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„Sunt Poloneză, născută la Sadomir, adică 
_într'o ţară unde legendele devin cu vremea | 
“un cult, unde credein în datinele noastre de - 
familie tot atât, ba poate mai mult de cât” 

“în Evanghelie. La noi nu e castel să nu-şi - 
aibă umbra lui, nici bordeiu cât de sărac, 

Fără spiritul lui familiar. „Bogat ori sărac, palat 
sau colibă, fie care îşi are duhul'lui bun şi 

“duhul lui rău. Câte odată duhuri 

iau la ceartă şi 'sc războiesc, ia rid-.. 
voarele. răsună de zgomote ; aşa de mişterioas, Si 

“turnurile. vechi urlă şi gem aşa de inspăimân- 

tător, zidurile se cutremură şi se clatină din. E 

terăclii aşă”de prozav,încă Tcuprinşi despaâimă;—-
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din palate şi colibe, de avalma, ţărani şi boeri 

-o rup la goană spre biserică unde stă criicea 

şi sfintele daruri, singurele î în stare să ne ocro- 

" tească împotriva Necuratului care ne bântue, 

--Tot în ţara asta însă, mult mai grozave, 

mai aprige şi mai neimpăcate ca duhurile, 

două principii stau faţă în faţă şi Tuptă,—şi 

acestea sunt tirania. şi libertatea. 

“ Anului 1825 îi fu dat să vadă între Rusia 

şi. Polonia o :luptă dintre acele după care ai 

crede că s'a istovit tot sângele - unui popor, 

precum adesea ; se istoveşte. tot sângele unei 

" familii, N . 

“Tatăl meu, şi  amândoui fraţii, mei se e ridi- 
case'contra noului “Țar şi se înrolase sub 
steagul itidependenjei: poloneze, „steag mereu 
înfrânt, dar reînăljat mereu. . , 

Intro zi am primit vestea că fratele meu 
cel mai mic a fost ucis, în alta. că cel mai 
mare' e rănit de moarte; în sfârşit, într un. 
amurg, după ce ascultasem * cu! groază bu- 
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cavaleri ce-i mai rămăsese din cei. trei mii 

de oameni pe cari îi comandă, 

Se reîntorcea cu gândul să se închidă în 

- castel şi să moară sub zidurile lui, apărându-le. 

Tatăl meu, care nu ştia ce-i frica, „tremura 

pentru mine. Căci pe el, în _adevăr, nu- -l aş: 

_tepta de cât moartea, ştiind bine că nu 'va 

cădea -cu zile în „mâinile duşmanilor lui; pe 

când pe mine nu mă aşteptă decât: robia, 

necinstea -şi iuşinea. 

Atunci a ales o sută de „oameni din . cei 

cari îi mai rămăsese, a chemat pe intendent, 

“îi dădu tot aurul-şi juvaerele ce Je mai aveam 

şi amintindu-şi că pe vremea când Polonia: 
S'a împărţit de a doua oară, mama işi aflase 

un, adăpost nepătruns în mănăstirea Sahas- - 

strului, tăinuită în mijlocul Carpaţilor, îi po- 

runci să mă ducă în mănăstirea -aceea, zi- 

N 

buitul tunului care se apropia mereu, am 
E văzut şi pe tata revenind cu vre-o sută de 

A 
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Cu toată marea dragoste ce-o avea el pentru 

- mine, rie-am despărţit fără lung rămas bun. : 

“După toate prevederile, a doua zi Ruşii tre- ! 

„ buiau să ajungă la castel, „deci vreme de ! 

pierdut nu mai eră. a | j 

Am îmbrăcat în grabă o amazonă, un strai 

cu care mă îmbrăcam de obiceiu, când în- 

soţeam pe fraţii mei la vânătoare.! Mi- -am în- 

şăuat calul cel mai cuminte din grajd ; tatăl 

meu mi-a pus la coburi pistoalele lui, o mi-: 

„nune a manufacturei de Tula, m'a sărutat 

"şi a dat poruncă de plecare. E ai 

- Timp de o noapte şi o zi făcurăm două: | 

-zeci de poşte urmând malurile uneia din acele 

ape fără de nume care se aruncă în Vistula. i 

Odată drumul acesta făcut cram scăpaţi, de. 

Ruşi. - 

"La cele din urmă răze ale soarelui văzurăm ; 
șcânteind șuleaile - „iinse ale munţilor Carpaţi,
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“Pe'la amurgitul zilei următoare ajunserăm . - 

la poala munţilor; în sfârşit, a treia zi, dimi- 

neaţa, am început să inaintăm într” una "din 

strâmtorile lor, . a 

Carpaţii noştri nu seamănă de loc cu munţii 

civilizaţi din Apusul nostru. Tot ce natura: 

are mai grandios se înfăţişează privirilor în 

cea mai desăvârşită a sa măreție. 

Piscurile lor bătute de vijelii se pierd în 

nori, acoperite de zăpezi eterne: urieşii codri ” 

de brad se oglindesc în limpezimea strălu- . 

citoare 'a lacurilor; şi în aceste 'lacuri nici 

odată vâsla n'a vârstat odâră, nici odată plasa 

de pescar. n'a tulburat cristalul, adânc ca” 

azurul cerului ; glas de-om răsună arar din 

> 

vreme în vreme, îngânând o doină moldo- 

venească, ' căreia îi răspund doar mugetele 

fiarelor sălbatece, şi laolaltă trezesc cine ştie 

ce ecou „singuratic, „care se deşteaptă mirat 

de zgomotul ce-i aduce aminte că mai tră- 

eşte, Depărtări n mari călătoreşti pe sub bolji . 

-
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“întunecate întrerupte de minunile neaşteptate 
pe cari singurătatea le descopere ia fiecare 

„pas, şi care te uimesc și îţi farmecă mintea. 

"Acolo, primejdia te pândeşte de pretutindeni 

şi nu-i'o primejdie, ci sunt mii de primejdii 

de tot soiul; dar n'ai vreme să te temi de 
ele, atât. sunt de măreţe. Acum întâlneşti şi- 

voaie crescute „din topirea gheţurilor, şi cari, 

sărind din stâncă în stâncă, potopesc fără 

de veste poteca îngustă. ce-o urmează, potecă 

deschisă de: fiara. fugărită de vânător; acum 

dai de copaci mâncaţi de vreme cari se des 

rădăcinează. şi cad cu un zgomot asurzitor 

ca al. unui cutremur de pământ ; acuma, în 

sfârşit, „pornesc vijelii ce te împresoară “de 

nouri din cari vezi cum fulgerul țâşneşte, se 

subţiază şi se zvârcoleşte asemeni unui ba: 

“laur de foc. 

Si apoi după ce te-ai carat pe. piscuri 

râpoase, după ce-ai străbătut păduri necălcate, 

după ce ai văzut munţi şi codrii nemărginiţi,
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vezi stepele numite fără hotar, adevărată mare 

- cu talazuri şi furtunile ei, întinderi neroditoare, 

“cu gheburi nenumărate, peste care. privirea 

bate la nesfârşit, şi atunci nu mai este groaza 

care te coprinde, ci o mâhnire “iţi s strânge 

inima, o nesfârşită şi adâncă melancolie pe” 

“care nimic n'o mai poate risipi, căci faţa pă- 

mântului, ori cât ar putea să bată ochiul, e 

aceeaşi mereu. Urci şi cobori 'mereu aceleaşi 

povârnişuri, căutând în van o urmă de drum; 

şi văzându- te pierdut aşa în singurătatea asta, 

în mijlocul pustiului, îţi vine să te crezi singur 

“pe lume, şi melancolia ta se face desnădejde. 

Într'adevar iți spui: la ce bun să mai mergi 

* degeaba, când pasul nu te duce nicăirea: nu 

„dai nici de cătun, nici de palat. nici de colibă, 

nici urmă de locuinţă omenească. Arar numai, 

“ca pentru a mâhni şi mai mult priveliştea 

asta, vezi câte un 'Gleşteu fără trestii. fără 

sălcii, -care doarme în covata uriei văi, cao 

mare moartă, şi care-ţi tae drumul cu apele
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lui pline de mătreaţă verde, deasupra cărora 

câţiva. bâtlani_ se înalţă cu ţipetele lor pre- 
lungi şi ascuţite la . apropierea pasului tău. 

Apoi faci un ocol, urci o colină care- ți ţine 
piept, cobori în altă vale, mai urci o colină, 

„şi aşa într'una, până ai străbătut un „lanţ de 

dealuri cari scad mereu. 

