
ar6tându'i fructele şi florile ce le dedese. Între a- 
cestea intrâ şi portarul, aducândii coşulti goli şi 
costul ciupercilor. | | 

— Lasă, lasă, dise el soţiei sale. Ce te su- 
peri şi tu ast-feli? Bista, copilă e forte onestă, şi 
blândă. Ne-a mângâiatii copiii şi le-a dati fructe 
şi flori. Fii ami adus'o aici şi i-amii dist să m'a- 
scepte până voii duce bucătarului ciupercile ce a- 
vea, de vândare. Etă pentru ce mi te-ar supărată, 
şi era p'aci so dai afară! Ei mă gâudiami la 
alt-ceva : dac'ari vră să intre la' noi ca servi- 
tore... Ce dici tu! Dar unde e vorbă ! Cu iuţe- 
Jile tale pentru fiă-ce nimicuri, nimeni nu va mai
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vr6 să, rămână în serviciul nostru. Ţi-amii spusit 
că eu amii adus'o aici ! 
— A! atunci ealt-ceva; suntii împăcată, ânsă 

adineaori aveamii cuvânti să mă supării : de unde 
puteamii ei ghici ? Intru în casă şi văd o necu- 
noscută stândii eu copiii de vorbă. Îndată gisei 
în sine'mi : „ce o mai fi şi asta ?...« Ascultă dar, 
copilă, nu trebuie să te superi pe mine ; aşa e 
meseria, nâstră : ni se plătesce ca să păzim porta, 
şi cată s'o păzimii. Uite să nu se încerce nimeni să 
intre cu vr'unii cugetii ret, mai alesii cândă sunt 
ei acolo, că &ii sentâmplă lucrulii dracului, de 
aru fi măcar de dece palme?n frunte ! 

— Ai dreptate, gise Rosa. Dumneata nu sciai 
cine m'a adusi aici; pe dealtă parte, amii făcută 
şi eii greşelă, r&mânândiă singură într'o cameră 
străină ; eii dar trebuie să'ţi ceri iertare, 

Portăresa, r&mase fârte mulţămită cu acesti 
respunsi. Indată ce'i vorbia, cine-va pe placii, se 
împăca forte lesne. 

— Fiinaă că ţi-ai împărţitu fructele cu copiii 
mei, dise ea, vino de mănâncă, şi tu cu noi. Aide, 
fără nici o sfislă, i uni scaunti şi şedi la masă. 

Rosa şedu la, masă, dar copiii o nelinistiră, 
atâtă de multi cu purtarea lor, că mai nu i-se 
alese de mâncare. Cu tâte astea le vorbi cu blân- 
deţe şi bunătate, răspundândii la. tâte întrebările - 
lor.în modă aşa de plăcută, în câti muma lor 
r&mase încântată. Cândi îşi lu coşulii ca să 
plece, amânduoi copiii strigară, d'o-dată :
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— Nu, nu se pâte. Rămâi aici, r&mâi cu noi! 
— Da, dise portăresa, asi dreptate. Arii tre- 

bui să r&mâi la noi; aşi simţi mare plăcere. Să 
vedemiă : Du poţi r&mân€ ? Nu vrei să intri în 
serviciului nostru ? Ce te-ară opri ? 
— Bucurosii, r&spunse Rosa ; nimici nu mă 

înpedică ; primesci cu tâtă, inima, şi vE promiti 
a vă servi cu zeli şi onestitate, dar.., 
— Înţeleg ce vrei să dici : doresci să te în- 

torci a-casă, ca, să spui părinţilor despre acâsta, 
Du-te şi, de voru consimţi, poţi veni chiar Sâm- 
băta viitâre. Noi te asceptămi! 

După ce'i spuse plata ce putea să'i ds, por- 
tăresa îi puse în coşiă câte-va bucăţi de pâne şi 
de carne, dicându'i: 
„_— E, du-le a-casă ; spune părinţilor tei mul- 
tă-sântate din parte'mi, şi să ne vedemii sănă- 

„_tose.: Sa 
Rosa îi mulţămi, promise că va. veni negreşitii 

Sâmbăta -viitore şi, săltându de bucuriă, îşi reluă 
calea spre pădure. Luisa, care o ascepta, alergă, 
înainte”i, | 
„— Mulţămită domnului ! Bine că, te întorseşi, 

domnişdră ; trebuie să fii forte ostenită şi Aăinân- 
dă. Etă lapte şi pâne cu untiă. Spune'mi, rogu-te, 
cele petrecute. | 

— Bună Luiso, dise ea, m'ai asceptatii să mân- 
cămi împreună, pe cândi eu ami prânditii la, 
castelii. Nu mi-e fome, dar aşi ave mare trebuinţă 
de repaus. Cu tote astea, cată să ne grăbimii a
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ajunge a-casă pân'a nu se'nopta. Îţi voiă spune 
totulu pe drumi. 
— Şi ei, dise Luisa, voiii mânca, mergândi. 

Daca nu esti pre obosită, aşi fi de părere să ple- 
cămi îndată, 

ŞI îşi luară calea. 
Pe la midloculi pădurii, aprope de scăpeta- 

tulii screlui, înt6lniră pe Burcard cu soţia, lui, 
care, nelinistindu-se de întârdierea lor, pleca- 
seră să le caute. Cu ce mulţumire afiară despre 
succesul Rosei, dar nu'şi putură ascunde mâh- 

„nirea, ce'i coprindea, la, ideia că în curândi avea, - 
să'i părăsâscă, spre a locui în castelulă lui Cu- 
neric. Citi 5 

CENTALĂ ORIVEASITARĂ 
d? 

        
    

  

ți cea mai viiă întristare. Asemenea şi Rosa, 
nu era mai puţini mâhnită că se despărţia de 
denşii, că d'aci înainte avea să, ducă o șiță forte 
aspră. Cu tote astea se mângâia cu ideia că se 
apropiă de nenorocitu'i tată, că va, reeşi pâte a/lu 

- Ved6, ali consola şi chiar ali scăpa : acestă cu- 
getare îi înălța curagiulă,. 

Burcard şi nevastă-sa o petrecură până la 
marginea pădurii. Luisa, ducându'i legătura cu 
rufe, o însoţi până la portarii, care le invită pe 
amândouă la masă.
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Dup& mâncare, Luisa, plângândi, îşi luă diua- 
bună de la Rosa: 

— Aide, dise portăresa, nu mai plânge, că 
poți veni câte-o-dată s?o vedi, şi te vomi primi cu 
mulţumire. De vrei, atunci adu-ne şi ciuperci, că 
îmi va, face plăcere; ostenâla îţi va fi bine plă- 
tită, | 

Luisa, promise că va veni adesea şi plecâ, su- 
spinândiă. | 

Rosa, despărțită acum de bunil ei amici şi ne- 
voită să rămână în castelul crudului Cuneric, fu 
coprinsă de nespusă durere, ca şi cum arii fi fostă 
singură pe lume. 

După plecarea Luisei, portăresa, şedu pe unii 
mare scauni lângă sobă şi, cu unii aerii seriosi, 
ar&tă Rosei cu degetulă loculi unde trebuia să. 
ste ca, s'o asculte. 
— Acum apropiă-te şi stai aci, ami să'ţi spunii. 

câte-va, vorbe : ascultă-mă dar cu luare a-miute. 
Ei sciu ce'ndrugă lumea: despre mine : toţi dicii 
că suntiă iute şi r&utăci6să, că nu poti trăi cu 
nimeni, că amu schimbati două-deci de servit6- 
re în trei ani, dar nimeni nu spune pentru ce, 
par'că s'arii feri ca de foci să nu d6 pe faţă de- 
fectele servitorelor. Ţie ţi-le voiti ar&ta în două 
cuvinte. 

Şi începu a încondeia cu mare iuţelă pe tote 
servitorele asagerândi viţiele fiă-căreia. Una era, 
mândră şi vrea să aibă tot-de-una dreptate, alta 
lacomă şi posomorită, a treia somnurâsă şi leneşă,
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a patra neruşinată şi hoţă, ca o pisică, a cincia, 
bine gătită Duminica şi murdară tâtă s&pt&mâna, 
a şâsea uitucă şi mincin6să peste măsură, a şep- 
tea, curi6să şi r6 de gură... De şi vorbia forte 
răpede şi promisese căi va, spune numai în dou& 
cuvinte purtările celor două-deci de servitâre, to- 
tuşi, după cum o luase, aru fi mai ţinutu âncă 
multi, daca sunetului clopoţelului n'aru fi între- 
rupt'o. 

— Acum mă chiamă dâmna, dar voii sfârşi 

mâne, că e Duminică, dise ea Rosei. Să n'ai de- 
fectele acestor servitore şi nici p'ale celor-l-alte 
trei-spre-dece, despre care ami a'ţi vorbi. - 

Rosa îi promise totulii şi, precum se înţelege, 
deveni unii modeli de bună servitâre. Făcea to- 
îulu cu tragere-de-inimă, era neobosită şi simţia 
cine-va, o adevărată plăcere v&dând'o cu câtă ar- 
dore se punea, la lucru. Nici-o-dată nu era, tre- 
buinţă să i-se repete acelaşi lucru, căci îşi îm- 
plinia tâte treburile de peste di la ora cuvenită şi 
fără să aibă nevoiă de a i-se mai aduce a-minte ; 
apoi făcea din cândi în cându şi alte servicie, 
chiar din mintea ei, avândii mai multă îngrijire de 
interesele casei de câti d'ale ei personale. Ca, 
forte înţeleptă, nu se da în vorbă cu nimeni de- 

spre cele ce se diceati sati petreceau în familia. 
portarului. Cumpetată în plăceri şi dorinţe, se 
mulţumia cu ori-ce: prin urmare nimici nu pu- 

„tea schimba uniformitatea, şi seninătatea frum6- 
selor ei aplecări. Nici-o-dată -nu se vădu copilă
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mai modestă, Se întâmpla, să facă vre-o greşelă 2 
'O mărturisia singură şi”şi cerea iertare. O mustra 
cine-va pe nedreptii? Asculta şi tăcea, 6r blândeţea, 
figurii ei ângeresci înduioşia, şi domolia mai multi 
de cătii ori ce-ari fi pututii dice spre apârarea ei. 
Ast-felii 6nsăşi portărâsa, deveni cu'ncetulă mai 
blândă şi, spre marea mirare a soţului ei, tre- 
ceaii dile întregi, ba chiar săptămâni, fără s*0 
mai v&gă supărându-se ori certându-se cu cine-va. 

„Cu tâte astea, de şi destulu de îndemânatică, 
în lucrările potrivite cu sexului, etatea, şi condi- 
iunea, ei, ânsă serviciele ce avea, de'mplinitii e- 
Tai cu totulu grele şi chiar desgustătâre pentru 
0 copilă ca dânsa. În tâte dimineţele trebuia să 
se scole mai "nainte de a se lumina, de diuă, să a- 
ducă apă şi lemne, să aprindă foculă, să măture 
şi să deretice camerele, să spele vasele şi bucătă- 
ria. La, începuti, cu tâtă bună-voinţa, ce avea, se 
întempla, une-ori să nu'şi pâtă, împlini cum tre- 
buia tte aceste însărcinări, nuoi pentru dânsa, ; 
prin urmare era nevoită a suferi cele mai aspre 
mustrări din partea portăresei, care o tracta de 
neîndemânatică şi ner6dă. Bucatele, de şi destult 
de bune în felul lor, aveati atâta deosebire de 
nutrimentuli ei de pân'aci, că simţi multă ane- 
voinţă pân'a, se deprinde cu dânsele. Asternutuliă 
îi era curati, ânsă frte tare şi ordinari pentru 

"-condiţiunea, ei. | 
După ce lucra, neîncetatu, de dimineţa până 

sera, se retrăgea tristă şi ostenită, în mica, ei o-
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dăiţă, şi unica/i mângâiere era, să se rose, cerând 
lui dumnedei să'i de curagii şi putere, spre a se 
lupta cu tâte nevoiele ce o ap&sai, să ăibă îndu-- 
rare de tatălii seu. 

Temniţele castelului. 

Rosa petrecuse mai multe dile triste în acea, a- 
mară posiţiune, fără să fi pututu afla midloculi 
d'a pătrunde în închisdrea tatălui sei; luase ânse- 
semă că portarulu era, tot-d'o-dată şi temniceri, 
că avea însărcinarea, să ducă de mâncare celor 
închişi. A 

Din cândi în cândi ea îl întreba despre cei 
încredințaţi îngrijirilor lui; în cele din urmă află, 
că tatălu sei vieţuia âncă şi că era săustosii. De 
câte ori ceruse portarului s'o lase a vede şi dânsa 
închisorile, elu îi respingea tot-de-una cererea, ca, 
o nesocotinţă din parte". Şi era sdrobită, vă- 
Andu că t6tă hrana bietului sei tată se mărgi- 

nia la o mică strachină de supă, la o bucată de 
pâne n6gră şi la, unii urcioră cu apă. 

Într'o sâră, cându se împărţia supa prin stra- 
chinele aşedate pe o scândură, portarului îi dise : 

— Roso, vino cu mine. Mâne pleci d'a-casă 
pentru afacerile cavalerului, În lipsa mea, tu ai 
să duci de mâncare celor închişi, fiindu că neva- 
stă-mea n'are nici timpu, nici plăcere pentru a- 
cesta. Urmeză-mă, să'ţi ar&ti închisorile.
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La aceste cuvinte, luândă cu o mână scândura 
cu de mâncarea, €r cu cea-l-altă o mare legătură 
cu chiei, plecâ înainte. Rosa îl urmă, într'o lun- 
gă galeriă. | | | 

Ce fericire neasceptată că avea să, vadă pe 
tatălu seu ! Intrândii sub bolta întunec6să, deveni 
paiidă şi inima;i începu a bate cu putere. Din no- 
Tocire portarul, care mergea înainte, nu putu 
să'i vaqă turburarea,. Peste câte-va minute îşi re- 
luă curagiuli şi se hotări a nu se da âncă pe față 
câtre tatăli seu, căci, daca s'aru fi aflati că e 
fiica lui, nimeni nu i-ar fi mai încreiinţatii chie- 
iele închisorii. 

Portarulii deschise şi isrăşi închise răpede două 
chilicre. Întruna se afla ună fostii soldatii, care 
comisese mai multe tâlhării, în cea, l-altă o femeiă, 
acusată ca otrăvitâre. 

— Să nu le deschigi nici-o-dată uşa, dise por- 
tarului, căci ari pute să te îmbrâncâscă şi să 
tugă. Numai în acâstă închis6re putemii intra fără 
sfiislă, adause elu deschidendi o mare uşă de feru. 
Aci se află cavalerul Edelberd de Tanneburg. 

La acesti nume, la acestă vedere, hista, fată 
simţi cea mai viiă emoţiune. Abia, putu recunsce 
pe tatălu seu în acea nenorocită posiţiune. Figu- 
rai era palidă şi slabă, barba, lungă şi vestmin- 
tele sdrenţuite. Încărcatii de lanţuri, şedea pe uni 
steiu de pâtră ; înainte'i se afla, o masă, isrăşi de 
pstră, pe care se vedea unii urciori cu apă şi câ- 
te-va coji de pâne ; nisce scânduri putrede, pu-
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ţine paie şi o plapomă ruptă, soiosă: 6t&'i totă 
mobila. Inchis6rea ânsă, destinată numai pentru 
cavalerii prinşi în resbele, era, destulii de spaţi6să. 
Atâtu zidurile, câtu şi bolta ei cea'naltă, erau 
construite cu lespedi de petră, 'care luaseră cu 
timpului o coldre forte închisă. Lumina, străbătea, 
aci numai prin gemulu unei ferestrui, cioplită în 
boltă şi închisă cu nisce grâse şi dese vergele de 
feri. Pe lângă acestea, prafulii, necurăţeniele g gră- 
mădite aci cu timpulii, ierburile şi scăieţii ce cre- 

sceati împrejuruli ferestrei, ajunseseră a o astupa 
ast-felu, că nu pă&trundea înăuntru de câtii o lu- 
mină tristă şi verduie, de care bietul captivi se 
bucura numai câte-va ore din di, cându sdrele era, 
în putere. Unii întunerici totalu aru fi fosti pote 
mai puţinu tristii : părea, că acelei spăimântătore 
închisori 1-se dedese numai lumina ce trebuia spre 
a i-se vede t6tă, urâciunea. 