Dar, odată trecut de lanţul acesta de dealuri 
de coteşti spre miazăzi, priveliştea ; atunci de- 
vine iarăşi măreaţă. Atunci zăreşti un alt 
brâu de munţi şi mai înalţi, mai pitoreşti, 
mai bogaţi în. podoabe; păduri imense îi 
îmbracă, pârac vii îi străbat: umbra şi apa 
redau viaţă peisagiului; arar sună clopotul 

vre-unei sihăstrii, câte-o caravană şerpueşte 
urcând “coapsa vre-unui munte. În sfârşit, 
în lumina amurgului, vezi ca un pâlc de 
păsări albe rezemate una de alta, căscioarele 
vreunui. cătun, care par'că s'a strâns la un 
loc de frica unui. atac nocturn, căci odată 
cu viața s'a ivit din nou şi primejdia, şi acum.
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| 
| cultau, Inngindu- se la pământ ca să se - pă- . 

„zească de salvele soldaţilor noştri, şi “ridicân- 

du-se repede casă descarce armele la rândul 

  

lor, doborînd pe cei. care mai rămăsese în : 

picioare isprăvind pe răniţi şi schimbând .în 

urmă lupta în măcel. 

Văzusem căzând unul după. altul ca la 

două treimi din' apărătorii 'mei.. Patru mai 

„rămăsese încă teferi, şi aceştia se strânseră 

“în jurul meu, neîncercând” să. ceată iertarea 

ce erau siguri că mau s'0 capete, şi stăpâ- 

niţi de un singur gând, acela. de-a'şi vinde. 

cât mai scump viaţa. 

Atunci: tânărul căpitan scoase un' strigăt şi 

„mai expresiv ca celelalte, întinzând vârful să- 

biei spre noi. Fără îndoială această poruncă 

însempă ca să învăluie întrun cerc de foc 

pe cei câţi-mai rămăsese, şi să ne: împuşte 

pe toţi la o laltă, căci lungile flinte moldo-. .. 

veneşti se înclinară cu o singură mişcare. “Am 

înţeles atunci că ne-a sosit ceasul din urmă. 

BIBLIOTECA 
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: Ridicai ochii. şi mâinele- la cer, cu o ultimă | 
rugă, şi aşteptam moartea. 

In acest moment, văzui, -nu coborind, ci 
| aruncându- -se, săltând din stâncă în' stâncă, 
un alt! tânăr care se opri deodată, sus pe un 
teiu de unde stăpâneă cu privirea! toată. scena 
aceasta, asemenea unci statui pe un piedestal 
şi care, întinzând mâna peste câmpul: de bătae, 
nu rosti decât o vorbă: _ 
—  Ajunge!. n . 

„La glasul Ii toate privirile. se ridicară spre 
el şi toți par'că ştiau de frica acestui nou 
stă păzi Numai ui bandit puse pușca la ochi 
şi trase, 

Unul din oamenii noştri dete un tipat; glon- 
tele îi sfărimase- braţul stâng. 

x Se. întoarse repede ca s 
omului care- | rănise.; 
patru. paşi, 

capetelor nu 

ă s' arunce âsupra 

dar abia făcuse calul 
când un fulger - -sclipi deasupra 
astre şi haiducul nesupus se ros- 

togoli cu capul siărâmat. de. un glonte, 
N 
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 Atâtea emoţiuni diferite îmi slcișeră toate. 

puterile. Ani leşinat. 

“Când: mi-am venit în fire, eram culeatăi 

pe îarbă, cu capul sprijinit pe genunchii unui 

om, din â cărui făptură .nu zăream decât o. 

mână -albă plină de inele cu care-mi împre- . 

"sură mijlocul, în vreme ce în faţa mea, ne- 

mişcat, cu brațele în cruce, cu. sabia sub- - 

țioară, stătea tânărul - moldovean „sere „ne. 

atacase cu -ceata lui: i 

— Costachi, ziceă pe franţuzeşte şi cu un . 

ton poruncitor, cel: ce îmi sprijineă capul pe 

genunchi, spune -oamenilor tăi să plece nu 

mai decât şi lasă în grija mea pe femeia asta! 

__—'Frate! îrate! răspunse cel agrăit care: 

par'că se sileă să se stăpânească. Frate ia 

seama, că răbdarea are un capăt; îţi las cas- 

„telul, lasă- -mi mie codrul! În castel tu poli 

da porunci cât îți place, dar aici cu sunt a. 

tot puternic! Un cuvânt să Spun, şi ai fi 

silit să m 'asculţi.
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— “Costachi, ţi-s frate mai mare! vreau să 
spun că sunt stăpân pretutindeni, în. codru 
ca şi în castel, şi acolo şi aici. O, am sânge 
brâncovenesc! ca şi tine; sunt! neam de domn 
care e deprins să poruncească, şi poruncesc, 
— Porunceşte slugilor tale, Grigoriţă; dar 

oştenilor mei, nu! 

-— Oştenii tăi : sunt nişte Roţi de codru, 
Costăchi,=, şi am să-i. -spânzur pe toţi 'de 
zidurile cetăţei, - dacă nu m'ascultă numai 
de cât. - i o 

— Ei bine, încearcă şi porunceşte- -le ! 
Atunci am simţit că acela care mă spriji- 

nea îşi retrase genunchiul şi îmi reazămă 
“binişor capul de un bolovan. Il urmării cu 
ochii plini de spaimă, şi văzui atunci pe acelaş 

“tânăr care picase. par'că din cer în mijlocul 
luptei, abia întrezărit de. mine, căci leşinasem - 
chiar în momentul când î începi s 

Era un flăcău de două-zeci şi 
înalt la stat, .cu nişte ochi mari, 

ă vorbească. 

patru de ani, 

albaştri, în 
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care puteai citi o hotărâre şi o voință neo- 

bişnuită.. Pletele lui lungi, bălae, îi cădeau pe 

umeri, îi încadrau obrajii tineri şi fragezi, 

dându-i înfăţişarea archanghelului Michail; 

buzele lui se. deschideau întrun zâmbet dis- 

_ prejuitor şi lăsau să se vadă un îndoit şirag 

| asupra haiducilor. 

- de mărgăritare: privirea lui de vultur eră îul- 

gerătoare. Eră îmbrăcat într'un soiu de tunică 

de .catifea neagră; o cuşmuliţă în felul bo- 

netei lui Rafael, împodobiţă cu o -pană „de 

vultur, îi. acoperea capul; avea pantalonul 

strâns pe picior şi pantofi horbotaţi- O cin- . 

gătoare cu un cuţit de vânătoare înfipt” în- 

tr'însa, îi cuprindea mijlocul ; purta pe umăr 

o carabină cu două focuri. . 

El întinse mâna, şi rhâna aceasta întinsă 

-
 

părea că: impune chiar şi fratelui său. Rost 

-câte-va cuvinte pe moldoveneşte. 

- Cuvintele lui făcură o adâncă impresie 

, 

Atunci, în aceiaşi limbă, tânăra căpitan 

. 

.
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vorbi “la rândul său, şi.eu am ghicit că în 
vorbeie sale erau „ amestecate amenințări şi 

- blesteme. | 
: Dar,- la acest discurs lung ; şi înfierbântat 

cel mai. mare dintre fraţi nu răspunse de cât 
cu un cuvânt. 

Haiducii plecară.. capetele, 
Făcă un gest, haiducii. şe înşirară îndărătul 

nostru, 

—. Ei. bine! fie, Grigoriţă, zise Costachi 
din nou pe franțuzeşte. Femeea asta. n'are, 
să meargă. în peşteră, dar tot va fi-a mea! 
E. frumoasă, eu am, cucerit-o, şi. o vreau ! 