— Cavalere, dise portarulu intrându, află că 
de mâne "nainte mâncarea ţi se va aduce de acestă 
copilă, fiindu că eu suntu nevoiti a lipsi d'a-casă 
pentru cât-va, timpi. 

Edelbert îşi aţinti căutături'e asupra Rosei. 
No mai cunoscu, dar, găsindu în fisionomia ei 6re- 
care asemenare cu fiică- sa, scâse unii adâncii su- 
spini. 

— Oh! dise elii, s&rmana mea, copilă este de 
aceaşi etate şi totii aşa de 'naltă. N'ai mai aflati 
âncă nimici despre dânsa, bunule portari ? A- 
vut-ai bunstate să, cercetezi despre sorta sa, şi de-
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spre loculii unde se află acum ? 'Te-amă rugati 
de atâtea, ori să'mi împlinesci acâstă dorinţă... 

— Dumnegdeu scie unde s'o fi aflândii, respunse 
portaruli : nimeni n'a pututu să'mi spună ce s'a, 
făcută. 

— Vai, reluă Edelbert, pote că nici unulă din 
amicii mei nui va fi datii ospitalitate ! 

De şi spera, că Rosa se va; fi adăpostiti la, 
credinciosului Bureard, nu făcu ânsă nici o vorbă, 
despre dânsuli. 

— Cu tote astea, urmă elă, dacă aşi sci că, 
se află într'o familiă onestă, aşi suferi cu mai 
multi curagii loviturile sortii, chiari cându aşi 
ave nenorocirea d'a nu.o mai ved6... Dumniata, 
nu cunosci pe Rosa, mea, nu scii şi nu ţi-ai put6 
închipui câtu mă iubia, cât era de bună şi în- 
datoritâre. Nici-o-dată nu mi-a adusi cea mai 
mică supărare sai nemulţumire. Fa, "mi făcea, fe- 
ricirea vieţei : astădi chiar, aducerea, a-minte de- 
spre acestă virtâsă copilă şi încrederea că, va stă- 
rui în calea binelui, îmi îndulceseri suferinţele, 

„mă facu să uiti restristile ce mă ap6să.. Da, ori 
unde s'ari afla, inima, îmi spune că, va, fi fericită, 
şi că nimeni nu merită ca, dânsa acâstă sortă,.. A- 
semenea şi tu, fetiţă, urmă elui întorcându-se către 
„Rosa, fii totii aşa de bună şi înţeleptă, silesce-te 
să faci fericirea părinţilor tei, daca sunti âncă. 
în viţă. 

Rosa, miseată până în adâncul inimii, era p'a- 
ci să se arunce în braţele tatălui seri, să se ds pe  
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faţă, dar totuşi se opri, versândi lacr&mi. Edel- 
bert, miratii de simţibilitatea, fetei, îi dise : 

—— Nu cum-va ţi-ai perdută de curândi ta- 
tălu ori muma, sai te-amii supărat, fără să vo- 
iescu, cu vorbele mele ? 

— Mama a murită de multi, respunse Rosa; 
tata âncă, trăiesce, de şi forte nenorociti... 

— Linistesce-te, copila mea, şi crede în dum- 
nedeii, care te va protege. 
„— Aide, aide, gise portarulă, pre esti simţi- 
târe. Nu mai plânge, c'altmintrelea, n'aşi pute să 
te lasă în loculii mei, spre a îngriji de vei în- 
chişi. Ânsă, ce să dică ! urmă, eli adresându-se 
către Hdelbert, copila, asta, e aşa de bună, înţe- 
lptă şi nepregetătore, că n'aşi crede să se maj 
săsescă alta, ca dânsa în totii ţinutul. M'aşi simţi 
pre :fericitii, daca mica, mea, Berta i arii semna, 
o-dată. 

— Cerului să te bine-cuvinteze, copilă, îi dise 
Edelbert întindându'i mâna, încărcată de lanţuri: 
fii şi pe viitori înţel&ptă, virtâsă, şi te încredin- 
țezii că vei face fericirea, sai celă puţini mân- 
gâierea tatălui teti. 
„— Să te auqă dumnedeii ! strisâ Rosa, săru- 
tândi cu înfocare mâna ce tatălu sei îi întinsese 
şi stropindu-i-o cu lacr&mi. 

Din fericire, portarul plecă, îndată, luând'o 
„afară, căci alt-telu ea nu sari fi mai pututiă o: 

pri de a nu s2 da pe faţă,
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Întâinirea fiicei cu tatăl. 

Sera, târdiă, pe cândă toţi. se culcaseră şi dor- 
"miau adânci, Rosa, veghia, frământată, de cuge- 
tările cele mai triste. Starea de plânst, în care 
v&duse pe tatălui seii, îi sfăşia inima. Pe la orele 
două din nâpte, fu chiemată să d& merindele de 
drumii portarului, care plecă, îndată, 

Portărâsa, se culcă, isrâşi. Rosa, voindii a, se 
folosi de acestă ocasiune favorabilă, se duse în- 
cetişori la, snopulii de chiei, luâ cu mare îngri- 
jire pe cea de la temniţa tatălui sei, pe care o 
ochise de cu diua şi cu felinarulii temnicerului, pe 
care elu îl acăţa tot-de-una, lângă, chiei, se în- 
torse în odăiţă şi asceptă ca totuli să reintre 
în tăcere. În cele din urmă, aprinse feliaruli, îl 
ascunse sub şorţii şi, după ce'şi scâse pantofii, se 
strecură, binişori în întunecâsa galeriă, îndrep- 
tându-se către închisdrea tatălui seii, pe care o 
deschise cu cea, mai inare luare-a-minte, ca să nu 
tacă sgornotii. 

Felinarulii, soiosii şi înegriti de fum, da o 
lumină, cu totulă slabă şi gălbuiă. La, intrare”, 
Rosa găsi pe cavaleri şedendii pe pstră cu mâ- 
nile încrucişate pe peptiă. Venirea ei îi causâ o 
mare mirare. | 

— "Tu esti, fetiţă,? îi dise elu. Ce cauţi aci aşa 
târdiui ? Mai adineori orologiuli bătu două ore 
după meduli nopţii.  
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— Iertă-m& că'ţi turbură linistea, răspunse 

Rosa încetă. Voii să "ţi vorbescii despre unii se- 
„cretu. 

— Ce nesocotinţă ! ! dise Rdelbert. me espui 
pre multi. 

— 'Totulu e linistitiă în casteliă. Dumnedeii mi-. 
a îndreptati paşii... Ami veniti să'ţi dai câte- 

va sciri despre scumpa dumitale fiică. 
— Despre Rosa? Oh! vorbesce, copila mea; 

spune'mi curândi, spune'mi, rogu-te, totii ce scii 
despre dânsa... O cunosci ? Ai v&dut'o ? Ai vor- 
bitii cu ea? E sănătâsă, e fericită ? 

— Cunosci dumniata acesti lanţ de aurii şi 
acestă medaliă ? îli întrebă Rosa. 

— Cerule ! striâ Idelbert. Da, le cunosci ! 
I-le dedesemi în momentului despărțirii nostre, 

însă îi recomandasemiu să nu le înstrăineze nici- 
o-dată. Cum de ţi le-a încredințatii ţie? 

— Nu le-a înstrăinatii de loci. Privesce-mă, 
tată ; suntii fiică-ta Rosa, care te îmbrăţişeză. 

Şi, fiindu că avusese grijă să'şi spele faţa şi mâ- 
nile de negrela ce Burcard îi dedese la lumina 
felinaralui cavaleruli o recunoscu, şi amândoi se 
îmbrăţişară cu nespusă bucuriă. 

— Scumpa mea fiică, ce fericitii mă simţi că. 
te revădu |... | 

— Părintele mei iubiti !... fură singurele cu- 
vinte ce Rosa putu să pronunţe. 

După primele minute ge înduioşare, Rosa îi 
povesti tote întemplările, adânca recunoscinţă a 

|
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lui Burcard, r&câla ce le ar&tase nobilii cavaleri 
şi intrarea ei în serviciului portăresei. 
— Acun, strigă ea, dumnedei mi-a ascultati 

rugăciunea, şi m'a, pusi în posiţiune să te v&du 
adesea, să/ţi vorbesci, să'ţi procuri din cândi în 
cându o hrană mai bună, în fine să'ţi îndulcesct: 
suferinţele. Oh !.. mă simtă cea, mai fericiţă fiică. 
din lume. 

— Nu tu, răspunse cavalerului, ci ei sunţă 
celui mai fericitii dintre părinţi. P&n'aci ms plân- 
geamii de nenorocirile mele, acum mulțumesctt 

„cerului, căci, fără dânsele, m'aşi fi sciuti nici-0- 
dată să preţuiesc virtuțile scumpei mele fiice, 
Da, îmi uiti-tote suferinţele şi umilirile. Bogă.- 

- țiele uriversului pu sunti nimici pe lângă feri- 
cirea, ce simţi, strîngendu-te la, sînul mei. Ne- 
greşitii că şi tu trebuie să te credi fericită că ai 
cunoscutii încă de timpuriu ce este nenorocirea: 
bucură-te că, ai făcutii sacrificiuli d'a visita şi 
consola pe tatălă te în temniţă, la aceste ore din 
nopte, pe care atâţia alţii le întrebuinţeză în plă- 
ceri şi petreceri sgomotose. Resthistile tale te- ati. 
feriții de periculele ce ne” mpresoră în acâstă, lume 
şi te-ai făcutu să cunosci plăcerile virtuţii âncă. 
din cea mai fragetă etate. 

În cele din urmă, trebuiră să se despartă. Rosa, 
adânci. miseată, întinse tatălui sei mâna, luâ. 
felinarulu şi plecă îndată, căci orologiuli caste 
lului anunţa revărsatuli diorilor. 

N
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Iubirea filială. 

După ce'şi înegri icrăşi faţa şi mânile, trecu 
în camera portăresei, spre a o deretica, cândi.. 
'o-dată vădu pe cavalerului Cuneric intrândii TĂ- 
pede şi cu privirea sălbatică. Remase îmărmurită, 

De cândi venise la castelii, nici-o-dată nu i-se în- 
tâmplase să'lu vadă intrând în camera portaru- 
lui : de aceea se credu trădată. „Acum, dise dân- 
sulu răstitu, paza porţii nu va mai fi în grija v6- 
stră : voii aşeda, aci unii postii de patru soldaţi. 
Duceti-vă dar la bucătăriă, unde e trebuință de 

ajutorul vostru, căci adi şi mâne voii av6 mulţi 
speţi“. 

Acestă, esplicare Jinisti forte multă pe Rosa, Ca- 
valerulii, de şi'i observase sfisla, creduse âns€ că, 
provenia din respectul ce'i însufla; de aceea ră- 
vase cu totuli măguliti. şi dar cu îngomfare, 

şi pentru prima 6ră aruncă asupră/i o căutătură 
bine-voitore, căci simţia mare plăcere cândii îşi 
vedea, 6menii tremurândii înainte'i, 

Rosa plecă cu portăresa la bucătăriă. Pe la, 
am6di sosi unii cavalerii, însoţită de mai mulţi 

oşteni. A doua qi veni şi altul, toti asemenea, 
şi mai pe fiă-ce oră se vedea intrândi în curte 
mulţime de 6meni, atâtii pe josu, câtu şi călări. 
Ast-felu întreguă castelul era locuiti de cavaleri, 

Er dependinţele de prin prejuri, înţesate de sol-- 
daţi, care sera eşiră în curte, aprinseră focuri şi -
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începură a mânca şi b6 cu sgomotii asurditorii. 
Rosa rămăsese uimită, nesciindă ce însemneză a- 
cestă adunare estraordinară; dar în urmă află to- 

tulu de la portăresă, care, întorcându-se târdiu de 
la bucătăriă şi găsindu'şi copiii âncă descepţi, stri- 
gâ, cu aprindere: „Rugaţi-vă, dragii mei copii, ru- 
gaţi-vă ! Tatălu vostru, care fusese însărcinati să, 
adune oștile, s'a întorsu şi cată să ne părăsescă, 
i6răşi. Mâne, dis-de dimineţă, plecă cu „toţii la. 
râsboiti“, 

În adevârii, a doua di diminsţa, în revărsa- 
„tul diorilor, trâmbiţele deteră semnalului ple- 

cării. Portarulii, unulu din vitejii resboinici, 
“după ce se armase de susii până josii, îşi luâ. 

diua-bună de la, soţiă şi copii, care se'necait 
în lacr&mi. Rosa plânse cu aceeaşi durere, ca şi 
cum le-ar fi fosti rudă. Cavaleri, în vestminte 
lux6se şi cu arme strălucitore ; ostaşi călări şi 

pedestri, cu sulițe lungi, porniră în ordine de Dă 
taiă şi trecură puntea, fortificărilor. Cându tâtă. 
trupa, eşi afară, Cuneric, care venia în urmă, dete 
guvernatorului chieiele fortăreţii şi îi dise: 

— Ţie, bunului meu bătrâni, îţi încredinţezi 

chieiele castelului: păstreză-le diua şi nâptea, în 
camera ta și adu'ţi a-minte de ordinulu ce'ţi dai 
de a nu lăsa nici să intre, nici să 6să piciorii de 
omă, fără ca tu însuţi să fii de faţă şi însoțit 
de duoi soldaţi. Căruntu'ţi capu îmi va răspunde 
de stricta împlinire a acestor ordine. Tu mă cu- 
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nosci de ajunsi şi m&nţelegi; cusetă dar la, cele 

ce'ţi spunii şi.. la capulu teu. 

După aceste cuvinte, dete pinteni calului şi 

plecâ, în trâpedulu mare, spre a se aşeda în frun- 

tea ostenilor. Bătrânului guvernatorii rădică, în- 

dată puntea, închise porţile cu chieia, şi trase ză- 

vorele. | 
Rosa şi portăresa, se ocupară t6tă diua în bu- 

cătăriă,, cu spălatulii vaselor şi aşedarea, obiecte- 

lor în regulă. Sera ea, dise Rosei: 

— Mâne m ducii cu amândoui copiii la bă&- 

trâna' mi mamă, căci mă simţit şi acum ameţită 

de atâta sgomotii, gapoi suntii forte turburată, 

de plecarea bărbatului mei. Ca să'mi mai risi- 

pescii grijile,-o să mă întoreii tocmai deseră, că 

e cam departe pân'acolo, mai alesii pentru copii. 

Mâne dar, fiindu-că nu mai ai nimici de făcuti, 

odihnesce-te şi tu. Nu uita, ânsă hrana celor în- 

chişi şi opresce-ne şi nou ceva, să mâncămii 

cându ne vomii întorce. 

A doua, di diminâţa, portărâsa plecă cu copiii. 

Nici-o-dată Rosa nu se simţise mai fericită, ca 

în diua aceea. Pân'atunci, ocupată peste mâ&sură, 

cu ale casei, nu'şi putuse vede părintele de câtii 

forte puţinii şi într'ascunsi, şacunmi... ce fericire 

neasceptată ! Putea fi tâtă qiua cu dânsulu! Ân- 

că de multi căutase şi pregătise cele ce credea, că 

'i suntii necesare. Cu pânza dată de cărbunăresă, 

făcuse câte-va, cămăși, pe care le cususe singură, 

cu tâte treburile şi mâhnireă ce avusese, întrebuin-
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țândi adesea şi nopţile întru acestă : chiar în a- 
cea di terminase o părechiă ciorapi de bum- 
bacii. Ast-felii, îndată ce se vădu singură, alergă, 
la, tată-set, îi duse cămâşile, ciorapii, uni lighiant 
cu apă caldă, săpuni, uni stergarii, şi chieiele 
spre aşi scâte fârele. Acesta fu pentru Ldelbert, 
căruia'i plăcea multi curăţenia, o adevărată, mul- 
țămire, pe care de atâta, timpi o dorise. 
— ME simti ca reînviatu! dise el, cândi 

Rosa se întârse spre a lua lighianulă. 
— Acum, scumpe tată, dise ea, vino de re- 

spiră uni aerii curâtii. E atâta, timpă de când 
n'ai avutii acestă ocasiune ! 

La capătulă salei închisorilor se afla uşa, care 
respundea într'o grădiniţă plăcută, ţinută în cea 
mai bună stare, unde Rosa mergea adesea cu 
copiii portarului. Aci dar duse pe tatălă sei. Di- 
min6ţa era forte frumâsă. Trecândi din umeda şi 
întunecâsa, închisâre la aerul dulce şi plăcut 
ali grădinii, bietul cavaleri credu că intră în 
raiti. După aceea îi aduse gustarea sub umbra, 
unui nuci, spunendu'i că pâte sta acolo tâtă 
diua,. 

— Câti pentru mine, scumpe tată, adause ea, 
aşi şede bucurosi cu d-ta, daca datoria nu marii 
chiăma în altă parte. "Totuşi voii veni să te vedi 
din cândi în cândă. 

Mâncarea 'de prânqi i-o aduse toti în grădi- 
Dă, şi veni să/lii- vagă în mai multe rânduri peste 
di, âns6 nu sta cu dânsulii de câtii numai câte-
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va minute. În fine, către s6ră, îlii conduse suspi- - 
nândii în închisdre. Edelbert rămase uimitu de mi- 
rare, intrândi aci. D'o-cam-dată credu că, din 
greşelă, îli întrodusese în altă cameră : păreţii e- 
raii văruiţi şi bine uscați de căldura qilei, pardo- 
sela de pstră, spălată şi asternută cu nisipi, fe- 
resţruia, bolţii curăţită de toti ce-o astupa, aşa 
că prin g6mi se vedea acum plăcutulă azurii 
ali cerului. Pe asternutuli de paie, premenitii cu 
îngrijire, era unu cerşefi curatii, o pernă de capi 
şi o plapomă de lână. Pe masă, acoperită cu o 
pânză albă, se afla unui vasti cu flori, alu căror 
mirosit plăcutii înlocuise aerului stricati ali î în- 
chisorii. 
„— Oh, câtă plăcere simti, ce mare bine îmi 

faci ! strigă, Tdelbert, recunoscându'şi închisorea. 
În adeverii, iubirea filială e în stare să facă mi- 
nuni ! Dar tu nu le-ai pututii îndeplini singură: 
cine ţi-a, dată ajutorii, în acesti castel locuiti 
de inimici ? 

— Uni bătrânii soldatu, care în tiiereţea lui 
fusese zidarii, şi se mai ocupă âncă din cândă în 
cândiă. cu vechia'i meseriă. Acum câte-va septă- 
mâni, bolnăvindu-se forte greu, a zăcut mai 

multe dile. Dup& stăruinţele mele, portăresa îi 
trimitea câte o fertură sâu câte unu felii de bu- 
cate, care contribuiră la deplina/i îusănătoşire. 
Acestea i-le duceami chiar ei, şi cându aveamii 
timpii, stamii de vorbă eu dânsul. Într'o di, po- 

vestindu'şi împrejurările vieţii, pomeni şi despre
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d-ta cu celui mai mare. respecti şi compătimire, 
nesciindă că'ţi suntă fiică. Între altele, îmi Spu- 
se că fusese de faţă la bătălia, ce era, să se pârdă 
din causa uşurinţei lui Cunerie, dar care a, fosti 
câstisată prin vitejia şi înţelepciunea d-tale. Elă 
îmi mai spuse că, fiindi grei răniti cu acea, o- 
'casiune, fusese lăsatii ca, mort pe câmpulu de 
luptă, unde ari fi peritii, daca nu i-ai fi veniti în 
ajutoru. leri seră îli rugai cu sfiislă să'mi ajute 
ați mai curăţi închisorea. M& temeamnii să nu se 
opună, ânsă eli îmi primi propunerea cu cea mai 
mare plăcere, dicându: „chiar de aru afla Cune- 
Tic, puţinii îmi pesă ; numi pote imputa că onorii 
şi stimezii pe âcestu cavaleri.“ 

Edelbert r&spunse : 
— Ami uitati cu totulii serviciele ce ami fă- 

cutu acelui ostâni: de aci âns poţi vede că, fap- 
ta bună nu r&mâne nici-o-dată, ner&splătită,. 

După acesta Rosa îi aduse de mâncarea pentru 
cină şi uni scauni. - 

— Astădi, tată, voii ave fericirea, să cinezi 
cu dumneata,. | 

Şedu dar lângă dânsulii şi începură să mănân- 
„ce bucatele, de şi simple, erati ânsă din acelea, ca- 
re'i plăceau mai multi cavalerului : supă de arpă- 
caşti, prepeliţe fripte, salată de păpădiă, raci, pâne 
albă şi o sticlă cu vinu vechiu. 

—— Spune'mi şi mie, scumpă Rosă, dise Edel- 
bert, mirându-se din ce în ce mai multi, cum ţi- 
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ai procuratu atâtea lucruri, căci, în posiţiunea ta, 
nu ai nici o avere. 

— Fii liniştită, tată : pe tote le-ami câştigatii 
cu onestitute. Cărbunărâsa mi-a datu pânza, Lui- 
sa mi-a adusi prepeliţele şi racii, 6r cele-l-alte 
le-ami cumpăratu din salariul meu sau suntu 
daruri primite ieri de la 6speţii castelului. | 

Nu'i spunea ânsă că perna şi: plapoma ce'i a- 

dusese erat chiar acelea, care'i serviaii ei, sim- 

țindu-se destulă de fericită, să le de scumpului 
seu tată, care, de ari fi sciutu acâsta, pote că 
Saru fi simţit şi mai fericitii de virtuțile iubitei 

sale fiice. 
În tote dilele ea, îi procura noui mulţămiri, a- 

ducându'i cândii ouă sai untii prospătă, cândit 

tructe ori bucate gustose. De câte-ori putea să 

înlăture. bănuielile 6menilor curţii, îi ducea chiar 
din bucatele ei, neoprindi mai nimici pentru si- 
ne. În cele din urmă, vându (prin Burcard) o pă-. 

rechiă de .cercei de diamantii, ca în tote gilele să. 
6 tatălui seii câte unui paharii de vină. 

Dupt ce se'ntârse şi vădu temniţa, portarulit 
rămase surprinsi, dar şi mulţumitii de schimba- : 

rea ce găsi în închisorea lui Blelbert. Cândi r&- 
mase singurii cu Rosa, îi dise: 

— Ascultă, copilă, nici mie numi displace 

compătimirea, ta pentru acestii demnii şi nenoro- 
citu cavaleri; dar i6 sema să nu mergi pre depar- 
te cu asemenea simţiminte. Numai de te-ai încer- 
ca său scapi din închisore, m'ai perde, împreună,
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“cu soţia şi copiii, căci sunti respundătorii cu vieţa, de toţi cei închişi: aşi fi ucisui la cea mai mică miscare de felulii acesta. Jură'mi dar că nici nu te vei. gândi la, o aşa, încercare. 
Rosa îi jură, şi portarulă plecă irăşi la afa- 

cerile “lui, asigurati de buna'i credinţă, despre care n'avea, nici o îndoislă, 

Nenorocirile luă Cumerie. 

Între acestea, mărețuli castelă de Fichtenberg 
"părea, cufundatii în celi mai mare doliu. Încur- “cati într'uni r&sboiă periculosi, Cuneric fusese 
învinsii, răniții, constrînsi să, fugă departe cu soldaţii ce'i mai răinăseseră. Sgomotulii restri- 
stilor lui încuragiase pe numeroşii inimici ce a-' vea : ei răpiaui tote provisiunile destinate caste. ului şi amenințau chiar sălă î€ cu torţa. Garni- 
sona, nefiindi destulă de tare, soţia lui Cunerie 
nu cuteza, să mai 6să din curte. Acum cunoscu 
şi dânsa, ce însemnâză nenorocirile omenesci, căci fu nevoită, a, se mulţămi cu ună nutrimenti sim- plu şi ordinari. Ca, verfă ali suferințelor ei, a- mânduoi copiii îi cădură bolnavi de versatii, ceea- -ce o făcu să dispere de a lor însănătoşire. În fine, 
împoveărată, de griji, obosită de multele'i veghieri, 
se bolnăvi şi ea. 

Rosa, aflând de la portărâsă, tâte aceste îm- 
prejurări, le comunicâ tatălui sei, fără a'şi as-    
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cunde neîmpăcata ură ce avea în contra familiei 
lui Cuneric, care se arătase atât de crud pentru 
denşii, | 

— tăi şi pe ei nenorociţi, gise Rosa, pâte 
chiar în mânile inimicilor. Vai de dânşii, de'i 
voru tracta cum ne-ai tractati ei. pe noi! 

Pronunţându aceste cuvinte, uni surisii r&ută-- 
ciosii, trecândii răpede pe buzele ei, dete pe faţă 
o bucuriă de r&sbunare. 

— Rosă, fiica mea, răspunse Edelbert, iubi- 
rea filială să nu te împingă la cugetări urâte. 
Ţi-arii plăce ţie să vegi în suferinţă, pentru ne- 
legiuirile lui Cuneric, pe biâta”i soţiă, care le des-- 
aprobă, şi pe copiii sei, care nu sciii âncă deo- 
sebi râulii de bine? Câti pentru Cuneric, ura ţi- 
arii fi mai dreptă, dar nu şi umană. Copila mea, 
evangelia ne recomandă să iubimi pe cei cene u- 
rescu, să le înțârcemi r&uli prin bine. Eu te în- 
credinţezii că, de aşi vede viţa lui Cunerie ame- 
rinţată, în vr'unu r&sboiii, m'aşi arunca înaintea, 
lui spre ali apăra, chiar cu pericululă vieţii me- 
ie. Tu, daca ai ajunge icrăşi avută şi fericită, er 

„soţia şi copiii lui Cuneric ţi-ară cere ajutorii 
în restriste, ai pute 6re săi respingi? 

— Nu, negreşitii! gise Rosa ; n'aşi pute şi nici 
n'aşi voi! 

— Ei bine, pentru ce te porţi alt-felii acum, 
cându ei aii trebuinţă de consolaţiune ? Fă dar 
chiar de astădi totu ce'ţi stă prin putinţă, spre 
a le veni în ajutori, Bine-facerea, ca, să fiă o vir--
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tute, trebuie să purcedă, din inimă curată, €r nu 
din calculi şi interesu personali. Purtându-te bine 
cu dânşii, sănu te gândesci a le câstiga favorea 
spre a dobândi vr'o uşurare la. suferinţele mele, 
ci să recunosci că trebuie, că se cuvine să ai 
compătimire pentru nisce nenorociţi, săi ajuţi 
câtu te iârtă midlocele, să rogi pe dumnedeii a'i 
face să se pârte şi ei asemenea către alţii. Mila, 
de cei nenorociţi este o datoriă a tuturor şi tre- 
buie să ne-o împlinimă, chiar daca alţii nu şi-arii 
împlini-o către noi saii câtre aj nostri. 

Rosa promise că va urma aceste îndemnuri în- 

țelepte, şi'şi ţinu cuvântulu: nu se mai codi să 
d6 ochi cu coțiii cavalerului, eare, după ce se 
însănătoşiseră, veniati din cândi în cându cu su- 
vernanta să se Je: în curte ; nu se mai prefăcu 

că nui vede, ci'i salută cu voioşiă, simţi plăcere 

să vorbâscă cu dânşii şi căută, chiar ocasiuni să 
le facă, dre-care servicie. După disa ei, Luisa, îi 

aduse căpridra şi frumâsele'i turturele, din care 
pe cea, d'ântâiii o dărui băiatului, 6r turturelele, 
celor două surori. Familiarisându-se din ce în ce 
mai multi cu acesti copilaşi, Rosa îi găsi forte 
plăcuţi şi începu a se căi de rtcela, ce le ar&tase 
pân'aci. 

Peste puţini găsi midloci să pună în lucrare, 
în tota, întinderea lor, consiliele caritabile ale ta- 
tălui sei.
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Curagiă și generositate. 

În urma unor ploi neîntrerupte şi unui timpii 

urciosti, se iviră dilele frumose de tomnă : sorele 

părea. că mviorâză tâtă natura. Omenii castelului 

eşiseră la câmpi ca să culegă productele: Dup 

prândii, câteşi trei copiii lui Cuneric, cu gurer- 

nanta, lor Tecla, se coboriră în curte. În midlo- 

cul ei se afla unii puţii, înconjuratii cu stâlpi 

de pstră, sculptați cu multă artă; d'asupra a- 

vea unii coperişii piramidalu, ca o clopotni- 

1ă gotică. Puţuli era aşa de adâncii, că rota. 

trebuia, să se învârtescă aprope uni pătrari de 
oră până să ajungă gălcta în apă sau să fiă soosă 
afară. Cândiă se arunca o pâtră într'ânsulu, 'tre- - 

cea multi până să se audă sgomotuli căderii ei 

în apă. Une-ori lipiati de găletă câte-o luminare 
aprinsă, o scoboraii în josă şi priviaii pe păreţii 

puţului ierburile ce cresceaii ici-colo printre în- 
chiăieturile petrelor, lumina reflectându-se în fiă- 
ce picătură de pe păreţi şi strălucindii ca o st6 roşe- 
tică în midloculă acestui întunecosii abisu. Ane- 
voiă şi-arii pute cine-va închipui uni aspectii a- 
tâtai de frumosi. Lucrătorii îndatoraţi a se lăsa, din 
când în cândi în puț, spre ali curăţă şi repa- 

_ra, întrebuințat scări forte lungi. pe care le a- 

găţaii de nisce cârlige de feri, bătute în zidi. din 

distanţă i în distanţă. Împrejuruli puţului se în-
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tindea o frumbsă verdâţă, înconjurată şi ea cu 
dou& rânduri de salcâmi şi măceşi. 

Copiii lui Cuneric începură să se joce pe isrbă. 
Ida şi Ema erai încântate la, vederea frumâselor 
fructe ale măceşilor, care, fiindi atunci pe deplin 
copte, aveai o coldre roşiă-stacojiă, cu" totultă 
răpitore. 'Tecla fu nevoită să, le culegă, câte-va, 
măceşe, şi ele simţiră mare plăcere înşirându-le 
pe aţă, spre a'şi face brățări şi colane de măr- 
genu, cum diceau ele, ceea-ce le măgulia vani- 
tatea copilărescă.. 

Fratele lor Evrard îşi făcea, o , petrecere să a- 
runce'n puţă cele mai mari petre ce găsia, cândii.. 