- Şi zicând aceste cuvinte, se năpusti asupra 
mea şi mă luă în braje. 

dată ? n grija mamei mele, iar până atunci n 'o 
voi lă ăsa singură, răspunse protectorul mncu. 
- — Aduceţi-mi - calul ! strigă Costachi 
mojdoveneşie, 

— Femeia aceasta va fi dusă la castel şi 
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Zece haiduci săriră pe loc şi-i aduseră calul 

cerut, Ai a 

Grigoriţă îşi roti ochii odată, apucă de frâu 

„un cal fără stăpân şi încălică dintr un salt fără 

să pună piciorul în scară. “ - 

Costachi se aruncă-n şea aproape tot aşa 

de lesne ca şi fratele său, cu toate că mă 

. ţinea încă în braţe şi porni în galop. - 

“Calul lui Grigoriţă parcă primise acelaş 

“îmbold, şi amândoi el și alăturară capetele 

din: goană. | | 

Eră curios să vezi pe aceşti doui călăreţi | 

zburând alături, posomorâţi, tăcuţi, „pândin- 

du-se unul pe altul fără să aibă aerul a se 

vedea, dând frâu liber cailor cari îi! duceau 

într'o goană nebună prin păduri, printre stânci 

şi prăpăstii. | ă a | 

Cum eram cu capul înclinat pe umăr zăream 

ochii frumoşi ai lui Grigoriţă pironiţi în ochii” 

mei. Costachi băgă de scamă, îmi înălță capul 

-. şi nu mai văzui de cât privirea lui întune-
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> 
cată. care mă sorbea. Inchisei pleoapele, dar 
în zadar, prin învelişul lor.nu încetam a vedea 

privirea lui sfredelitoare care mă pătrundea 
până în fundul inimei. Atunci o stranie halu-, | 

„cinaţie începu să mă stăpânească: mi se părea f. - 
că sunt Leonora din balada lui Biirger, furată 
de calul şi călăreţul strigoi, şi când am simţit 
că ne-am oprit, abia am deschis ochii de groază 
'aşa eram -de. încredințată că voiu vedea în   
deschise. o 

Ceeace văzui nu eră A câtuşi de puţin mai 
vesel: eră ograda unui castel moldovenesc 

jurul meu numai cruci i sfărâmate şi morminte | 

zidit pe la o.mie patru sute. - A | 
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Atunci Costachi mă lăsă să alunec din. “ 

braţele lui: la pământ şi aproape în aceeaşi 

"clipă cobori lângă mine: dar, ori cât de repede 

îi îu mişcarea, Grigoriţă descălicase şi ' mai 

„repede, 

Intocmai cum zisese Costachi, în castel fra- 

tele său. eră stăpânul. | a 

Cum zăriră pe- cei doi tineri şi pe străina 

ce-o aduceau, slujitorii 'alergară întru întâm- - 

'“pinare; dar, cu toate că se grăbeau să-i mulţu- 

„"mească._ pe amândoi, simţeai că grija cea mai 

mare, şi cinstea cea mai adâncă tot lui Grigoriţă 

A Î-0 purtau. 

Două temei se apropiară; Origoriţă le dete
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„ „oporuncă în limba moldovenească, şi-mi făcu 

- semn cu mâna să. le urmez. Ia . 
Eră atâta respect în privirea care însoțea 

„acest gest, în cât nu? „mai stătui la gânduii. 
Cinci: minute după aceea, mă aflam într'o 
cameră care,. ori cât de goală 'şi cu nepu- 
tință de locuit ar fi părut omului celui mai 

“puţin pretenţios,. eră de sigur cea mai fru- 

moasă din tot castelul. - N 
"Eră o încăpere mare pătrată, cu un fel de 

divan de stofă: verde, care slujea şi de pai şi 
de canapea. Cinci sau. şase. mari fotolii de 
stejar, un sipet uriaş, şi într'unul din ungherele 
acestei mari odăi, un baldachin ce semăna 
cu o strană impărătească. : 

Perdele nu se vedeau nici: la pat, nici la 
fereşti. . . | Ta 
* La odaia aceasta ducea o: scară unde, în. 
firide, în picioâre, mai mari ca în natură, stă- 
teau trei statui ale Brâncovenilor. 

- În această cameră nu peste mult urcară 
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bagajele, printre. cari se găseau şi lăzile mele. 

„Femeile se grăbiră să mă 'slujască. Dar că- 

" utând să-mi dreg puţin neorânduelile ce în- 

i tâmplarea de mai sus o adusese hainelor mele, 

mi- -am păstrat totuşi lunga mea amazonă. 

veşmânt. mai potrivit de cât oricare altul î în 

mijlocul lumii în care mă găseam. 

D'abia mă gătisem puţin, şi auzii că-mi 

bate cineva uşor la uşă. | 

— Intră! răspunsei eu, fireşte: pe franţu- 

zeşte. Căci franţuzeasca, precum ştiţi, era 

pentru noi, polonezii, oa doua limbă maternă. 

„ Grigoriţă întră. . | 

— Ah, doamnă, ce bine îmi pare că vor- 

beşti franţuzeşte, IE Î o 

—. Şi eu, 'de asemeni domnule, sunt .fe- 

„ ricită că pot vorbi.această limbă, căci “mul- 

țumită. numai acestei împrejurări am. fost în 

“măsură să preţuesc mărinimia d-tale faţă de 

mine, În graiul acesta m'ai apărat împotriva
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„gândurilor rele ale fratelui d-tale; şi tot în | 
graiul acesta vin să îţi aduc recunoştinţa mea! 
— Mulţumesc, doamnă. Era foarte firesc 

să sar în ajutorul unei femei în împrejurarea 
în care te găseai. Vânam prin munţi, când 
au ajuns pân'la auzul - -meu bubuituriie. de 
puşcă; am înţeles îndată că era vorba - de un 
atac, şi am alergat într'acolo. Am ajuns la 
“vreme, din “fericire, — dar îmi „dai voe -să' 
aflu şi cu prince întâmplare o femee nobilă | 
ca d- ta, s'a rătăcit prin munţii noştri? 
"— Sunt poloneză, d-le, i-am răspuns” eu. 

" Amândoi fraţii mei aue căzut în luptele-cu 
Ruşii. Tatăl meu, care a rămas să. apere 
castelul nostru împotriva dușmanului, trebue 
'să fi căzut şi el acuma.. Şi eu, la portinca 
tatălui meu, fugind de atâtea nenorociri, ve- 
neam să caut un adăpost în mănăstirea Saha- 
strului, unde şi mama mea în tinereţele ei, 
şi tot în împrejurări ca acestea, aflase. un azil. 

— Eşti duşmana Ruşilor; . atunci, cu atât
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“mai bine; zise” tânăral; acest “lucru îți va fi 

de mare ajutor în castel, iar noi avem mare” 

nevoe de toate puterile noastre, ca. să în- 

fruntăm războiul care ameninţă. Acum, pentru 

că ştiu cine eşti, d-ta doamnă, află cine suntem 

noi. Numele de Brâncovan, cred că nu-ţi este 

străin. Nu este aşa, doamna mea?. 

Mama mea e ultima prinţesă . ce poartă 

acest nunie, ultima odraslă a ilustrului şef, : 

pe. care. au pus să-l ucidă Cantemireştii, a- 

- ceşti. slugarnici curtezani ai. ăi Petru |. 

- Mama mea. a_fost măritată mai. întâiu cu 

Şerban-Vodă, prinţ ca şi ea, dar de un neam | 

mai puţin vestit; | 
Tatăl meu fusese crescut la Viena; el. a: 

fost în măsură deci: să  prejuiască. bunurile 

„civilizaţiei, ' 

EI îşi pusese în gând să facă din mine 

1 European şi aşa am cunoscut: Franţa, 

Italia, Spania şi “Germania. 

Mama (ştiu bine că nu se cade. unui „fiu 

- Bibl, eMinerven», No 38, | -
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să povestească cele ce: am să-ţi spun, dar “ 

cum, pentru mântuirea noastră trebue. să ne 

cunoşti bine, vei înţelege pricinile acestei 

„ destăinuiri) cum îţi spun, mama, care, în 

vremea întâielor călătorii ale tatălui meu, pe 

când cu. eram încă, numai un copil, se dase 

în dragoste nelegiuită ci o căpetenie, lordaki 

- Koproii, jumătate grec; jumătate moldovan, 

scrise tati ca să-i spună verde şi să-i ceară 

despărţenie, zicându-i în cererea ei că ea, o 

Brâncoveancă, nu mai vroia să mai fie femeia 

unui om care se: înstrăina din ce în ce mai 

mult de ţara lui. Vai, tata nu mai avu nevoe 

să-şi dea consimţimântul lui la această cerere, - 

care poate să-ţi pară ciudată d-tale, dar care 

la noi e lucru cel mai obicinuit şi mai firesc: 

tata tocmai murise” de un anevrism, ” şi în 

“locul lui, eu am primit scrisoarea mamei. 

Nu-mi rămânea altceva, de. cât să urez 

mamei toate fericirile. Aceste urări i le aduse 

„0 „scrisoare a mea care îi vestea că e văduvă. 