„Wo-dată vădu o pasăre lăsându-se pe marginea 
găleţii ca să b6 apă. „Ah! dise el surorilor, ami 
s'o prindii.. ia să vedeţi. Ce multi o să ne jucămu 
cu dânsa!“ Şi îndată nemintosulti eopili alergâ. 
la marginea puţului, întinse mâna spre sălstă, se 
aplecă, s'o ajungă, îşi perdu cumpenirea şi cădu. 
în spăimântătorea, adâncime. 

Fetele, care se uitaii la dânsuli, sedseră uni 
țipăti înfiorători ; Tecla, a cărei lăcomiă o atră- 
sese la bucătăriă, alergâ cu totulu spăimântată 
şi aflâ nenorocirea copilului, pe care'li credu stri- 
vitii în acâstă cădere. Cu tâte astea, audindu'lă 
ţipândi, se apropiă de gura puţului şi'lă văgu a- 
căţaui de haine într'unulii din cârligele pâreţilor. 
Capuli i-se turbură şi, în loci săi vină în aju- 
torii, rămase înlemnită şi astfelă perdu uni timpt 

„preţios. Castelana, fiind âncă bolnavă, zăcea,
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în pati ; toţi servitorii erau la câmpii; Tecla, ne- 
sciindu pe cine să mai chieme în ajutoriă, plân- 
gea, se văieta şi se ruga lui dumnedei. Singură 
Rosa, care rămăsese a-casă spre a înriji de âo- 
pila portăresej, audindu ţipetele, alergâ acolo, se 

aşedă, în gălstă şi gise Teclei so scobâre bini- 
şorii. Cu totii curagiuli ce avu, se cutremurâ 
v&dându-se în gura prăpastiei. Cândi apoi începu 
a se cobori învârtindu-se cu gălsta, cândi ume- 
dela şi frigulu o pătrunseră, cândiă întunericul 
se înteţi împrejuru'i şi bolta cerâscă se restrinse 
ca -unti cerci din ce în ce mai micii, cu câți se 
lăsa, mai la vale, fiori de morte îi străbătură. 

totii corpul. Cu tâte astea, neperdendu'şi cum- 
pătulii, ajunse în dreptuli copilului, care ţipa ne- 
încetați. „Opresce!“ strigă, ea 'Teclei, şi găleta 
se opri. Copilului se acăţă de lanţit, dar trebuia, 
să i se desprindă vestmintele din cârlig. Lucruli 
era greii şi periculosi, fiindii că Rosa avea numai 
o mână liberă, de 6re-ce cu cea-l-altă se ţinea, 
de lanţul găleţii ca să nu cadă în fundi. După 
mai multe încercări nefolositre, punendu'şi din 
nuoii puterile, reeşi săli desprindă şi să'lu a- 
şede lângă dânsa. Bietuli Erard, de şi îmărmu- 
ritii de spaimă, o apucă cu mânile de gitu şi se 
ţinu câtu putu, temându-se să nu cadă icrăşi. 
„Rădică gălsta !“ strigâ, Rosa, şi bieta Tecla, ve- 
selă, începu să învârtâscă rota, din tote puterile. 

'Ţipetele copilelor şi ale Teelei împlându cur- 
tea, ajunseseră până la audulu castelanei, care'şi 

6
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părăsise patuli şi cu multă anevoinţă se apropiase 
de ferâstră. Cându fetele îi spuseră că fratele lor 
căduse în puţii, acestă înfiorătore scire fu ca unii 
trăsnetii pentru nenorocita mumă: sângele'i în- 
ghieţă, o ceţă, desă îi întunecâ, vederea, şi cădu 
leşinată,.. 

Rosa, cu bietuli copilă în braţe, ajunse la gura, 
puțului cu totuli obosită, şi emoţionată. Tecla, opri 
rota, se apropiă, trase gălsta cu un cârligi făcută 
pentru acestii scopii ; ânst, fiindu slabă şi uluită, 
n'avu nici puterea, nici îndemânarea, cuvenită ca, 
să tragă şi să ţină gălsta. Făcu mai multe încercări 
spre a/i scote, dar, scăpându'i neîncetatui gălta, 
Rosa şi copilulii se legănaii cândii într'o parte, 
cându în cea-l-altă d'asupra abisului. Ne mai pu- 
tându de obosslă, Rosa şi Tecla fură nevoite a, se 
repausa câte-va momente. Dup'aceea, Rosa, strigă, 

— 16 acum 'cârligulu şi împinge gălâta d'o- 
„oam-dată, încetişorii, apoi din ce în ce mai tare, 
până se va apropia de marginea puţului. 

Tecla, disperată, se supuse în nescire. 
— Acum bagă de semă, adause Rosa. Cândi 

vomi fi aprope de tine, o să”ţi întindii copilulii, ca, 
tu să pui mâna, pe dânsulu. Aide! prinde'lă! 

Acestii planii. reeşi de minune, şi ast-felii scă- 
pâ copilaşuli. . 

— Acum, mişcă i6răşi gălsta, până se va a- 
propia, de stâlpii. 

Tecla se supuse din nuoi şi Rosa, ajungânăi 
“în dreptului lui, se acăţă, de dânsul cu amândouă
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mânile şi sări pe verdeţă. Câtă bucuriă simti, 
cândiu călcâ pe pământu, cândii rev&du frumo- 

sulă azuri ali cerului! Îndată căgu în genuchi 
şi mulţăni lui dumnedei că o scăpase împreună 

cu bietuli copili. Apoi, gândindu-se la tată-seii, 
dise : „Câtu de mulţumită va fi dânsulu !“ Şi a- 
lergâ, să”i comunice plăcuta scire. Eli o îmbră- 
țişă vărsându cele mai dulci lacr&mi de bucuriă: 
— “Tu ai căstigatii, îi dise el, cea mai nobilă 

victoriă, căci ai învinsă ura, ce te domina: ai fă- 

cutii bine inimicilor, şi te feliciti; ânsă nu trebuie 
să te mândresci pentru acesta, ci adu'ţi neînce- 
tatii a-minte că numai dumuedei ţi-a dati pute- 
rea, şi curagiuli d'a reeşi în acestă împrejurare, 

Castelana recunoscetăre. 

Bieta, mumă, după ce stătuse cât-vu timpi le- 
şinată, abia începuse a/'şi veni în simţiri, cându 
Tecla intră în camera ei cu miculi Erard în 
braţe. Vocea copilului, care începu să strige şi să 
plângă cândi o vEdu în acâstă stare, o redescep- 
tă, dar întemplarea spăimântătore de pân'aci îi 
sleise tote puterile ; îi fu dar peste putinţă să se 
rădice în picidre. Cu mare greutate Tecla o a- 
şedă pe unii fotolii, după ce'i apropiase pe co- 
pilă spre ali săruta, şii povesti cu. d'a-m&nun- 
tulu cum reeşise a/lii scăpa. 

— Neastâmperatule, dise ea, scăldându'li î în
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lacr&mi, vedi spaima ce mi-ai produsti şi pericululi 
la care te-ai espusi, neascultându'mi consiliele, 

cândii scii bine că în mai multe rânduri ţi-ami 
disi să nu te mai joci pe lângă puţui. Draguli 
meii, daca iubesci pe tatălui şi pe muma ta. nu 
mai fi neascultătorii de aci "nainte, şi mulţumesce 
lui dumnedeii că ţi-a trămisi în ajutori ună ân- 

geri, pe biâtu Rosa... Ce felu, cum se pote ca a- 

câstă generdsă copilă să nu. fiă aici ?.. Du-te, 
'Feclo, du-te de o chiamă; grăbesce-te; să vină 
aici, voit so vădii; simtu trebuinţă săi mulţu- 
mescă, căci serviciulu ce ne-a, adusi este nemăr. 

giniti şi trebuie recompensatii. 
Tecla alergă în camera portarului, unde găsi 

pe Rosa, care abia se întorsese de la tatălui sei 
şi cosea liristită lângă patulu copilei portăresei 

— Vino, vino iute, strigă Tecla: domna vrea 

să te vedă... O să'ţi de o bună r&splâtire! 
Acesti din urmă cuvântu atinse pe Rosa, care 

nu voia, să primâscă nimici, nici măcar să vedă. 
pe castelana. Cu tâte astea se supuse. La intra- 
re”i, castelana alergâ la dânsa, cu braţele deschi- 
se şi, uitându înalta'i condiţiune, o sărută cu 
căldură, de şi era îmbrăcată în vestmintele cele 
mai de rândă. | 
„— Fata mea, câtu îţi suntu de recunoscăt6- 

re, câtii esti de bună şi de curagidsă ! Fără ajuto- 
rul teii, ecumpuli mei copilă aru fi periti acum. 
Tu,. tu Pai scăpatu. Ca recompensă, voii să'ţă fiii 
mumă şi, chiar din momențulu acesta, nu te vei
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mai despărţi de mine. Câtă despre tine, Teclo, 

fiindă că ţi-ai căleati cea mai sântă datoriă, vei 

pleca chiar de mâne. | 
Tecla, cu lacrămilen ochi, cădu în genuchi ce- 

rendu iertare. 
— Dâmnă, suntu o biâtă orfană, precum scii. 

Ce-o să mă faci? Iertă-m, te rogi, că mă voii 

îndrepta pe viitori... 

.— Nu, r&spunse castelana; nu poti să ţi mai 

încredinţezu copiii mei ; de sute de ori mi-ai dati 

asemenea promisiuni, pe care le vei călea îndată, 

că şi în trecutu. 
Atunci Rosa, luândii cuvântului, dise: 

— Bine-voiesce, dâmnă, a'mi permite şi mie 

să intervină pentru Tecla. Negreşitii că şi-a ne- 

înorijitii datoria, âns& nenorocirea, întâmplată îi 

va fi de învăţătură de aci'nainte. Ca, să fiă ci- 

ne-va, dreptă, cugetându la greşsla ei, trebuie să 

ţină sâma, şi de trudele ce şi-a datu ca s'0 repare, 

şi de căinţa ce simte. Daca a pusi în periculiu vi6- 

ţa copilului, s'a espusi şi pe dânsa spre alu scă- 

pa. Cândi dumnedeii s'a arstati aşa de buni că- 

tre dumneata, refusa-vei 6re să te arăţi totu 

atâti de bună către o bistă orfană, care'ţi cere 

iertare cu lacr&mile'n ochi, care nu are altă spe- 

ranţă de câtii în protecţiunea dumitale? Vedi 

că plângi âncă de bucuriă fiindi că ţi-ai redo- 

vânditii copilulii, şi totuşi vrei să faci pe s&rma- 

na "Tecla a versa lacr&mi de durere, lipsind'o de 

muma'i adoptivă !.. Nu, nu cregu că vei av€
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acestii curagiii. Câtu pentru mine, nu trebuie şi 
nici nu poti primi serviciul ce'mi faci ondrea. 
să'mi oferi. Mi s'aru păre că comitui unu mare 
păcatii, luândi locul unei biete copile, făcându- 
mă fericită prin nenorocirea, alteia. 

Castelana se uita cu mirare la dânsa. 
— În adeverii, răspunse ea,.nu sei ce să ad- 

miri mai multii în tine, curagiulii, ori nobilele'ţi 
simţiminte ?!.. Ei bine, nu voii mai goni pe Te- 
cla, dar vei rămâne şi tu nedespărţită de mine: 
îmi vei fi o amică, o fiică. Când soţuli. meii se 
va întorce, îi voiu spune câtu îţi suntemii datori, 
îi voii ar€ta nobilele simţiminte ce te însufle- 
ţescu... Eli va, sci să te recompenseze întruni 
modu demni de tine, căci, daca nu me înceli, 
tu nu esti născută să fii servitdre. 

Rosa, v&gând'o atâtii de recunoscătore către ea, 
şi de bună pentru Tecla, i-ară fi primiti bucu- 
rosi propunerile, atunci âns6 marii fi mai pututii . 
veds şi ajuta pe tatăl sei. 
-— Domnă, răspunse ea; nu 'posiţiunea onoră, 

pe cine-va, ci moduli cum îşi împlinesce datoriele. 
Suntu mulţămită cu modesta'mi condiţiune. Prin- 
tr'6nsa, găsescii ocasiunea. s'aducii celor închişi 
Gre-care mici servicie, de care ari fi lipsiţi cându 
aşi părăsi pe portăresă. Te rogi dar să bine-voiesci 
a mă lăsa unde mă aflu. 

— Curi6să copilă esti ! dise castelana; nu te 
inai înţelegi. Ce felii, eu nu poti face nimică pen- 
tru tine 2.. Cere'mi ceva, ori ce vei vr6, şi'ţi pro-
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mitu pe ondre că dorinţa îţi va fi împlinită, afară 

numai de va fi cu totul peste putinţă. 

„— Ei bine, răspunse Rosa, primeseii promi- 

siunea, dumitale. I.asă”'mi numai timpului necesa- 

rii de cugetare. Speri că va veni timpulu cândi 

vei put6 să'mi procuri o mare fericire; dar scusă- 

mă, te rogii, să. m&ntorcui la copila portăresei, 

căci e bolnavă şi n'are cine s'o îngrijâscă. 
Ţicândi acestea, eşi răpede. 

Descoperirea. secrebulhtă. 

Tlda de Fichtenberg — căci aşa se numia, soţia 
lui Cuneric — era o femeiă distinsă atâtu prin no- 
bilitatea, inimii, câtă şi prin cultura, spiritului. Ea, 

admira, frumosele simţiminte ale Rosei, avea pen- 

tru dânsa cea mai viiă afecţiune, dar nu'i putea, 
înțelege conduita. „De unde'i vinii, îşi dicea dânsa, 

aşa, de nobile cugetări, talentulii de a le esprima - 

şi modestia cu care mi s'a înfăţişatii ? Neoreşiti 
că nu pâte fi copila unui cărbunaru... Pentru ce 
dar preferă condiţiunea/i actuală în loculii aceleia, 
pe care i-o oferă eu? De sigurii că ascunde ceva, 

şi trebuie să descoperii acesti. misteri. “ 
Castelana, însărcinâ dar mai ântâiui pe betrâ- 

- nul guvernatorii să'i priveghieze tâte mişcările. 
Peşte puţinii acesta, îi aduse la, cunoscinţă că ea 
visita, noptea pe Edelbert, căsta ore întregi cu . 
dânsulu. „Ami ascultatu la uşă şi n'amu pututi
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„ înţelege ce vorbiai, dar dumneata, cunosci acum 
cutezarea, acestei fete, apoi cavaleruli este celă 
mai mare inimicii ali d-vâstră: dumnedeii scie 
ce planuri urdesci împreună şi ce suntiă în stare 
să, întreprindă.“ Acâstă destăinuire puse în mare 
grijă pe castelana, care ordonă, guvernatorului să 
nu spună nimenui nimica. Şi, flindă că bstrânulă 
'audia bine, hotări să se ducă ea nsaşi ca să se 
încredinţeze despre scopuli acelor convorbiri nop- 
turne. D'o-cam-dată, ânsă se purtâ, câtre Rosa cu 
aceeaşi bună-voinţă şi afabilitate. În fine, după câ- 
te-va dile, guvernatorulă o însciinţă că Rosa, era, 

în închisorea lui Bdelbert. Atunci alerg la uşa, în- 
chisorii. Cuneric o prevenise atâtii de multi în con- 
tra cavalerului, în câti nu se mai înduoia câtuşi 
de puţinii despre scopurile lui rebele. „Conduita, 

„Mea, în acestă împrejurare, îşi dicea dânsa, e uni 
ce torte defăimători. Să asculţi pe la uşi este o 
faptă neonestă, înjositore ; cu tâte astea, daca mă 
porti ast-felii, causa este că m înteresezii de fe- 
ricirea, acestei copile, şi tot-d'o-dată ami datoria 
să îngrijescii de sigurânţa familiei mele“. 

Uşa nu era de totii închisă: o candelă lumina, 
închisdrea. Putu dar veds şi audi totul. 

— Aceste persici suntiă minunate, dicea, Edel- 
bert. Sunti ca şi cele din grădina castelului no- 
stru de Tanneburg, care îmi plăceasi cu deosebire. 
— De ce nu poti, răspunse Rosa, de ce nu 

poti culege şi acum acele perşice şi să ţi le a- 
ducii aşedate de mine, cum făceamii o-dinidră !
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— Scumpa mea fiică, mulţumesce lui dumne- 
dei că mi-ai pututii aduce şi pe acestea. Persi- 
culii din grădina castelului Fichtenberg, cum mi-. 
ai spusi, n'a produsi estimpi de câti gece per- 
sici, şi nobila dâmnă ţi-a dati trei din ele: tre- 
buie dar să ţină multi la tine. 

— Negreşitii, răspunse Rosa, şi de aceea, 
vreamii să'i descoperii că'ţi suntu fiică. Sunti 
sigură că ari păstra secretului şi că ari puts, mai 
bine de câtu ori-cine, să midlocâscă scăparea, du- 
mitale d'aici. | 

— Nu credu să potă. Tu nu scii câti meu- 
rasce Cuneric! Inima bunei domne pote fi. gener6- 
să şi simţitâre, dar.. sufletului lui Cuneric e crudii 
şi r&utăciosii. 
— Dar dac'ari afla, că fiică-ta i-a scăpatii bă- 

iatulii de la o m6rte sicură, te-aru lăsa, elii să, 

mori în închis6re ? Nu oredăi. În cast contrarii, 
mă voii arunca la picidrele lui şi'mi va asculta 
rugăciunea. 

— Nu vei isbuti, dise Rdelbert. Îl cunoscii 
forte bine: te-arii admira, ânsă n'ară înceta d'a 
mă uri şi persecuta. | 
— Se pote, dise Rosa, dar daca sari convin- 

ge că d-ta, căruia eli ţi-a răpită totul, i-ai făcut 
celu nai mare bine ce'ţi sta prin putinţă, că chiar 
din fundului închisorii m'ai învăţatu săntorcă bi- 
nele pentru reii, că fără îndemnurile d-tale nici nu 
m'aşi fi încercatii să'mi espunii visţa, spre a scă- 
pa pe a fiiului unui crudă inimici, că prin urmare
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tu esti causa, principală a scăpării copilului pe 
care trebuie să/lii iubâscă ca viâţa sa, credi re 
că nu şi-arii schimba neomendsele'i simţiminte ? 
— ME temi că nu, copila, mea. În totiă casulii, 

trebuie să/i asceptămii întârcerea, căci chiar de 
marii libera castelana, chiar de.mi-ari da voiă 
să âmblu liberi prin curte, fără, să aibă consim- 
țimântulii soţului ei, totii m'aşi primi. Urmândă 
ast-felii, pâte că şi-ar plăti scumpi generosita- 
tea; ceva, mai multi, câinsa, inimă a, lui Cuneric 
s'aru revolta în contrăsi, şi nu voiiă să fii eti causa 
suferințelor unei femei bune ca, dânsa. Aşa dar 
păstreză ţi secretulu, fiindă că în deşertii Pai da, 
pe faţă... Dar acestii subiectii ne mîhnesce... Să 
vorbimi despre alt-ceva... 

Câte augise fură d'ajunsă pentru Ilda. Se grăbi 
dar a se retrage. „Aşa dar, îşi dise ea, Rosa e de 
familiă nobilă şi n'a, luati aceste vestminte ordi- 
nare şi unii servicii atâti de grei, de câti spre 
a fi aprâpe de tată-seii! Fructele ce'i damti le 
păstra pentru dânsulă ! Numai pentru elu preferă 
să rămână, în acestă umilă posiţiune ! Ce inimă 
frumâsă,! Şi, pe cândi noi îi ţinem părintele în- 
cărcatii de lanţuri, ea ne scapă visţa copilului, toc- 
mai dupe sublimele consilie ale acestui omi virtosă 
dar aşa de nenorociti prin crudimea nâstră. Ce 
generose simţiminte din parte'i!“ După aceste 
cugetări, începu să plângă. „Trebuie să i-se red€ 
libertatea, castelul şi tot averea : tatălii şi fiica, 
merită, să fiă fericiţi, şi voru fi. De ce nului poti
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libera chiar în minutulu acesta! Sciii că bătrâ- 
nulii guvernatori nu mă va asculta, dar celu pu- 

ţinii voiu sci să înduplecii pe soţuli mei. Să - 
ascepti dar întârcerea, şi facă cerulu să vină câtit 

mai curând a-casă“. 

Recompensa, faptelor frumose. 

A doua di, d-na de Fichtenberg chiămâ pe Ro- 
sa şi'i dise: | 
— Eu cunosci îngrijirile ce dai nenorocitului 

cavalerii Edelbert, şi te felicită pentru acesta. 
De aceea, fiindi căn'ai'nici o stare, de adi înainte 

_i6 din pivniţă şi bucătăriă totii cei va trebui. 
- Nemulţămită cu acâstă propunere, îi dete chiar 
densa bucatele şi vinurile cele mai alese; apoi, 

spre a "alătura bănuielile guvernatorului, în tote 
dilele trimise pe copii la Rosa şi o invită să vină, 
şi dânsa, cu portăresa,, care se simţia forte lingu- 
sită de atâta, ondre, datorită, Rosei, ceea-ce o fă- 
cea, să, se pârte cu servitârea, ei, multi mai bine 
ca în trecuti. 

Peste cât-va timpii Cuneric, vindecatu de răni, 
se întârse la, casteli cu ostenii şi cu cei duoi cava- 
Jeri aliaţi. După ce'şi îmbrăţişă soţia şi copiii, con- 
duse pe toţi 6speţii în sala de ceremonii. Aci pri- 
via cu nespusă mulţămire pe frumosu'i băiatul, 
care, făcându-se mai mare, luase forme cu totuli 
plăcute. Ilda, se folosi de acesti momentu, spre
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a'i istorisi cele întemplate cu dânsulii. Acestă po- 
vestire îl făcu să se înfidre. „Aşa dar era p'aci 
să te perdi, scumpulii meu Evrard! Ce dispe- 
rare ari fi fosti pentru mine şi pentru mamă-ta ! 
Sângele'mi înghiaţă, numai cugetândi la, acestă 
spăimântătre ideie. Nemintosule, să nu mai fii 
aşa de neastâmpăratu! * Atunci Ilda îi arătă 
haina ce purta copilulii în momentulă fatală şi pe 
care o păstrase cu mare îngrijire. 

— Etă, dise ea, de unde rămăsese acăţatii. 
Cuneric se uită cu luare-a-minte la vestmântiă. 
— Vai! strigă elă cutremurându-se; numai 

unii minutii să fi mai trecuti, haina s'ariă fi rupti 
şi copilulii era perdutii! Din norocirea, nâstră, 
a fostii scăpatii. Mare curagii a trebuiti să aibă 
bista servitâre! Ce devotannentii sublim ! N eore- 
şită că tu vei fi resplătit'o cum i se cuvine. 

— Ami voiti să'ţi lasi ţie acestă grijă, sai 
mai bine acâstă plăcere, răspunse castelana,. Ş'a- 
poi, ori-ce aşi fi pututu face pentru dânsa, mi 
saru fi părutii pre puţini. Şi-a espusi datâtea, 
ori viţa : fiă-care încercare de a scâte pe Erard, 
de ali da în mâna 'Teclei era unii nuoă periculi 
pentru dânsa; numai v6dându-le îmi venia, leşini. 
Asemenea fapte nu se plătescii cu monete de aurii. 
-amii promisii dar o recompensă demnă de acestii 
servicii şi nu mă&'ndoiescii că'mi vei împlini pro- 
misiunea. | 

Nici-o-dată Cuneric nu fusese atâtu de miscatu 
ca acum. Voi dar să v6dă îndată pe Rosa. Fiindi
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chiemată, ea intră în sală cu multă modestiă. Ca- 

valerulii o întâmpină cu bucuriă dicându'i : 

— Te salutii, tânără curagi6să : devotamen- 

tului teii datoresci pe mostenitoruli numelui de 

Fichtenberg. Te salut şi'ţi mulţămesci din inimă. 

Dar.. parcă te-amu mai vădutii nu sciii unde... 

Spune”mi cu ce să te r&splătescii. Cere ori-ce vrei, 

cere totii şi vei dobândi. Cere'mi chiar unu ca- 

stelii, şi jurii pe ondre că/lu vei ave. 

—- Nobile cavaleri, răspunse Rosa cu dermni- 

tate. cu ca marturi pe acesti duoi cavaleri la ju- 

rământuliui ce faci. De şi'mi dai dreptul să ţi ceri 

multi, ei mă mărginescu a'ţi pretinde o faptă 

bună şi drâptă : înapoi6ză-ne, mie şi tatălui meu, 

ceea-ce ne-ai răpită. 

— Ce vami răpitu ? strigă Cuneric plini de 

mirare. Cine esti tu, cine e tatălui teu ? 

— Suntu Rosa de Tanneburg, răspunse ea; 

Rdelbert "mi-e părinte. Redă” libertatea, şi bunu- 

rile răpite !.. 
"Potă. adunarea, r&mase uimită, er Cuneric îm- 

mărmuritii. Pe do parte, generositatea copilei îl 
miscase până în adâncul inimii, pe de alta ve- 

chia'i ură în contra lui Hdelbert se redesceptă cu 

putere. Galbeni şi turburatii, cugeta în sineşi : 

„ce fatalitate, să ami o asemenea datoriă de îm- 

plinitii către fiica acelui omi!..“ Toţi cei de faţă. 

tăceaii, cându Ilda, luândă cuvântului, Qise : 

— Eu numai de câte-va, dile scii că servit6- 

rea portarului nostru e fiica cavalerului Edelbert..
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" În nestrămutatavi dorinţă d'a fi lângă tatălui ei, 
spre a/lii consola, ajuta şi îngriji, s'a străvestiti, 
a intrati în serviciul portarului, a suferiti. cu 
răbdare tote capriciele şi brutalităţile unei femei 
la care n'ară pute să s&dă nici cea mai de rândi 
servitore. E dar modeluli iubirii filiale, scumpe 
Cunerie : recunoseinţa, şi umanitatea, ne vorbesc 
în favore'i. | 

„: — Jurii pe spada, mea, strigă Wo-dată, Sige-. 
bert, unulii din cei duoi cavaleri străini, că, ce-a, 

-. făcutii acestă copilă, pentru tatălă ei e cu multi 
mai admirabihi de câti ce-a făcută pentru copi- 
luli dumitale.. La unu asemenea actii de curagiu 
e de ajunsii uni moment de cutezare, pe cândi 
îndelunsa şi statornica răbdare a, umilirii de tâtă, 
diua, munca amară, şi necurmatele suferinţe, spre 
aşi consola, părintele, înlesnindu”i Gre-care mici 
ajut6re, constituiescii adeveratulu devotamenti, 
care v&desce uni mare şi frumosi sufletii. A mice 
Cuneric, daca, aşi fi în locu'ţi, n'aşi mai sta, unii 
minutu la îndoislă,. | 

— Cuneric, dise Teobald, celii-l-altii cavalerii, 
eu credu că, daca Edelbert ţi-arii fi fostii în a- 
devără inimică, mari fi avută de câtă să fugă 

„în lipsa, ta, de Gre-ce fiică-sa avea, chiăiele închi- 
sorii. Putea, să, ds foci castelului şi să scape, să, 
"Şi r&sbune. Daca n'a făcut'o, nu merită să ur&sci 
pe unii omii atâti de onesti, 

Cunerio sta, muti şi nemiscatii, cu privirea, ţin- 
tită la pământi, parcă n'ară fi auditi nici pe so-
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ţia sa, nici pe cei duoi cavaleri. Rosa, se sculâ 
suspinându, cu ochii spre ceri. O adăncă tăcere 
domnia în sală. 
— Scumpe Cuneric, dise în fine Ilda; ami să 

“ mai adaugii unii cuvântu. Ascnltă-m6 dar cu bu- 
n&tate. Daca Bdelbert ne-arii fi inimici, cum aşi 
mai cuteza ei, soţia şi amica ta cea mai bună, 
să'ţi ceri liberarea, lui ? Fi, cea d'ântâiii te-aşi 
conjura, să iei cele mai aspre măsuri în contraii. 

Crede-mă ânsă că te înceli despre simţimintele 
lui. Ei singură ami descoperiti că Rosa, este fii- 
ca lui Edelbert. Sicuranţa familiei îmi impunea 
datoria să'i observi tote miscările, să cunosci de 
aprope scopulu visitelor ei nopturne în temniţă. 
Le-amu ascultati dar tâtă convorbirea, cândii se 

credeau fără, marturi. Păcati că n'ai fosti şi tu 
acolo, spre ai audi, căci acum ai sci, ca şi mine, . 
câtu suntu de buni şi generoşi. Edelbert n'are 
nici o ură în contra'ţi. Eli a încuviinţatu din totă 
inima fapta fiicei sale; ceva mai multi, chiar 
o preparase la acesta prin nobilele”i îndemnuri. 
'Tot-de-una a, învăţat'o să facă binele pentru rei, 
în ori-ce împrejurare. Fără piosele'i consilie Ro- 
sa, care vede pe tatălui seu atâtu de nenorociti 
prin purtarea n6stră, nu şi-ari fi espusi visa, 
ca să ne scape copiluli. Virtuţii lui Bdelbert da- 
torimi dar viţa băiatului nostru. După tâte a- 
cestea, ai mai pute ore să/lii urăsci şi să'lu perse- 
cuţi? Vedu că tu stai âncă la, îndoiglă, pe cândii 
Rosa n'a perduti nici uni minutu spre a ne scăpa
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fiiulii. N'o lâsa dar să 6să d'aici fără a'i împlini 
rugăciunea, 
— Rosa pote să'şi rei6 tâtă averea, Edelbert 

ânsă nu va fi nici-o-dată liberă! respunse Cunerie 
cu asprime şi făr'a cuteza, să'şi rădice privirile 
spre soţia sa. 

Vino, Evrard! strigă Ilda cu lacr&mile în 
ochi ; vino de râgă pe tată-teii pentru aceea, că- 
reia îi datorezi vița. Caqi'i la genuchi ca să'lă 
îndupleci. 

Copilului, vedândii pe mamă-sa şi pe Rosa cu 
lacr&mile'n ochi, începu să plângă şi dânsul. Cău- 
tătura cruntă a tatălui seu îi însufa spaimă, dar, 
înţelegândii marele interest ce era, de ali îm- 
blângi, îngenuchiă înainte'i şi, înălţându mâni- 
le'i tremurânde, rosti aceste ating&tore cuvinte : 
» Bunul mei tată, fiă'ţi milă de Rosa. Precum 
ea m'a scosii din puţii, unde era să peri, şi ţi-a. 
înapoiatii fiul, înapoisză”i şi tu pe tatăli sei. Te 
rogii ferbinte să nu'ţi întorci faţa de la dânsa. 
Fără ajutorului ei, aşi fi periti şi nu m'ai fi mai 
v&dutiu... 

. 
— Destulu şi pr6 multă! strigă, atunci Cune-. 

Tic, silindu-se a'şi domoli emoţiunea. 
Apoi, îndreptându-se câtre cei de faţă, dise: 
— Edelbert e liberi: îi înapoiezii casteluli, 

cu tote bunurile. Nu Pami cunoscutii destul de 
bine... Virtuţile ficei îmi descoperii pe ale pă-. 
Tintelui set. 