—
a
i
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- Tot prin această scrisoare îi ceream să-mi 

dea voe să-mi urmez mai departe călătoriile, 

lucru ce mi-a fost îngăduit. Ă 

| Eram hotărât să mă aşez în Franţa sau 

în Germania, ca să nu fiu: nevoit să-mă gă- 

'sesc faţă cu un om care mă .ura şi pe care 

nu puteam să-l iubesc, adică în faţa soțului 

“mamei mele, —când, fără de veste, : îmi “veni - 

ştirea că «contele» . Jordaki Koproli ' fusese 

asasinat, după cum se zicea, . de bătrânii -ca-. 

„zaci ai tatălui meu. - . | 

M'am grăbit să mă reintorc. lubeam pe. 

mama. Inţelegeam singurătatea ei, ncvoea' de - 

a avea -pe lângă ca, într'un asemenea mo- 

ment, fiinţele care-i. erau scumpe. | 

Fără ca să-mi fi arătat vreodată prea multă . 

dragoste; oricum eram copilul ei. Şi într'o di- ” 

mineaţă m'am reîntors, pe neaşteptate, acasă. 

Am găsit aici un băetan,.pe care Pam. luat 

mai întâi drept un străin şi de câre am aflat, 

mai târziu că: mi-e frate. 
7 -
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“Eră Kostaki,. fiu adulterului, pe care îl le 
gitimase a doua căsătorie, | 

Kostaki, ființa sălbatică pe. care ai văzut-o, | 
care nu ascultă decât de “ „Patimile: lui, care 
'are nimica sfânt pe lumea asta decât pe. 
mama,-şi care mi se “supune cum se supune 
un tigru braţului care Va biruit, dar cu un 
veşnic scrâşnet nutrit de o vagă nădejde. că 
o să mă sfâşie într'o zi. „—lIn castel în lo- 
cuința Brancovanilor şi-a Voevozilor, sunt încă 
stăpân, — dar, odată afară din “această ]o- 
cuinţă, dincolo” "de acest hotar, el redevine 

"copilul sălbatec a] codrilor şi al munţilor, care vrea să plece totul sub voinţa lui.de fier. Cum 
s'a înduplecat să m'asculte astăzi, cum m'au 
ascultat oamenii lui, nu ştiu; poate - -printr'o 
veche obişnuinţă, o rămăşiţă de sfială. Dar, ţi-o spun drept, Că maş Vrea „să-l. mai pun odată la incercare, Rămâi aici, nu părăsi odaia aceasta, curtea asta, împrejmuirea acestor. zi- "duri, în i Sfârşit — şi | răspund de toate. Dar 

RS  
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de faci un pas afară din castel, ni mai răs-: 

pund de nimic, decât doar. că voiu muri apă- 

rându-ie. a 

— Nu voi putea dar să-mi urmez drumul 

după dorința tatălui meu, spre, mânăstirea 

Sahastrului ș ? - 

— Fă-o, înceare- o, porunceşte- mi şi tei voit 

întovărăşi, dar cu voiu rămânea în drum şi 

„d-ta... d-ta... nu vei ajunge acolo. 

— -, Ce-i de făcut atunci? i 

— Să rămâi aci. Să aştepli, să laşi să te 

povăţuiască întâmplările şi'să te foloşeşti de 

împrejurări. Inchipueşte-ţi că ai căzut într'un.. 

viespar de bandiți şi că numai curajul d-tale. 

„te poate ajuta, că numai judecata rece le 

poate mântui. Mama 'cu toată slăbiciunea.ei. 

| pentru Kostaki, rodul amorului ci, e bună şi 

darnică. Dealifel e o Brâncoveneasă, adică o 

adevărată prințesă. Ai s'o vezi, ea te. va 

apăra de sălbatecele: porniri ale lui Kostaki. 

Pune-te sub scutul ei. Eşti frumoasă, are să
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te iubească. Dealttel-—Gi se uită la mine-cu 

o “privire nespusă) -— cine ar putea să te vadă 

şi să nu te iubească? Vino: acum în suira-. 

perie, unde £i ne aşteaptă. Nu te arăta în- 

curcată, nici bănuitoare, vorbeşte pe. leşeşte 

căci nimienea nu cunoaşte limba aceasta aici. 

Eu voiu tălmăci. mamii ce vei spune şi fii pe | 

pace, căci. nani să-i “spun decât ce trebue. 

Mai ales, nici vorbă” despre cele ce ţi- am 

-spus,. să nu bănuiască, nimeni că suntem în-, 

țeleşi între noi. „Nici nu poţi să-ţi închipui 
până unde merge şiretenia: şi viclenia celui 
mai sincer dintre ai „noştri: 

Îl urmai pe scara - luminată de torţele de 
răşină, cari. ardeau ţinute de mâinele de fier 
ce eşau din ziduri, 

"Eră vădit că în. onoarea mea se. făcuse lu-. 
minaţia aceasta neobişnuită. 

Ajunserăm în sofrăgerie. | 
Îndată ce Grigoriţă deschise uşa şi spuse 

pe moldoveneşte un cuvânt care mai târziu 
x 
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am! aflat. că înseamnă «străina», o femee pu- 

ternică se” îndreptă spre noi. , 

Eră! princesa Brâncovanu.. 

"Purta: părul alb împletit în cozi în jurul 

capului, purta o scufă de zipelină, împodo- - 

dobită cu un surguciu, mărturie a obârşiei : 

ci princiare, purta o tunică de stofă de aur, 

cu pieptarul semănat de pietre scumpe, îm- 
brăcat peste o rochie lungă de stofă turcească 
împodobită tot cu aceiaşi blană .ca -şi scufa 

de pe cap. In .mâni ținea un şir de mătănii 
„de chihlibar pe care le Scăpăta printre degete. 

„Lângă ea, Kostaki, purtând un. splendid 
„costum maghiar, părea şi “mai stranită încă. 

Eră îmbrăcat într'un vestmânt de catifea 
verde, cu mâneci largi care-i cădea până din 
jos de genunchi, pantaloni de 'caşmir roş, 

pantofi de marochin-horbotaţi -cu 'aur. Capul 
îi era descoperit şi pletele lui. lungi, albastre 
aproape de negre ce erau, îi cădeau pe gâtul
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gel, cuprins uşor de o cămaşe de mătase 

albă. i 
Mă salută cu strângăcie şi rosti câte-va 

"cuvinte. moldoveneşti pe care nu le-am putut | 

înțelege, Ş i 

— Poţi să vorbeşti franţuzeşte, îrate, zise 

Grigoriţă, Doamna e “poloneză şi pricepe. 

limba aceasta. | | 

- Atunci Kostaki rosti în îranţuzeşte câte-va 

cuvinte tot atât” de ne înţelese pentru mine 
„ca şi acele pe cari le rostise în limba lui 

moldovenească, dar mama, ridicând 'porun- - 

citor braţul, îi întrerupse. a 

Eră- vădit. lucru. pentru mine că spunea 

fiilor ei, cum că ea se cuveneă să mă. pri- 

mească. A 

Atunci începu pe moldoveneşte un' discurs 

de bună venire, căruia fizionomia sa îi dădea 

un înţeles -uşor de tălmăcit. 

Imi arătă masa, îmi imbie. un scaun lângă 

ca, arătă cu un. gest casa. întreagă, ca pentru 

ies  
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a'mi spune că toată eră a mea, şi aşezându-se: 

"cea dintâi, cu o demnitate „binevoitoare, făcu . 

semnul-crucii ortodoxe şi începu o rugăciune. 

"Atunci fiecare se aşeză. la locul lui, loc 

rânduit de etichetă, Grigoriţă lângă mine. 

Eram. streină „şi prin urmare îi creiam un 

loc de cinste lui Kostaki, lângă mama- lui 

Smaranda. - Si 

- Aşa 'o-chema pe prințesa. 

Grigoriţă îşi "schimbase şi el veşmântul. 

“Purta şi el:o funică maghiară, ca şi frate- 

său, numai tunica lui eră de catifea roşie în- 

"chis, şi pantalonii de caşimir albasiru. O mi-" 

" nunată decoraţie îi atârnă la gât, şi decora-. 

ţia asta eră Nishar-ul sultanului Mahmud. 

Ceilalţi meseni, ai casei mâncau la aşeiaşi 

“masă, fiştecare la locul care se cuvenea după 

rangul ce-l aveaă. a 

.. Prânzul îu trist: Kostaki numi. spuse un. 

| cuvânt, cu toate că îratele-său avi tot timpul 

prije de a'mi vorbi pe franțuzeşte. Bătrâna”
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însă mă îmbie cu de toa te ea însăşi, cu acd) / 

aer solemn care m'o părăsea nici o clipă. 