— Dâmne, câtă îţi suntii de recunoscâtore ! 
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strigă Ilda, aruncându-se cu micului Evrard în 
braţele soţului. 

Rosa, era în culmea, fericirii. 
— Esti forte nobilă! dise Peobald lui Cuneric ; 

de adi înainte te voii stima, însutitii mai multi. 
— În acestă împrejurare, adause Sigebert, te- 

ai purtati ca, uni adevărati cavaleră /E multi 
mai laudabili să fii justi de câti bravu, şi cea, 
mai frumâsă viotoriă e să scii a te învinge pe ti- 
ne-ânsuţi. 

- "Toţi aplaudară cu intusiasmi, er spaţi6sa sală 
resună de strigătele : „trăiâscă, Cuneric, trăiâscă, 
castelana cu micului Evrard şi cu Rosa!“ 

Captivuliă liberata. 

Îndată ce inima”i fa coprinsă de simţimântulii 
generosităţii, cavalerului Cuneric se schimbă, cu 
totulu. Mulţumirea sufletescă, produsă prin învin- 
gerea, unei uri nedrepte, da fisionomiei sale o înfă- 
ţişare mai dulce; fruntea, i-se înseninase ; 0 bu- 
curiă curată şi plăcută strălucia în ochii lui. A- 
câstă fericită, schimbare fu de toţi observată. Chiar 
miculi Evrard strigă, întingându'i braţele : „dra- 
gă tată, acum esti totii aşa de plăcutii ca şi ma- 
ma şi d-ra Rosa; te privescii şi te iubeseti mai 
cu plăcere de câtu pân'aci.* 

Rosa, apropiându-se, îi mulţumi prin cuvinţele 
cele mai ating&tore.
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— Domnisără, îi respunse Cuneric, aşi fi fostii 
unii barbarii, dac; aşi fi făcutu mai puţină pentru 
d-vostră. Acum să mergemii împreună la tatăl du- 
mitale, căci arii fi o crimă să'li mai lăsăm mă- 
car uni minuti în închis6re. Vino, căci dumitale 
îţi datoreză liberarea, şi este drepti ca totii dum- 
neata să te bucuri de fericirea, de ai duce mai 
ântâiii acestă plăcută scire. Ami să/ţi cerii ânsă şi 
eii o graţiă:: te rogii săi vorbesci în favorea; mea, 
săli îndupleci a mă ierta de nedreptatea ce ? 
ami făcuti. 

— Asceptaţi puţini, întrerupse Ilda; voii să 
vorbescii şi eii ceva în parte Rosei. 

Şi îndată o duse într'o cameră, unde pusese 
vestmintele şi pod6bele necesare pentru timpuli 
cândi tânăra, şi-arii fi recăstigati rangulu ce i- 
se cuvenia. Ea, Ensăşi o ajutâ, să se îmbrace cu o 
rochiă, împodobită de cele mai preţiose dentele. 
Apoi, aducându'i unii frumosi sipetii şi deschi- 
dându'li, îi qise: 

— Et6, scumpă Rosă, nestimatele mamei du- 
mitale. Cuneric, după ce le luase, mi-le dăruise 
mie. Ei ânsă, sciindu-te âncă în visță şi pri- 
vindu-le ca, proprietate a dumitale, nu m'amui gă- 
titi nici-o-dată cu dânsele: ţi lei înapoiezi dar 
neatinse. 

Rosa primi preţiosele scule cu recunoscinţă.. 
Privirea, lor îi redesceptă îndată amintirea, ma- 
mei i şi ochii i-se împlură de lacremi. 

— Vai! dise ea suspinândii, câtii de nesigură
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şi trecătore ne este viţa! Aceste mărgăritâre 
strălucescii âncă în t6tă frumuseţea lor, pe cândii 
femeia virtâsă, care le-a purtati, sa prefăcutii 
âncă de multi în ţărână. Ce-aru fi omului, cea 
mai nobilă fiinţă de pe pământ, daca n'arii ave 
într'Ensuli ceva, care să întrâcă celui puţini du- 
rata acestor mărgăritare! Da 

— Ai dreptate, dise Ilda. Chiar lacrămile ce 
v&du strălucindu în ochii dumitale şi simţimintele 
ce te'nsufieţescii suntii cu multi mai preţidse de 
câtu aceste mărgăritare. Timpulu nimicesce chiar 
diamantului celă tare, tinereţea, şi frumuseţea, perii 
vepede, pe cândi virtuțile şi bunele însuşiri ale su- 
fletului r&mânii. singure în eternitate. Ele fact 
bucuria şi mărirea dumitale în acestă lume, ele îţi 
asigură fericirea, într'o vi6ţă mai bună. 

"Vorbindiu ast-felii, îi puse la gâti unii colanti, 
în urechi o părechiă cercei de smarandi, &r în 

degetii inelului nupţialu ali mamei sale. 
— Acestii inelu n'ari pute sta mai bine, a- 

dlause ea, de câtii în mâna gener6să, care-a făcutii 
atâtu de multi pentru tatăl sei şi pentru Rvrard 
alu nostru. 

Apoi o conduse ea-ânsaşi până la închis6rea, 
lui Edelbert, unde Rosa, tresărindi de bucuriă, 
deschise răpede uşa strigând : 

— Tată, tată, esti liberu!., 
Spre marea “i mirare ânsă îl v&du în midlo- 

culi închisorii, îmbrăcatii ca o-dinidră în dilele de 
«eremoniă, cu vestmintele'i de cavaleri, arându
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la gâtu lanţului de aurii şi medalia ce i se dede- 
seră de împărații. Sigebert şi Teobald erau lângă 
dânsul. 

Mai "nainte de a merge cu Rosa, Ilda — care se 
înțelesese cu soţul ei să facă pe Edelbert a” şi 
pune vestmintele'i de cavalerii — luase mesurile cu- 
venite, spre a'li prepara cu încetul la schimba- 
rea sortii lui, lăsându ânsă Rosei fericirea, de ai 
anunţa ea cea, d'ântâii acestă bună scire. Cei duoi 
cavaleri îi duseseră chiar dânşii hainele răpite la, 
prădarea, castelului Tanneburg şi'lă ajutaseră să 
le pună pe dânsul. 

Edelbert îmbrăţişă pe Rosa cu nespusă căl- 
dură şi'i dise: 

— Fiica mea, tu ai 'căstigatu cea mai frum6- 
să victoriă. Cuneric ari fi pututi să fiă învins 
prin arme, âns& numai virtuțile tale ai avută pu- 
terea să/i schimbe i inima. Pietatea! ţi filială a îm- 
blânditii pe acesti omii mândru şi, din inimică 
neimpăcati, mi Va făcuti amicu bine-voitori. 

Ambii cavaleri fură uimiţi de frumuseţea Rosei. 
— Cată să mărturisescu, dise Teobald, că fă- 

ceai unii pr6 mare sacrificii pentru tatăl d-tale, 
ascundândi răpitorea'ţi frumuseţe cu acea văpsea 
negrici6să şi purtându vestiminte atâti de ordina- 
re. Te asiguri că esti frumâsă ca, unu ângerii !. 

Rosa 'şi plecă ochii în josii, luând aceste lau- 
de ca o linguşire. 

— Dar, răspunse Sigebert, cea mai mare cali- 
tate a domnişdrei nu e numai gingăşia. Pietatea!i
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filială, care pote servi ca uni adeveratii modeli, e 

cu multă mai de admirată de câtu frumuseţea şi, 
daca e frumâsă ca, unii ângerii, are şi calităţi de ân- 
gerii. Ca unu ângerii a intrati în închisdre spre a 
consola şi îngriji pe tatăl seu, ca uni ângerii s'a 
înfăţişatii astădi ca să'i anunţe liberarea. 

Rosa spuse apoi părintelui sei cum o rugase 
Cuneric să'lu înduplece a/lii ierta. Purtarea lui 
Cunerie produse lui Edelbert o impresiune forte 
viiă şi plăcută; 
— Scumpă copilă, răspunse elă, tu'mi vedi 

lacr&mile şi cunosci că de multii i i-amu iertati 
totulă. 

Dar abia apucase să rostescă aceste cuvinte, 

“când uşa se deschise, 6r Cuneric intrâ, cu soţia 
şi cu miculti Evrard. A mânduoi cavalerii îşi de- 
teră mâna, se îmbrăţişară cu afabilitate, îşi ju- 
rară amiciţiă şi simţiră totă fericirea unei împă- 
cări sincere. 

Nobilulu şi simţitorulu Edelbert nu se putea 
sătura privindi pe drăgălaşuli copilii, a cărui 
vi6ţă o scăpase Rosa şi care'i procura o amiciţiă 
aşa de durabilă, dup'o ură atâti de neîmpăcată,. 
Obositi de emoţiune, şedu josii, luâ copilulă pe 
genuchi, îlă privi cu unu felu de recunoscinţă, îlu 
bine-cuvântă şi'i dise : 

— De dumnegei să trăiesci, pentru fericirea, 
-părinţilor, şi să devii buni şi virtost. 

— Nobile cavaleri, întimpină castelana, facă, 
cerul ca acestii copilu să ne iubescă pre câtă te



102 - ROSA LE TANNEBURG 

adoră fiica, dumitale, şi să'i semene prin virtuţi ; 
atunci ei şi soţuli mei vomi fi cei mai: fericiţi 
dintre părinţi. 

Acea gi de bucuriă se termină printr'uniă stră- 
lucitii osp&ţii. Locurile de ondre se oferiră lui: E. 
delbert, şi Rosei. Ilda şedu lângă fată, er Cunerie 

“lângă părinte. Nici-o-dată eli nu fusese aşa de ve- 
selu, şi nu înceta să dică;: „câtă fericire simte cine- 
va dintr'o împăcare sinceră Ura este o furiă eşită; 
dinpântecele iadului, 6r ainiciţia, e fiica cerului 2 

Pe masă străluciai cupe de arginti, pline Gu 
vinurile cele mai preţi6se. Printr'o rară atenţiu- 
ne, înaintea lui Edelbert, se pusese vechia;i cupă 
cu armele familiei Tanneburg, atât de scumpă 
amintirilor: lui. Rosa, observândi acesta, mul- 
tumi Îldei printr'unt plăcutii surist. 

Cuneric, bândi celi d'ântâii în prosperitatea. 
lui Kdelbert şi Rosei, deşertâ până ?n fundii cupa. 
Cavalerii Sigebert şi Teobald îi imitară esempluliă. 
După aceea btu şi Edelbert, mulţămindu-le din: 
inimă şi adăuoendi îndată: - 
„— Domnilor, să ne ferimii. de aceste vinuri a- | 

„prindâtore, care ne-arii pute turbura mintea. 
Cuneric, zimbindii la acâstă înţelâptă lecţiune, 

îi r&spunse.: 
— Âncă de cândiă erami amenduoi lâ curtea, 

împăratului, ne recomandai neîncetat cumpeta- 
rea, şi aveai mare dreptate; adi ânsă e o di de pe- 
trecere şi trebuie să ne veselimu ; cu tote astea, 
fii linistiti că nu ne vomi perde mintea. .
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Cea, mai dulce intimitate, bucuria cea mai cu- 
rată, dorniră la, acesti ospăţi, care se termină 
prin următorea urare a lui Cuneric, aprobată de 
toţi cu intusiasmii, 

— În sănstatea, şi prosperitatea. nobilei fami- 
lii de Tanneburg! D6 domnulu ca toţi părinţii să 
"si crescă copiii precum Edelbert şi Matilda au 
crescuti pe fiica lor, şi câ toţi: copiii să şi facă, 
părinţii fericiţi precum Rosa face mândria şi feri- 
cirea tatălui seu ! 

Mare săbătore la Tanneburg. 

A doua-di, Cunerie rugâ pe Edelbert să r&mâ- 
nă âncă câte-va dile la. dânşii, până la repararea 
castelului Tanneburg. După gustare, 'Teobald şi 
Sigebert plecară cu trupele lor, 6r Cuneric voi 
să arate lui Edelbert distribuirea castelului şi tote 
euriosităţile ce eli conţinea.  Cândi ajunseră la, 
puţii şi se aplecară, pe marginea lui, spre ai ve- 
d6 adâncimea, se cutremurară gândindu-se la pe- 
ricululi lui Evrară şi la curagiulu fără semănă 
alii: Rosei. 
— Să jurămi, chiar în acestui loci, strigâ Cu- 

neric, că'mpăcăciunea dintre noi, îndeplinită prin 
copiii ce iubimii, va ţin6 câtu şi amintirea, ace- 
stei întâmplări înfiorătâre. 

Apoi, îmbrăţişându:se cu căldură, îşi făcură a- 
cestii jurământii, care fu ţihuti de amânduoi cu
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„cea mai mare sânţeniă. În acelaşi timpu Ilda a- 
r&ta Rosei totii ce se atingea de ale casei, căci 
pe atunci chiar dâmnele cele mai mari îngrijiaui 
de economia domestică. Într'una din camere, se 
aflau tâte obiectele răpite din Tanneburg. „Ace» 
stea sunti ale dumitale, dise Ilda. Tot-ds-una ami 
doriti să ţi-le înapoiezii, ânsă numi venia să 
cred că, voiii pute aşa de curândii“, 

Înainte de plecare, Rosa, dorindi să mai vadă 
ânc'o-dată casa portarului, se duse acolo însoţi- 
tă de Ilda, de Edeldert, şi Cuneric. Portarulu, 
deschidândii uşa, dete mai ântâiti cu ochii de Rosa, 

— Ei, Roso, tu esti?.. M6 icrtă, voiami să 
dicu domnişâră Roso... Dumnedeule, ce minune!.. 
Poftiţi de intraţi... Cui i-ară fi trecuti prin minte 
ca, servitrea nâstră era, domnişsra, de Tanneburg! 
Chiar în diminâţa cândi vorba sa, respânditu 
printre soldaţi, par'că totii numi venia, s'o credi. 
Acum înţelegi şi ei compătimirea dumitale pen- 
tru cavalerul din închis6re, pe când eii, care nu 
sciamii că'ţi-e tată... Dar pe nevastă-mea s'0 fi 
vEdutii cum r&măsese uimită !.. era p'aci să'şi 
perdă minţile ; acesta ânsă o privesce, sciindi bi- 
ne că trebuie să'ţi câră iertare pentru urâtele'i 
purtări către dumnsta, 

Cei duoi copii ai portarului stau cu sfislă la 
„0 parte. Rosa, apropiindu-se de dânşii, le vorbi 
ca tot-d6 una cu mare blândeţe. Atunci le mai 
veni inimă, şi fetiţa, începândi a vorbi, dise: 

— Ce minunată esti îmbrăcată astădi şi ce
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bine'ţi şede ! Tote vestmintele'ţi suntii nuoi, până 
şi obrazul !... 

Şi Dăiatulii adause: 
— Atâti mai bine ! Eu suntu mulţumiti de a- 

sta, numai să rămână totii la noi! Nici-o-dată nu 
vomii ave alta mai bună de câtu dânsa. 

Cuneric şi toţi cei de faţă începură să râdă, 6r 
Rosa îi întrebâ unde e muma lor. 

— Cândi te-a văduti venind, r&spunse bă- 
iatulii, a fugiti în camera d'alături, ca, cum ari 
fi gonit'o lupii. 

Trimiţându s'o chieme, biâtz, portărâsă r&mase 
îmărmurită, înaintea, lor şi'şi schimba, faţa pe toti 
minutulti. 
— Aşi vr6 să intru de viiă'n pământii. Ier- 

tă-m6, domnişsră, pentru necuviinci6sele cuvinte 
„ce ți-amu adresati de atâtea ori. Dar cum să'mi 

fi trecuti mie prin minte una ca, asta? De aşi fi 
sciuti că esti nobilă, negreşiti că m'aşi fi pur- 
tati cu totulu alt-felu... 