Grigoriţă spusese adevărul, eră o ady vărală 

“prinţesă. za | ha, 

După prânz, Grigoriţă înainiă spre bătrână. 

„să explice pe " moldoveneşte nevoia pe care 

ircbuiă s'o resimt, de a fi singură şi cât de . 

mult mi-eră trebuincioasă hodina după emo- 

țiunite unei astfel de zile. Smaranda dete din: 

cap în semn de aprobare. Îmi întinse mâna, 

mă sărută pe frunte ca pe fata ei, şi” mi ură 

noapte bună în castelul ei: pm 

Grigoriţă nu sc înş elase. Minutul acesta 

de singurătate îl aşteptam. cu cea mai mare 

nerăbdare: . E . | 

Am moibuit das Prinesei care mă însoţi 

- până la uşa unde mă aşteptau cele - două 

femei, cari mă conduseră înainte în iatacul meu. 

O salutai la rândul meu, precum şi pe fii 

ci amândoi, şi intrai în “acelaş apartament, 

din care eșisem cu un ceas” înainte, .-    
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- Sofaua devenist un pat. Atâta, schimbare 

se făcuse. A 

Am mulţumit femeilor, făcându-le semn 

“că am să mă desbrac singură şi ele eşiră - 

numai decât, cu plecăciuni cari arătau “că 

aveau poruncă să facă tot ce le voiu spune eu, 

“Rămăsei: în odaea asta imensă, pe - care 

„lumânarea mea, mutată din loc în loc, nu 

izbuteă s'o lumineze de cât din partea unde 

„eram, fără a izbuti nici odată să lumineze 

încăperea. 

Eră un straniu joc de lumină, care. alcă- 

“tuiă o luptă între lucirea lumânărei mele şi 

razele: de lună cari pătrundeau pe: fereastra 

fără perdele. | 

Afarăde uşa pe care intrasem şi care se des- -. 

chidea pe scară, două alte uşi dedeau în 7 

odaia mea, dar aveau nişte uriaşe zăvoare carise 

închideau pe dinăuntru : eră deajuns ca să 

pot dormi liniştită. 

Mă îndreptai spre uşa de intrare, pe care 
a.
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0 cercetai.. Şi uşa asta, ca şi celelaite, avea 

zăv oarele“ ci. 

Fereastra se deschideă pe o prăpastie. Am 

„înţeles că Grigoriţă se. gândise. bine, când 

îmi alesese odaia - aceasta. - -. 

In fine, revenind spre sofaua mea, am 

gasit pe-o măsuţă aşezată lângă căpătâi, un 

bileţel îndoit. 

- L'am deschis şi Tam citi degete: 

«Dormi. liniştită ; şi nu te teme de nimic, 

cât vei rămânea înăuntrul castelului. 

Grigoriță». 

Am urmat sfatul ce mi se dase şi -obo- 

seala, fiind mai mare decât grijele mele, 

nam culcat şam adormit. 
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Din ziua aceea am rămas în castel, şi din - 

acel moment începe drama care-am să v'o 

povestesc, - -: 

Fraţii amândoi * 

“tecare după cum eră firea lui. 

Kostaki, incepând chiar de a “doua. 7i, 

“îmi spuse că mă iubeşte, şi 'mi hotări că 

-mai de grabă:mă- va ucide de cât să ! mă lase . 

- oricărui altuia. 

Grigoriţă nu-mi spuse nimic, dar în schimb. - 

s'au înamorat de mine, fiş- 

făceă tot ce-i stă prin putinţă ca să mă slu- 

"jească şi să-mi poarte -de grijă de tot ce 

poate da o creştere îngrijită, cu toate aminuvrile - 

„unei tinereţi petrecute în cele mai strălucite
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curţi ale Europei. Vai, nu eră greu! Cum a 
“prins să vorbească am. simţit că glasul lui 
îmi desmerdă sufletul, şi dela. cea dintâi pri- 
vire am simţit că ochii lui pătrund până în 
adâncul sufiâtului meu, „ 
“Timp de trei luni împlinite, Kostaki î îmi şi 

spusese de o sută de ori că mă iubeşte ș şi 
„Cu îl uram; Grigoriţă încă nu-mi spusese 

nici cel mai mic cuvânt de dragoste, Şi cu 
* toate aceste simţeam bine că oricând mi ar 

fi cerut, - m'aş fi dat lui. 

ICostaki uitase de vânătorile lui; nu mai 
părăscă castelul. Deocamdată lăsă totul în sar-: 

„cina unui soi de locţiitor,: care din vreme în 
vreme veneă să-i ceară poruncile şi dispăreă. 

Smaranda mă iubeă şi ea cu o patimă care 
mă înspăimântă insă. Ea ţinea parte făţişe 
lui Kostaki şi păreă şi mai geloasă de mine, 
decât. el. Numai cum nu pricepeă nici leşeşte, 
nici franțuzeşte; şi cum nici eu nu pricepeam 

. moldoveneasca, nu prea puteam să- -i vorbeșe | 
x 
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de Kostaki al ci, dar învățase să rostească 

pe îranţuzeşte trei vorbe pe care mi le ros- 

tea mereu: de câte ori mă sărută pe frunte: 

-— Kostaki iubeşte pe Hedwiga. | 

Intr'o zi am aflat o veste groaznică ce puneâ 

vârf nenorocirilor mele. Celor patru cari su- 

| _pravieţuiseră î în lupta din. pădure, li se- dăduse 

libertate. şi ei plecaseră” îndărăt în Polonia, 

legându- -se cu jurământ că unul dintre ei se 

va reîntoarce înainte de a se împlini” trei luni 

ca să aducă “veşti delă tata. | 

| Intr” adevăr unul dintre ei reapăru: într'o 

dimineaţă. C Castelul nostru fusese ars şi” dă- 

râmat până la pământ şi tata căzuse apă- 

rândul. i 

Rămăsesem aşa dară singură pe lume, 

Kostaki se făci şi mai stăruitor, . şi Sma- 

rânda şi mai desmierdătoare. ' 

Dar, cum eram în doliu, maveau ce să facă. 

 VSostaki ! revenea mereu, spunândiu- mi că 

cu cât sunt mai singură. cu atât am mai. 

2 

-Rihl. «Minervoi», No. 3%, - o CE
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multă nevoe de un sprijin. Maică-sa îl ajuta 

stăruind încă şi' mai mult decât: dânsul. 

Grigoriţă îmi vorbise. despre puterea ce o 

au moldovenii de a-şi stăpâni simţirile atunci 
când nu vor să li se citească i în suflet. Şi el 

“era o pildă vie. - oz | N 

Era cu neputinţă de a fi mai sigură de a- 
morul. cuiva, de cum cram cu de amorul lui, 

şi cu toate aceste, dacă mar fi întrebat cineva 

de ce cram aşa de sigură, n'aş fi ştiut să-i 
răspund. Nimenea în. castel nu ne văzuse 

 Strângându-ne mânile sau privindu-ne ochi 
"în ochi. Numai gelozia putea să-l facă pe Ko- 
 staki să- bănuiască cum că. Grigoriţă_ îi este 
rival, cum nuniai „singur amorul meu putea 

să mă lumineze asupra 'acestui amor, 
Cu toate aceste mărturisesc că puterea asta 

de a se stăpâni a lui Grigoriţă mă neliniştea 
Eram bine încredințată, dar nu-mi era de a-: 
juns, aveam parcă nevoia de a fi şi mai în- 
credințată, când iată că într'o scară auzii bă î- 
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tând crigar 1 la una din cele două uşi de- 

spre cari v'am spus să se închideau pe din- 

ăuntru După. felul cum bătcă; am ghicit că 

chemarea aceasta este a unui prieten. M'am 

apropiat şi am: întrebat cine e. acolo? 

— Grigoriţă — răspunse un glas, „pe care-l 

recunoscui îndată.. o d 

—. Ce voeşti dela mine? am întrebat tre- 

“ murând! toată. 