Tlda atunci dise: 
— Ascultă-mă, trebuie să scii că şi omulii celt 

mai de rendi este făptura lui dumnedei. Chiar 
cerşetoruli, daca este onestii, merită considera- 
ţiune ; se cuvine dar să fimu buni cu tâtă lumea. 
i-e ruşine că te-ai purtati aspru către domni- 
şâra, Rosa, fiindu că acum o vedi de rangii mare; 

-cu tote astea, chiar daca arii fi fostii o simplă ser- 
vitore, totii trebuia, să te ar&ţi blândă şi carita-
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bilă către o bistă copilă, căci toţi nenorociţii suntii, 
ca şi noi, fiii lui dumnedeii. 

Aceste mustrări întemeiate lăsară adânci în- 
tipăriri în mintea portăresei, care 'şi ceru din 
nuoii iertare de la, Rosa. 
„— 'Te iertu din tâtă inima, răspunse ea, dar 

primesce să'ţi faci şi eii 6re-care observaţiuni. Ai 
multe calităţi demne de laudă: esti bună s6ţă şi 
bună mamă, muncit6re fără pregetii, econ6mă, şi 
bine-făcătâre către săraci, îndatoritore către t6- 
tă lumea, dar ai unii mare defectu: cândii cine- 

- va:te contradice, te apringi peste măsură şi'ţi 
peri toti. cumpătuli. Cu ast-feli de iuţeli îţi 
faci mare reii şi dumitale şi altora; de aceea 
treci în ochii tuturor ca femeiă, rea, ca o aspi- 
dă, fiindu că nu'ţi poţi înfrâna mânia. Silesce-te 
dar. să scapi de acestii nesuferiti defecti ; i€ chiar- 
de astădi hotărîrea de a te îndrepta. Adu'ţi a- 

minte de acestă hotărire în tote dimineţele şi se- 
rile, şi r6să pe dumnedeii să'ţi de puterea, d'a o 
îndeplini. Nu te descuragia câtuşi de puţini, da. 
ca nu vei ishuti de la, 'nceputii: arborele nu se 

doboră la pământi cu o singură lovitură de secu- 
re. Prin stăruință, vei reeşi să/ţi înfrenezi pasiu- 
nile. Silesce-te apoi să fii şi indulgentă. Cândi vei 
mai âv6 vr'o servitore cu bună-voinţă, nu'i pre- 
tinde ca chiar din prima di să sciă totuli, să'şi 

împlinâscă datoriele cu aceeaşi îngrijire şi înde- 
mânare ca dumneata, ci dă/ţi mai ântâiii ostensla, 
s'o formezi precum doresci. Ai răbdare să'i arăţi
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de mai multe ori ce se cuvine să facă; pârtă-te 
către dânsa cu blândeţe şi bun&tate, până se va 
deprinde cu serviciulii ; ast-feli vei fi bine servi- 
tă, iubită şi respectată. Îndată ce te vei îndrepta, 
tâtă lumea te va, lăuda pentru frumosele'ţi însuşiri, 
şi te va, găsi cea mai bună femeiă. Daca ţi- aşi vre 
r&ulu, nu ţi-aşi fi vorbiti nimici. Ţine dar minte 
şi urmeză aceste consilie, pentru care îmi vei mul- 
țămi într'o di. 

— Et€ îndemnuri înțelepte şi sincere ! strigă, 
Cuneric. Aşa mustrări amii merita mulţi dintre 
noi. Câti despre mine, fii sicură, domnişoră,. că 
ms voiu folosi de dânsele. Tată-mei mi le repeta 
adesea, prin aceste puţine cuvinte: „Cuneric, Cu- 
ieric, mai multă judecată şi mai puţină aprindere.“ 

După câte-va dile, Cuneric şi soţia, lui, escor- 
taţi de mulţi osteni şi Gmeni d'ai curţii con- 
duseră cu mare solemnitate pe Edelbert şi pe Ro- 
sa. la, castelulu de Tanneburg. Scirea despre cele 
petrecute la Pichtenberg se respândise acum în 
toti ţinutuli. Satele şi cătunele de pe domeniele 
lui Cuneric, prin care treceaii, le eşiseră înainte, 
cu mare bucuriă de pacea, stabilită între cei duoi. 
cavaleri. Toţi cu toţii voiai să vadă pe tânăra, 
care dedese unii aşa, frumosi esemplu de' iubire 
fiiescă, şi ar&tase unii curagiu atâtii de rari, scă- 
pându de la. morte pe fiiulă lui Cuneric. Când 
ajunseră în domeniuli lui Edelbert, se vădură 
forte puţini 6meni : tâte satele păreaii pustiite. 
Edelbert rămase în mirare. Îndată ânsă ce intră
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în curtea castelului, o găsi înţesată de lume, a- 
dunată aci spre a'i întâmpina. Bărbaţii stau în- 
tr'o parte, femeiele întralta, formândi trei şi- 
ruri, din care unul compusi numai de copii, de 
tineri şi de bâtrâni, toţi în vestminte de sertătore. 
Burcard îi salută în numele bărbaţilor, &r soţia 
sa, Gertruda într'ali femeilor. Cărbunarulă ru- 
gase pe b&trânulu îngrijitoră ali castelului săi 
compună o cuvântare potrivită cu împrejurarea, 
pentru care îşi dedese multă ostenslă, ca, s'o înve- 
ţe pe dinafară. Luându'şi dar atitudinea cuveni- 
tă, începu să vorbâscă cu tonului celii mai seriosti; 
dar n'apucâ să dică câte-va cuvinte, şi se opri în- 
dată, uitândi ce avea să spună. Atunci, lăsândiă 
discursul pe care'hi începuse cam ret, vorbi cum 
îi simţia, inima şi cum îlii ducea mintea, 

— I6rtă-mă, respectabile cavaleră, dise dân- 
sul. Din minutul în care te-amii v&dutu, toti 
ce înveţasemi mi s'a stersu din memoriă. Atâta, 
sciti să, dicii, că acum, cândi ami bucuria să te 
revedu liberi şi fericită, voiii muri cu t6tă mul- 
ţumirea, 

Gertruda, voindă să vorbâscă şi dânsa, după 
cum se preparase, deschise gura, dar o înecâ plân- 
sul, privindi pe generosu'i stăpân. Toţi săte- 
nii erai coprinşi de aceleaşi simţiminte şi de a- 
ceeaşi emoţiune. Abia putuseră striga : „trăiâscă 
nobiluli nostru domni şi fiică-sa! „ Edelbert şi Ro- 
sa, adâneii miscaţi şi dânşii, străbătură rândurile,
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plini de fericire la, revederea acestor buni 6meni 
şi a vechici lor locuinţe. 

În capulii scării se aflai cavalerii Sigebert, 
'Teobald şi mai mulţi alţii din vecinătate, cu so- 

țiele, fiii şi fiicele lor, în vestminte de ceremoniă,. 
Înainte sta Luisa, fica lui Burcard, îmbrăcată 
în albă, gătită cu flori şi ţinându în mâni o per- 
niţă de catif6, pe care se vedeai chieiele castelu- 
lui. „Domnişâră, dise ea Rosei, dumneata ai dati 
libertate nobilului dumitale tată : totii dumneata, 
se cuvine să/i dai şi chieiele castelului.“ Rdelbert 
le primi din mânile fiicei sale în sunetulu trom- 
petelor, însoţite de strigări voidse şi îndelungii 
repetate de.,„trăiescă domnului nostru şi fiică-sa, 
trăiâscă casa de Tanneburg !“ Impunstorea, ce- 
remoniă reaminti bunului cavaleri, fără voiăi, 
durerosa scenă a plecării sale, căci toti din a- 
celu loci fusese aruncati într'o vechiă trăsură 
şi dusi în temniţă. 

— Dumnegei ne-a făcutu să trecemii prin gre- 
le încercări, dise elii, şi Waceea astădi simţimit 
mai bine fericirea, ce ne trămite ; să mergemii dar 
a'i mulţămi din inimă. 
„Cavalerii şi domnele aprobară ideia, şi'li ur- 

mară pâr€ la paraclisulu castelului, unde se TU- 
gară şi mulţumiră, cerului. 

Dup'aceea, trecură în sala de mâncare, pe când 
în curte se aşedară mai multe mese pentru 0spă- 
tarea poporului. Edelbert, neavândi răbdarea să 

„_ascepte până la fine, se cobori în curte, în mid-
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loculii supuşilor pe carei iubia, ca pe copiii sei şi 
de care era iubiti ca uni bunii părinte. Antaia'i i 
grijă fu să caute pe Burcard. 

— Tu, vechiulii şi credinoiosulii meii servitori, 
îi dise el; tu care, împreună cu virtâsa/ţi soţiă, 
aţi primiti cu atâta căldură pe fiică- -mea, nu veţi 
inai părăsi acestii casteli, ci veţi locui într ânsulu 
pentru tot-d6-una. "Te numescii ântâiulă met co- 
misti, căci, ca unuia ce în tinereţe ai serviti în 6ste 
şi poţi călări âncă destulii de bine, acestă funcţiu- 
ne îţi va conveni mai bine de câti meseria de căr- 
bunarii. Soţia ta, care mi-a, procurati rufăria în 
toti timpulu captivităţii, va fi chiar de: -astădi 
chielăresa, castelului. Fiică-ta, care a întovără- 
şitii pe Rosa în dile de suferinţă, va r&mâne în 
„aceeaşi calitate şi pe timpul fericirii nostre, căci 
n! aşi pute da fetei mele o domnişoră de ondre ş 
„amică mai sigură, mai stimabilă, | 

Rdelbert se primblâ apoi în prejuruli tuturor 
meselor, adresândii câte o vorbă plăcută fiă-că- 
ruia, dintre comeseni. Ilda ari fi dorită să, invite 
1a ospăţii pe toţi supuşii lui Edelbert ; fiindă că 
erau âns€ pr6 numeroşi, fusese nevoită să tacă o 
„alegere. Se mărginise dar a, invita pe cei mai în 
vârstă, părinţi de familiă, cu copiii şi nepoţii lor, 
fără deosebire de bogaţi ori săraci, 6r celor-l-alţi le 
promisese peste puțini o serbare generală. Mai 
mulţi din Gspeţi primiaii altă-dată, de la Edelbert, 
-ajutore lunare saii anuale; dar, de când caste- 
dul căduse în mâni străine, ajutorele încetaseră
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cu totul. Acum Edelbert promise că le va, reîn- 
cepe; bucuria le fu la, culme şi 'se declarară gata 
a muri cu toţii pentru uni aşa, de bunii proprie- 
tari. Cunericăcare'li însoţise în curte, fu adânci 
mişcatii de acesti spectaculiy/ 

— Acum vEdi şi etiXdise el, că e multi mai 
bine să inspiri iubire de câti temere 

— E forte adevărati, răspunse Edelbert ; ân- 
să cel mai buni omi este acela, care scie face 
săli iubescă, cei buni, 6r cei rei să se temă de 
dânsul. 

Onoruri cuvenite virtuții. 

De atunci Edelbert şi Cuneric, Rosa şi Ilda, 
se vedeaii forte desii. Cuneric părea, că'şi impune 
ca o datoriă să, consulte pe Edelbert în tâte afa- 
cerile însemnate, cr Rosa să i6 dreptii conducă- 
tore şi modelii pe virtosa Ilda. Dar după cât-va, 
timpi visitele lui Cuneric, rărindu-se din ce în ce 
mai multii, încetară cu totuli. Sub diferite pre- 
teste, elu înlătură chiar visitele ce Bdelbert şi 
Rosa voia săi facă. Într'o di ânsă îli v&dură 
d'o-dată venindii repede la Tanneburg şi rugân- 
du'i sălii urmeze îndată Ia Fichtenberg. Îi lu 
dar cu sine şi, îndată ce ajunseră acolo, îi con- 
duse în întunecâsa, galeriă a, închisorilor. „O ce- 
rule! gise Rosa către Ilda, care'i însoţia; unde ne 
duce ? Ce voiesce să facă? Aceste locuri înfio-
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rătore $mi redescâptă amintiri -durerâse şi'mi in- 
spiră temeri spăimântătore. 
— Recunosci acâstă uşă ? dise Cuneric lui 

Edelbert. 
— Da, respunse Edelbert fâr'a se turbura.; 

e uşa temniţei mele. 
Cuneric o deschise: tote temerile Rosei se ri- 

sipiră 'ndată. Temniţa fusese schimbată într'unu 
frumosii paraclisii, împodobitii cu mare gusti şi 
eleganţă. 
— Acum poţi înţelege, dise Cuneric, pentru 

ce ami întrerupti cât-va timpi relaţiunile dintre 
noi. Voiamii să'ţi faci o surprindere, şi văd că'ţi 
place. De la prima nostră venire la, 'Tanneburg, . 
soţia mea, încântată de frumosulii aspectii al ca- 
pelei dumitale, îmi propuse să facemiu şi noi una, 
ca, dânsa în castelulu nostru. Acestă închisăre o 
aleserămi. ca, singurul locă mai potrivită, de 
6re-ce — dicea Ilda, — era, consecrată prin sufe- 
rinţele şi pi6sa dumitale resemnare, prin virtuțile 
ângeresci ale Rosei. „Ai dreptate, îi r&spunsei, şi 
dorinţa îţi va fi împlinită : d'acum înainte nimeni 
nu va mai lângedi aici, unde neîncetati vomi 
mulţumi bunului dumnegeii, că ne-a dăruită pe. 
Evrard prin generosulii ajutori ală Rosei; că 
m'a împăcatii cu Bdelbert şi m'a făcutii să'mi 
Tegăseseii pacea sufletului.“ Hits cum s'a fundatii 
acesti paraclisă, 

— Şi mâne, adause Ilda, stariţuli Norbert va, 
veni, ca locii-ţiitoriă de episcopii, s'o sânţescă şi
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bine-cuvinteze. Sigebert, 'Teobald şi alţi cavaleri 
amici ne-ai promisă să asiste cu tamiliele lor la 
serbare. Dintre toţi ânsă pe dumneavostră, amti 
doriti mai multi să vă avemti între noi. Suntem 
încredinţaţi că veţi simţi unii interesti particulari 
la inaugurarea, unei capele, a cărei fundaţiune se 
datoresce nenorocirilor şi virtuţilor dumnevâstră, 

Ceremonia, fu, în adevări, frumâsă şi atin- 
gătore. Toţi invitaţii veniseră cu familiele lor. 
Cavalerii, după datina, timpului, erai armaţi cu 
strălucitâre peptare de metalu, în capi cu -casce, 
purtândii spada la câpsă şi lancea în mână. Ei o- 
cupaii laturile din stânga şi drepta altarului, 6r so- 
țiele în vestmninte negre, cusute cu auriu, şi fiicele 
lor în ruchii albe şi cu flori pe capi, se aflau în. 
midloci. Miculi Evrard şi surorile lui, îngenu- 
chiaţi înaintea, altarului, par'că erai nisce ân- 
geraşi. E 

După servicii, prelatultă ţinu o cuvântare po- 
trivită cu împrejurarea. Buna, educaţiune, ce Edel- 
bert inculcase fiicei sale şi devotamentul filialu, 
de care Rosa, dedese probe aşa de atingătore, îli făcură să Yorbescă despre îngrijirea, părinţilor pentru copii, cum şi despre iubirea, şi respectulti ce copiii datoresci părinţilor. Eli arătă, că soliti- tudinea, părinţilor (opera, bunătăţii divine, care | veghieză la, conservarea, şi educaţiunea, pruuciei), ca, şi iubirea filială, e o datoriă sacră, ce se cuvine 

a î tot-dâ-una plătită, dar care nu se pote înapoia, 
nici-o-dată pe deplini, că ingratitudinea, copiilor 

8
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către părinţii lor e unu păcatii, pe care dreptatea, 
cersscă, nu'lii lasă nici-o dată nepedepsitu, pe 
cândii bine-cuvântarea, domnului însoţesce pân& 
la mormântii pe cei ce'şi onoră părinţii. 