— Dacă-.te încrezi în „mine, răspunse Gri- 

goriță, dacă mă socoţi un om cinstit, fă ce 

ți-oiu spune eu. 7 

= Ce anume? , - m 

— Stinge-ţi lumina, ca şi când te-ai fi cul 

cat, şi peste o jumătate, de ceas să-mi des- 

chizi uşa, | 

— Revino peste o jumătate de « ceas; fu 

singurul meu răspuns, 

Am suflat în lumânare şi am aşteptat. 

inima îmi bătea cu putere, căci atm înţeles 

că trebuia să se „petreacă .ceva neobişnuit.
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Jumătatea de ceas se scurse, şi auzii o bătaie 
şi mai: uşoară în uşe, ca întâia dată. Tră 

sesem mai dinainte zăvoarele, aşa că n "aveam 
decât să deschid uşa. _ Ă 

„ Grigoriţă intră şi fără să'mi-o spue el, ani 
impins uşa după dânsul şi am tras zăvoarele, 

Stati o clipă locului fără a spune un cu- 
vânt, făcându- -mi serun să tac. Apoi, când se 
încredință că nici o: primejdie nunc: ame- 
ninţă deocamdată, mă duse în mijlocul vas- 
tului iatac, şi - simțind că nu.mă mai ţin_pi- 
cioarele de tare” "ce tremura, alergă : să-mi 
aducă ut Scaun, 

— 0, Doamne! Ce se perece şi de ce toaie. 
aceste prevederi ? întrebai cu. 

— Pentru că viaţa mea, ceea-ce n'ar în- 
semna nimic, pentru-că şi a d-tale, atârnă "de 
cele ce am săi spun. 

L-am apucat atunci de mână, cuprinsă de 
spaimă, 

EL. îmi duse mâna la buzele lui şi mă:
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privea în acelaş țimp, joind parcă să'mi ceară 

iertare de atâta” înidrăzneală. . A 

Eu mi-am plecat ochii în pământ : ceeace 

însemna că poate să facă cu-mine ce “vrea. 

— “Te iubesc, rosti .el cu vocea lui melo- 

dioasă .ca un cânt. Mă iubeşti tu? 

— Da, i-am răspuns eu. 

— Vroeşti 'să fii femeia mea! | 

— Da. a : - 

EI îşi trecu mâna peste frunte cu uu suspin 

adânc de fericire. - ... . o 

— Atunci nu te vei: împotrivi să vii cu 

mine ?. 

„— Ori unde. | 

— Căci înţelegi, urmă el, că nu puteni s să 

fim fericiţi decât fugind de aci. 

=— 0, da, i-am răspuns, — să fugim! 

— Tăcere! zise. el tresărind. — Tăcere! 

= A dreptate... 

Și tremurând, m'am apropiat de dânsul. 

- — lată ce-am pus la cale, îmi zise. lată de 
..-
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că “te iubesc, E că voiam, odată singur | de 

iubirea ta, să nu ne mai poată despărți nimic, 

Sant bogat, Hedwigo! nemăsurat. de bogat, 

“dar cum sunt boerii moldoveni :.bogat i în pă 

“ mânturi, în turme, în robi. Ei bine, am vândut 

mânăstirii Hangului pe un milion moşii, turnit 

şi târguri. Mi-au dat trei sute de mii de franci 

în aur, iar “restul în cecuri asupra Vienii () 

Un milion are Să-ţi fie de ajuns?  .* 

ce am stat atâta vreme fără să-ţi mărturisesc | 

| 

- l-am strâns mâna. .. , . 

*— Iubirea ta ar fi fost de- -ajuns, Grigoriţă 

— Ei bine, ascultă! Măine mă duc la mâ- 

năstirea Hangului, ca să pun la cale toate 

cele cu “stariţul.. El îmi fine. caii gata de ple- 

care. Caii ne vor aştepta de la 9 ceasuri, as- 
„cunşi la o sută de paşi de castel. După cină, 
te vei urcă în iatac ca şi azi, ca şi: azi vei 

„stinge lumina şi ca şi azi! voiu “pătrunde la 
tine. Dar „mâine, în loc. să plec: singur, mă 
nrmezi; ajungem la. uşa ce dă spre câmp, vom
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găsi caii, .ne vom arunca în gce şi poimânc, 

în zori de zi, vom fi la depărtare de 30 de 

poşte. -.-- a 

_— De ce nu suntem acum poimâne!. 

— Scumpa mea Hedwigă!. 

Grigoriţă mă strânse pe inima lui şi buzele 

“noasire se întâlniră. = 

O, nu mă minţise, eră un om cinstit acela 

“căruia îi deschisesem uşa iatacului meu. Dar 

el pricepea bine că dacă nu cu trupul, eram 

însă -cu tot sufletul a lui. ” 

“Noaptea se scurse fără să pot închide ochii 

o singură clipă. Mă vedeam fugind cu Gri- 

goriță, mă simţeam dusă de el, precum Îu- 

sesem dusă de'Kostaki. Nuimai de data aceasta, 

îuga asta grozavă, înspăimântătoare, întune- 

cată se preschimba într'o dulce şi fermecată 

îmbrăţişare,- căreia iuţeala îi dedea şi mai 

- multă voluptate, căci ițeala a are şi ea volup- 

tatea. ei. 

Ziua veni, i 
+
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Am scoborât. 

"Mi se părti că, salutul lui Kostaki era ş 
mai, posomârât decât de obicei. Zâmbetul său 
nu mai eră o ironie, ci o ameninţare. 

"Cat priveşte pe Smaranda, ea mi s a păni 

ca de obiceiu. ! 
In timpul dejunnlui Grigoriţă porunci săi 

sc gătească caii.  Kostaki părea că nici nu u bagi 

2 
de seamă.   Pe la unsprezece, Grigoriţă ne salută, anu 

* țând că. se va întoarce numai către seară i 

rugând pe maică- -sa să nui-l aştepte cu masa; 
apoi, întorcându-se cu faţa spre mine, mă rugi 
să-l iert că. trebue să „plece. 

Eşi. Ochii fratelui său îl urmăriră până ce 
părăsi odaia, Şi în acest minut scăpără din 
aceşti ochi atâta „Ură încât m'am înfiorat. 

Ziua se scurse plină de nelinişte, după cur 
vă puteţi închipui. Nu spusesem nimica ni- 

_mănui, doar în rugăciunile mele dacă îndrăz- 
nisem să. spun ceva lui Dumnezeu. Și c cu toale
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acestea mi se părea că gândurile. race: mi ile, 
a. A 

  

ştia toată lumea, că orice privire se: aţinitea, - i 

spre mine putea şă. pătrundă şi să citească” 7 

în fundul inimei mele. | 

Prânzul a fost un chin: posomorât şi intu- 

necat Kostaki, care vorbea destul de rar, de 

data asta de-abia dacă îngăimă două-trei cu- . 

“vinte pe. moldoveneşte cu bătrâna, şi glasul 

lui de câte- ori I- auzeam mă făcea să mă 'nfior. 

Când. nvamă sculat ca să mă urc în iatacul 

meu, Smaranda, ca de obiceiu, mă sărută şi, 

sărutându-mă, îmi spuse cuvintele acestea .ce 

nu le mai auziseni opt zile din gura. ei: . 

— Kostaki iubeşte pe Hedwiga. 

fraza această mă urmări ca o ameninţare, 

şi odată în odaia mea, îmi părea că 0 voce 

fatală îmi murmura mereu la ureche: 

-— Kostaki iubeşte pe Hedwiga! E | 

Or, amorul lui Kostaki, — eră moartea, cum. 

îmi spusese “Grigoriţă. 

"Pe la şapte seara; cum ziua începuse să 

a
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scadă, văzui pe. Kostachi străbătând curtea. 
Privi: îndărăt ca să mă vadă la fereastră, dar 
m'am retras repede, să nu: măzărească. 

„Eram tulburată, căci după cât am putut 
să-l urmăresc dela fereastra mea, îl văzusem 
îndreptându-se spre grajduri. Mi-am luat curaj, 
„an trăs. zăvoarele de pe 'uşă şi. m'am sire-   curat. în camera de alături, de unde puteam 
să văd tot ce va face. . . 
„Intr adevăr se îndreptă spre grajduri. — . po- 

runci să-i scoată calul său favorit, şi îl î | 
şeuă singur cu grija omului. ce nu lasă nimic 
ncbăgat în seamă. 

Purtă âcelaş veşmânt ca întâia dati când 
îl: văzusem. Drept ori-ce armă însă. îşi în- 
cinsese numai spada. — După ce îşi în- 
şcuă calul, mai aruncă încă o „privire. spre 
fereastra . mea. Apoi, nezărindu-mă, sări în 
şea, porunci să-i se deschidă aceeaşi poartă: 
pe care ceşise şi trebuiă să se întoarcă poate.-
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2 şi i porni la galop pe druriul „mânăstiri > 

Hangului. ” p - 

" Atunci înima. mea se strânse de spaimă şi. 

“o presimţire fatală. îmi“ spuse că IKostali 

“pleacă să-i iasă în drum fratelui său. - 

Rămăsei la fereastră cât timp am putut să 

desluşesc drumul care la un sfert de poştă 

de castel făceă un cot şi se perdeă în-întu- 

„nericul codrului. Dar noaptea se făceă. din. 

ce în ce mai neagră, şi- drumul nu se: mai 

_văzi, - 

“Am mai zăbovit încă., | 

In sfârşit neliniştea mea crescit aşa de tare” 

încât mi-am adunat toate puterile şi am co- 

borit în sala de jos unde trebuia - să aflu în- 

tâiele ştiri despre unul. ori "despre . celalt 

dintre îraţi. , 

Intâia mea privire căză pe Smaranda. Pe . 

faţa ei nu se citeă nici o nelinişte. Porunceă 

“slugilor cum. să aştearnă masa şi tacâmurile 

celor doi fraţi, ca de obiceiu, | 
s
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„Nu îndrăzneam să întreb pe nimeni. De 

altfel, pe cine aşi fi întrebat ? Nimeni în castel, 

afară de. Kostaki şi Grigoriţă, nu mar fi 

putut înţelege. 

Cel. mai mic zgomot mă făceă să tresar 

Da obiceiu cinam pe la nouă ore... 

"Mă coborisem la opi şi jumătate şi nu con- 

teneam “a. urmări cu ochii- minutarul, al 
cărui mers îl puteai zări aproape clipă cu 
clipă pe vastul cadran al orologiului. 

Minutarul călător, păşi sfertul de ceas. 
* 

Sfertul sună, - 

d.
 

_ Vibraţia se prelungi sumbră şi tristă, apoi 
minutarul îşi reluă mersul taciturn şi-l văzui 
din nou străbătând: distanţa! cu “regularitalea 
şi încetineala -unui vârf de coimpas. 

Câte-va minute înnainte de nouă mi se 
pări că aud tropotul unui cal în curte, 
Smaranda îl auzi şi ea, căci întoarse capul 

„spre fereastră, dar noaptea eră prea neagră 
şi ochii ei n'a putut să zărească nimic,
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O! dacă sar fi.uitat la mine în minutul 

acela; ce uşor. ar fi-putut ghici ce se pe-: 

trece în inima mea !. 

„Nu s€ auzise decât” tropotul unui șingur 

cal 'şi eră foarte firesc, . 

“Ştiam bine cu că n'o să se întoarcă de 

cât un singur călăreț. | 
Dar care din amândoi.? . 

- Se auziră păşi răsunând. în sală. | 

Paşii aceştia erau „înceţi şi păreau, că apasă 

pe inima mea.., _ | 

Uşa se deschise şi în  îutuneric sc. descnă - 

o: umbră. 

Umbra aceasta se opri | un. minut în prag. 

Inima mea se oprise şi ca. 

Umbra înnaintă şi pe măsură ce intră în 

cercul de lumină, îmi veneă sufletul la loc: 

şi mie. i 

Recunoscusem pe Grigoriţă. 

O minută de zbucium mai mult, şi inima 

mea: sar fi sfărâmat. - tă
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Recunoscusem pe Grigoriţă, dar eră palid 

„ca un mort. Eră de ajuns să-l vezi “numai 

şi ghiceai că ceva grozav trebue să sc Îi 

“ petrecut. Sa ” 

— Tu eşti, Kostaki? întrebă Smaranda. 

Nu, mamă, răspunse Grigoriţă cu v 

voce surdă. ă | 

„— Ah, iată-te, în n sfârşit! răspunse ca. De 

când, mă rog, faci” pe mama la să te aştepte? 

— Mamă, răspunse Grigoriţă, aruncând 

o privire spre pendulă, nu sunt decât nouă Orc. 

Şi în acelaş timp, în n adevăr, nouă cea- 

suri i Sunară., i a 

— Ai dreptate, răspunse Smaranda, unde 

e fratele tău? 

Fără să vreau m'am gândit căseră aceiaşi 

întrebare pe care Dumnezeu i- -o pusese lui Cain. 

Grigoriţă nu răspunse nimic: 

— N'a văzut nimeni pe Kostaki 2 întrebă 

Smaranda, 

Vătatul curţi întrebă şi el pe ai lui.
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— Perla “şapte, răspunse cl, prinţul a , fost 

pe la grajduri, şi-a înşeuat calul singurel, 

şi-a luat drumul Hangului. 

In minutul acesta ochii 'mei întâlniră ochii. 

lui Grigoriţă, şi nu ştiu, adevăr a fost sau 

părere, dar am văzut lunecând pe fruntea 

lui ca o lacrimă de sânge. | 

- Mi:am dus încetişor degetul la frunte, ară- 

tându-i -i locul unde mi s'a părut că am văzut 

:stropul de. sânge. 

Grigoriţă mă pricepi, îşi scoase năframa 

„şi o duse la frunte. 

— Da. da ! murmură Smaranda, i-o fi ieşit 

“în cale vre-un urs, ori vre-un lup, şi s'o fi 

luat ca de obiceiu după dânşii. lată pentru 

ce un.copil face pe maică-sa să-l aştepte, 

Unde l-ai lăsat Grigoriţă ? Răspunde! 

„— Mamă, răspunse Grigoriţă. cu o voce 

mişcată, dar sigură. N'am eşit cu ratele meu 

împreună. * LL o îi, 

— Bine, răăspunse . Smaranda, să: aduce
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“la masă. Luaţi -vă. locul fişte: -care şi. să j în 

chidă porțile. Cei- -ce au rămas afară, afară să 

doarmă. ! - ME - 

Cele dintâii două porunci fură ascultate. 
_ Smaranda se aşeză in capul mesei, Gri- 
goriță de-a dreapta, şi cu de-a stânga. | 

Apoi servitorii ieşiră pentru a. împlini a 
treia poruncă, adică pentru -ca să închidă 
porţile . castelului. 

„În acel momeit un zgomot mare. se starni 
îu curte şi un c-apil de casă dete buzna în- 
spăimântat pe uşe, strigând + a 
—Măria- ta! calul prințului Kostaki s a întors 

singur” acasă şi plin „tot: de sânge. 
— Da, murmură Smaranda, “ridicându-se 

palidă şi amenințătoare, aşa sare niors într c o 
„Seară la castel şi calul lui tată-său, 

Aruncai privirea spre Grigoriţă, nu mai eră 
palid, ci.parcă i-se luase pânza de pe “obraz. Ă 
Îmtr'adevăr calul lui Koproli venise singur 

într'o seară, la - castel, „plin de . sânge şi-abia
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după un ceas apoi servitorii îi regăsise trupul 

neînsufleţit şi acoperit de răni. 

Smaranda luă Q torţă din mâna 'unui co- 

- pil, sări spre uşe, o deschise şi coborâ în curte. 

Calul, sforăind de spaimă, eră ţinut de” 

patru slujitori ce- şi i încordau puterile. ca să-l 

domolească. - 

- Smaranda înaintă spre dobitoc, privi sân- 

gele de pe 'şea, şi văzu o rană brăzdată” pe - | 

naltul frunţii. | 

a Costaki a fost ucis fățiș, zise ea, în 

luptă ce ceapă, şi de-un singur potrivnic. Cău- 

taţi-i trupul, copii! Pe urmă vom. căuta pe 

ucigaş. 

Curi calul revenise pe poarta Hangului, 

toţi slujitosii” deteră năvală pe poarta aceea 

şi torţele lor, se răspândiră în intunericul 

. câmpiei şi al "pădurii, precum pe-o frumoasă 

seară "de vară ard licuricii în câmpiile Nizzei 

„şi ale Pisei.. 

Smaranda, ca şi cum ar hi ştiut “dinainte 

2 
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că nu vor zăbovi' mult ca să-l găsească, ră- 

mase în picioare, aşteptând în pragul porţii. 

* O lacrimă nu-ficura din ochii acestei mame 

îndurerate, şi cu toate acestea simţeai clocotind 

desnidejdea' în fundul” sufletului ei. 

. Grigoriţă sta la spatele ci, şi eu “stam lângă 

- Grigoriţă. ” 

"Un moment parcă v vroise să-mi dea braţul : 

când ani eşit. din sală, dar n a îndrăznit, ” 

Cam după un “sfert de ceas, la cotul unui | 
„drum 'scânteie o torţă, apoi două, apoi scân- 
leiară toate torţele. Numai, de data aceasta, 

în loc să se răspândească pe câmpie, ele 
împrejmuiau parcă acum pe cineva. 

Şi nişte năsălii pe care. un, om eră culcat 

- apărură încet în lumină... 