După terminarea, ceremoniei, ducându-se cu 
toţii în sala de mâncare, d'o-dată se audi în curte 
sgomotii de trompete. Cuneric şi 6speţii, forte 
miraţi, alergară la ferestre şi vădură o numer6să, 
trupă de cavaleri; 6r servitorii casei, deschidându 
uşa salei, strigară: „înălțimea, sa marele duce de: 
Bavaria !* _ | 

Cavalerii voiră să'i 6să spre întempinare, ânsă 
ducele intrase acum, însoţitii de o strălucită es- 
cortă,. D'o statură şi cu o fisionomiă, mărâţă, elit 
salută pe Edelbert şi'i dete mâna, dicânai : 

— Scumpuli mei Edelbert, ami voitii să'ţi 
comunici mai ântâiii dumitale scirea, despre glo- 
ri6sa, pace ces'a închiăiatii, apoi să”ţi arstii recu- 
noscirţa împăratului şi pe a mea pentru însem- 
nata parte ce trupele dumitale ai luati la strălu- 
cituli nostru triumfii!. 'Pot-d'o-dată mami însăr- 
cinatii să'ţi aduou înapoi pe vitejii dumitale osteni, 

1. Amintim aci câte-va fapte istorice despre vechia situa- 
țiune şi organisare a statelor din occidenti. — În secului 
alu VIII-lea, Suabia se întindea ae la Rimă până la Dună- 
rea-de-susii şi făcea parte din regatulă Frâncilor ; în secu- 
lulu alti IX-lea aparţinu imperiului lui Caroli-csiti-mare 3 
înțr'ahi X-lea fu stăpânită, ca ducataii, de către împăratulu 
Otonă-celii-mare, împreuna, cu Franconia, Bavaria şi Lo- 
taringia; 6r într'alu XIII şi ZIY. figura, cu Saxonia, prin- 
tre ţările imperiului germanică. În secului ali XV, Sua- 
bia se desmembrâză şi trece sub imperiul Habsburgilor.— 
In evulii medii, micii proprietari (ca moşnenii sau r&zaşii
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Abia ieri, forte târgiii, ami ajunsi la 'Tanneburg, 
unde ami aflati că esti aici. Ast-felu amii plecati 
din revărsatuli diorilor, spre a veni cu camaradii 
mei de arme, fiindi încredinţată că astădi vomu 
afla, şi în cavalerului Cuneric uni amicii, unui cre- 
dinciosi aliati. 

Apoi, întorcându-se spre Cuneric şi dândui'i 
mâna, adause : 
_— Nu este aşa că nu te asceptai la o aseme- 

nea visită? Acum trebuie să te asicurii, prin- 
tr'uni ordini formală din partea împăratului, 
despre înalta mulţămire ce-a, simțită pentru îm- 
păcarea dumitale cu Edelbert. Adaugii şi sâtis- 
facerea'mi personală, că găsescii în deplină ar- 
moniă pe duoi cavaleri ca dumneavrâstră... 

Cuneric nu mai putea de bucuriă : favorea îm- 
păratului şi a ducelui îi făcea o măgulitore im- 
presiuns. 
„Ducele, luândă sema că printre 6speţi se afla, 

şi respectabiluli stariţi, se apropiă de dânsuli, 
îi aretă plăcerea ce simţia revădându'li, şi adause: 

—— Rare-ori ne bucurămu de o aşa fericire, 

nostri) erai obligaţi să, serve în căl&rime, sub ordinile unui 
cavaleri, proprietară mat mare, nobilă de origine şi locui- 
tori ali unul castelii. Proprietarii unui domenii întinst 
(mark) aveati rangul de marechisi, ai unui ținutiu (plaiu sau 
plasă) se diceaii comiţi, al unei provincii (judeţai) ducă. Când 
unt duce unia sub puterea lui2 — 3 provincii, atunci lua 
rangului de rege. Capii ținuturilor, care aveati dreptului d'a 
alege pe suzeranu. deferiau unuia dintr'ânşii autoritatea 
supremă (împerium) cu ţitlulii de împerati, (imperator). A= 
cestă organisare generală a primiti diferite modificări în 
Francia, Germania, Spania şi Italia,
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căci nu eşi în lume, de câti numai cândi esti chiă- 
mati de sacrele datorii ale sânţiei tale. 

Apoi, adresându-se către Ilda, îi gise: 
— De şi n'ami fostii invitatii, credii că vei a- 

v6 bunstatea, să'mi oferi şi mie ună loci la masă. 
Câtu pentru dumneata, domnişoră, gise Rosei, 
suntu însărcinati cu o misiune specială, pe care mă 
simti nevoiti să ţi-o comunici mai pe urmă, căci 
dela Tanneburg pân'aici n'am mâncatu nimici, 
şi ami o fâme nespusă, Să prângimu dar câti mai 
curându, ca buni amici şi fără ceremoniă,. Aşi dori 
numai ca domna de Fichtenberg şi domnişăra Rosa, 
să fiă lângă, mine, 6r venerabiluli stariţi în faţă- 
"mi, între cavalerii Edelbert şi Cuneric; ast- felă 
vomiu put convorbi în t6tă voia. 

Ducele ocupâ dar loculii de onre, unde i-se 
pusese unii serviciti de masă şi o cupă de aură. 
Cei-l-alţi se aşedară împrejurulă mesei. 

După ce'şi mai stâmperâ fomea, ducele dise : 
— De şi amu aflati chiar de pe câmpul lup- 

tei totii ce s'a petrecuti aci între cavalerii Cu- 
neric şi Iidelbert, v& mărturisesc că acâstă îm- 
prejurare ms înteres6ză atâtu de multi, c'aşi dori 
forte să'i cunoscii tote amănuntele, 

Atunci începu să facă o mulţime de întrebări 
cândii lui Edelbert şi Rosei, cândii lui Cuneric şi 
Ildei. Ascultându-le răspunsurile cu multă luare- 
a-minte, ar&ta adesea, celii mai viii interes lui E- 
delbert şi adâncă admiraţiune Rosei. Tot-d'o-dată, 
făcu Ildei laudele ce merita, r lui Quneric îi măr-
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turisi deplina mulţumire ce'i causa purtarea”i ac-. 
tuală. Edelbert şi Rosa, în dorinţa de a nu umili 
pe Cuneric, ascundeau multe din câte suferiseră. 
Cuneric âns6, luândă cuvântul, îi spuse totulii, 
aşa cum se petrecuse, cu o sinceritate carei fă- 
cea, multă ondre. 

— M'amu purtati forte reii, dise el; greşela 
s'a făcutu şi, ca s'o ascundii, arii fi cu neputinţă; 
e multi mai bine dar so mărturisescii şi s'0 re- . 
pari pe câtu se pote. Acesta, e singurului midlocti 
de a'mi reafla pacea, sufletului, 

Către sferşituli convorbirii ducele, pe deplini 
mulţămitii, îşi aruncă privirea spre întrega adu- 
nare şi dise, ar&tândii pe Rosa: 

— Acestei gener6se domnişore datorimi astă- 
di fericirea de a lua parte cu toţii, ca amici, la 
uni aşa de frumosi ospăț. Fără dânsa ami fi 
acum pe câmpuli de luptă, cu casca pe capu; cu 
lancea'n mână, şi ne-ami lupta cu înverşunare, 
căci n'amiu fi lăsatii pe Edelbert să lângedescă, la, 
închisâre. Chiar de cândiă ne aflami în tabăra im- 
perială, se luase hotărîrea ca, îndată după în- 
chiăiarea păcii, să vii cu trupe spre a lua cu a- 
saltu castelulu de Fichtenberg. Cuneric negreşitii 
că s'ari fi apăratii cu bărbăţiă... multă sânge ară 
fi cursă, dar... cerul, prin virtuțile nobilei domni- 
şore, a preîntâmpinatii o luptă fratricidă,, 

Rosa, audindă acestea, se roşi la faţă, 
— Măria-ta, răspunse dânsa, îmi face pr6 mare 

ondre: numai lui dumnedeu se cuvine tâtă lauda.
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Mica pasăre, ce se lăsase din sbori pe marginea 

găleţii ca să be apă, a luati parte, ca şi mine, la, 
stingerea, urei dintre tatălui mei şi cavalerului Cu- 
neric. Răsboiuli a fostii înlăturati, pentru că, ea 

a, veniti chiar în momentul cândiă Evrard se afla 
la puţiă şi Tecla plecase de lângă dânsulă. 

— Observaţiunea, r&spunse stariţulu Norbert, 
e modestă şi întemeiată. Mii de împrejurări .ne- 
însemnate, ce întâmpinămiă în cursului vieţei fă- 

'a ţine sâmă de densele, aii urmări forte grave, 

şi adesea hotărâsci despre sorta mai multor 6- 
meni, Acâstă istoriă coprinde mulţime de esemple. 
'Cine din noi ari crede că sârta lui a depinsu de 
cutare ori cutare di, în care a, fosti timpulu fru- 
mosii ori ploios? Şi totuşi, daca în diua memo- 
rabilă, pe care o serbămi acum, în loci de uni 
frumosti sâre de tâmnă, ari fi fostii plie, de si- 
guri că miculii Evrard nu sari fi coborit în 
curte cu surorile lui; Rosa n'ari fi avutu ocasiune 
să'lă scape, să îmblândescă şi înduplece ast-felu 
inima cavalerului Cuneric. Atunci pote că mai 
multe sutimi de osteni şi-ariă fi perdutii visţa în- 
tr'o luptă sângerâsă, 6r familiele lor arii fi în 
doliii astăgi. Cui i-ari trece prin minte că sărita, 
unui omu s'aru put6 schimba, cu totuli, fiind că 
cutare ori cutare felii de bucate a fosti pusii pe 
masa alt-cuiva ? Et ânsă întâmplare ciudată : 
nisce ciuperci, aduse la masa cărbunarului, aii in- 
spiratii domnişârei fericita ideie de a intra, ca, ser- 
vitâre la portăresa castelului : fără, acele ciuperci, 
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cavalerul Edelbert ari sta şi acum în fere, E- 
vrard arii fi peritu, €r castelulii, astădi locali unei 
serbări atâtu de vesele, arii fi fostii luati cu 

forța, şi prefăcutu, pote, în grămedi de ruine. Et& 
cum providinţa se manifestă până şi în cele mai 
neînsemnate lucruri, pe care noi le privimi ca. 
efecte ale întâmplării în visţa omenscă. Ca uni 
îndemânaticii şi perfecti musicantu, care scie uni - 
sunetele cele mai variate, amestecându-le une-ori 

cu tonuri neplăcute audului, ca să formeze o a- 

riă armoni6să, totu ast-felu înţelepciunea şi a-tot- 

putiaţa divină face să conlucreze mii de împre- 
jurări în viţa nâstră, unele plăcute, altele supă- 
rătore, la formarea unui totii întregi, ale cărui 
părţi sunti în deplină armoniă. Facă cerului să ne 
putemii da sâma despre t6te amenuntele vieţei 
nostre: câte ocasiuni ami gâsi atunci, spre a lău- 
da şi bine-cuvânta pe creatorii, pentru disposi- 
ţiunileii pline de înţelepciune şi de bunctate! 

Fotă adunarea încuviinţă aceste idei frumâse. 
Ducele, luândă cupa de aurii şi sculându-se, în- . 
chină în sănătatea împăratului, în urările cava- 
Jerilor şi familielor presinte. După aceea, adresân- 
du se către Rosa, adause: 

— Profit de acsstă solemnitate spre a'mi în- - 
deplini o misiune cu care m'a'însărcinati împt- 
ratulu pentru dumneata, scumpă domnişoră. Ma- 
iestatea sa a aflatu cu înaltă mulţămire purtarea'ţi 
gener6să, care ne scutesce de nenorocirile unui 

resbeli sângerosă. În înţelepciunea, sa, a luati
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decisiunea,, pe care vă voiii comunicu-o îndată... 
ŞI, făcându semnii unuia din cavalerii cel în- 

soţiaii, acesta aduse o mare diplomă serisă pe 
pergamenii şi forte frubrost îm podobită, purtându 
sigiliulu imperiali şi închisă într'o cutiă de fil- 
deşii. Ducele o presintâ Rosei, qicendu' : 

— Respectabilă domnişără, părintele dumitale 
neavândii mostenitori de parte bărbătâscă, dome- 
niuli Tanneburg, cu tote dependinţele lui, ca, do- 
națiune personală, ari trebui după morte'i să 
remână în posesiunea statuluit. Considerând 
ânsă că, prin trumâsele dumitale fapte, ai adusi 
statului celi mâi mare servicii, împeratulu şi 

„principii imperiului asi decis, precum s6 arată în 
diploma de faţă, a'ţi transmite posesiunea, acelui 
domenii. cu condiţiunea ca soţulii ce vei alege să 
porte numele şi armele de Tanneburg. Facă ce- 
rul ca gloriosuli dumitale nume să se perpetue 
pentru tot-dâ-una într'o posteritate demnă de 
duinneata, ! 

„Bdelbert era adânci: miscat de acestă, deose- 
bită favâre. Rosa, care credea că nu merită, o 
consideraţiune atâtu de însemnată, abia "şi putu 
esprima, recunoscinţa. 

„Urarea, ducelui se realisă pe deplini. 
„Mai mulţi tineri cavaleri, din familiele cele mai 

renumite, se întrecură a'i cere mâna. Rosa ânst 

  

1. Să se vâdă, mai pe largi acâstă institutiune din timpii _feudalității în. prefața cărţii intitulate : Oiţa (Mielului), Se- ria I-a, .
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alese de soţii pe celi mai nobilii şi mai virtosi 
june, Ekbert, unulă din fiii ducelui Bavariei, cu 
care duse o viâţă în totulu fericită şi avu mai 
mulţi mostenitori demni de virtuțile părinţilor. 

Multi timpi după aceea, paraclisul castelului 
de Fichtenberg fu unii obiectu de curiositate pen- 
tru străini, care admira frumosa;i architectură 
gokică şi minunata, masă de marmură din faţa al- 
tarului, pe care se citia următârea, inscripţiune, 
cu litere mari de aură: 

ONORĂ PE TATĂLY TEU ȘI PE MUMA TA, 
CA SĂ ŢI FIĂ ȚIE BINE 

ŞI SĂ VIEȚUIESCI ANI_MULȚI PRE PĂMÂNT. 

Ea reamintia, şi originea acestui pios monu- 
mentii, şi eroismuli pietăţii filiale, despre care 
Rosa de Tanneburg dedese o probă atâtiă de per-. 
fectă şi atingătore. 

AF 
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ERATA 
La pagina 67, rândulă 22. 

- îa loci de: negrela ce Burcară îi dedese la lumina felinarului 
să se citescă : negrâla ce Burcard îi dedese, la lumina felinaraluf, 

La pagina 74, rândurile 23 si 24 
în locă de : si începură să mănânce bucatele, 
să se citescă : si începură să mănânce. Bucatele, . Ă 

Nota de pe paginile 114 si 115 se va trece, în viitârele ediţiuni, jos pe 
pagina 92, de 6re-ce se refere | iţi se termină pe rândul 27 cu 
vorbele : spre a se întruni go O 
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