Convoiul înainta încetinel, dar înainta. 

După zece miuute fu lângă mine. A 
Văzând pe mama care îşi aştepta feciorul 

mort, cei ce-l purtau işi descoperiră fără voe, 
capetele şi apoi intrară tăcuţi în curte, 

= IN
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Smaranda i urmă, şi noi urmarăm pe 

Smaranda. | 

Ajunserăm asttel în sala. cea mare, unde 

- fu aşezat mortul. 

| | Atunci, cu- un gest de supremă ' măreție, 

Smaranda dete la o: parte pe toţi, şi apro- 

piindu-se de mort, puse un genunchi în pă- 

mânt dinaintea lui, dete într'o parte şuviţele 

de păr ce-i cădeau ca un val pe obraz, îl privi” 

lung, fără a vărsa o lacrimă, apoi descheindu-i 

vesmântul, îi desfăcu încet cămaşa. plină de 

sânge, - Să | | 
Rana roşi în, dreptul, pieptului. 

:Eră de bună seaniă făcută de lama unui 

junghiu cu “două tăişuri. | | 

Mi-am adus aminte că în ziua aceea chiar: 

văzusem la coapsa lui Grigoriţă un lung cuţit 

de vânătoare... | | _ 

Privii spre coapsa lui, dar cuțitul nu mai cră. 

„ Smaranda ceru apă, îşi muie năirama în 

“apa aceea şi spălă rana... | 

7
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Un sânge proaspăt: şi curati impurpură mar- 
ginile rănii. 

Priveliştea ce-o vedeam cră cumplită şi mă- 
'reaţă: în acelaş timp. | 
"Odaia aceea: mare, învăluită de fumul 

torţelor de răşină, fejele acelea barbare, ochii 
„ aceia strălucitori de sălbăticie „veşmintele acelea 

stranii, mama aceasta: ce socotea după sân- 
 gele cald, că de puţină vreme îi murise fiul, 
tăcerea accea adâncă, întreruptă numai de 
plânsetul haiducilor al căror şef eră Kostaki — 
toate acestea — o „mai spun încă odată — 
erau într'adevăr cumplite şi măreţe de văzut. 

[n sfârşit, Smaranda îşi apropie buzele de 
fruntea fiului său, apoi, ridicându-sc, şi dân- 
du-şi pe spate lungile-i cosiţe albe cari se 
-despletiseră: 

Grigoriţă tresări, scutură din cap, şi ca. 
trezit dintr'un Vis: pn 

_— Grigoriţă, zise ea... II 

— Mamă? răspunse cl. 
i | . | NE
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— Apropie-te, fiul meu, şi ascultă-mă, 

Grigoriţă se supuse, înfiorat, dar se supuse. 

Pe măsură ce s'apropia de mort, sângele 

mai îmbelşugat şi mai roşu gâlgâia din rană, . 

Din fericire, Smaranda nu mâi privea în-. 

iracolo, căci la vederea acestui sânge care 

învinuia, war mai fi avut nevoc să caute pe 

“e. -ucigaş. 

— Grigoriţă, zise ca, ştiu bine că tu şi 

Kostaki. nu vă iubeaţi, ştiu - bine că eşti Vai- 

wady după tată, după cum el este Koproli, 

dar după mama voastră, eraţi amândoi Brân- 

coveni; ştiu bine că tu eşti un apusean, iar 

cl, un copil al munţilor orientali, dar îu': 

sfârşit, prin-sânul ce v'a purtat pe amândoi, 

voi sunteţi fraţi. Ei bine, Grigoriţă ; vroesc s 

ştiu, dacă trebue să ducem pe fiul meu acolo | 

unde doarme tatăl său, fără ca să mai fie 

nevoe să facem jurământul obişnuit, dacă în 

sfârşit, pot să-mi plâng copilul liniştiiă, ca o 

_-
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. femeie ce sunt, ştiind bine că nu vei întârzia 

- răzbunarea. E 

„— Numeşte-mi pe ucigaşul fratelui meu, 
Doamnă, şi porunceşte ! Şi-ţi jur, c inainte 
de a trece uri ceas, dacă o doreşti, el nu va 
mai fi printre” vii, 

_— Jură ori cum, Grigoriţă ! j jură, sub frica 
blestemului, auzi tu, fiu! meu ? jură că uci- 
gaşul va muri; că nu vei lăsa piatră peste 
piatră din casa lui, că fie mama, fie copiii, 

“fie fraţii, fie femeia sau logodnica lui, vor 
pieri de mâna ta. Jură,. şi jurând, chiamă 
asupra ta mânia cerului, dacă” ți vei călca 
jurământul. Dacă'ţi vei călca jurământul, în- 
toarcă-se asupra ta. nevoile, disprețul priete- 
nilor şi. blestemul mamei tale : 

Grigoriţă întinse mâna asupra, cadavrului, 
— Jur că ucigaşul va muri! zise el, 
La auzul acestui straniu jurământ al cărui 

înţeles numai eu şi cel mort poate eram în 
„stare să-l pătrundem, am văzut, sau mi s'a 

*
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părut că văd o minune grozavă săvârşindu-se. 

Di mortului se deschiseră,: şi se .ţintiră 

lu mine mai vii de cât nu-i văzuseră nici. 

dată, şi am simţit ca şi cum aceste două 

Vaze s'ar fi închegat pătrunzând ca un. fier. 

“Ezător în inima mea. „ ” 

Îşi ne mai fiind în stare să indur n mai mult ă 

Y leșinat 

 





"MANASTIREA HANGU 

Când mi-am venit în fire, eram în etacul 
meu culcată în pat; una din cele două sluj- 

„nici îmi stă la căpătâi. 

Am întrebat-o unde-i Smaranda ; mi-a răs- 

puns că veghiază lângă fiul său mort. 

Am întrebat-o unde e Grigoriţă ; mi-a răs- 

puns că eră-la mânăstirea Hangului. 

Nu mai: eră _ vorba de fugă. Kostaki nu 

era mort? a 

Nu mai era vorba de căsătorie, Puteam 

“eu să iau de bărbat pe un fratricid ? 

Trei zile şi trei nopţi se scurseră: astfel, 

lulburate de visuri stranii. | 

"În ceasurile, mele de veghere: sau când
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dor mean, mă urmăreau necontenit ochii a aceia 
cari trăiau singuri în faţa împetrită de moarte. | 

Eră o' vedenic îngrozitoare. Ia 
In dimineaţa acestei zile. mi-au adus din 

partea Smarandei un. vestmânt cernit, de 

„văduvă. | o 
M'am înibrăcat cu a şi m'am coborât, 

Casa eră goală. Toată lumea eră la bi- . 
serică: |, SR 

" Mi-am: îndreptat p paşii spre locul” de adu: | 
nare. 

In minutul când a apărut! în - prag, “Snia-' 
randa, pe care n'o văzusem de trei. zile, 
trecu pragul şi veni spre mine. >: 

Părea o statue a. durerei. i 
Cu o mişcare înceată, asemeni unei statui 

ca imă sărută cu buzele ei înghețate” pe frunte 
şi cu un glas care părea că ese din mormâni, 
rosti obişnuitele” cuvinte : | 

— Kostaki. te iubeşte. | 
Nu vă puteţi închipui ce rău “îmi” făcură
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cuvintele aceste. Această declaraţie de iubire, 

rostită la prezent, în loc de a fi. rostită la - 

trecut, acest «le iubeşte» î în joc de «fe-a iubit», | 

amorul acesta de dincolo de. mormânt, care . .. 

venea să . mă caute în viaţă, îmi. răscoli 

toată ființa, | 

in acelaş. timp o simţire strani e puse stă- 

pânire pe mirc, că: şi cum în adevăr aş fi 

| fost femeia aceluia care era mort. şi ru lo- | 

gcdnica celui care trăia. - | 

Sicriul acela mă atrăgea spre el, fără să” | 

vreau, într'un chip chinuitor, precum se zice . 

că şarpele atrage pasărea pe care o fascinează. 

Căutam cu ochii pe Grigoriţă., | 

L-am. zării, pierit la faţă, stând în picioare, 

rezemat de o coloană, cu ochii la cer. 

„N'aş. putea spune dacă m'a văzut ori nu. 

Călugării mânăstirei Hangului împrejmuiau 

mortul, cântând psalmodiiie ritului grecesc, 

arareori . armoniose” şi mai mult. monotoane. 

„N
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“Vroiam să îngân şi eu o. rugăciune ; dar 
-ruga mureă pe buzele mele. 

Mintea Îmi.era aşa. de tulburată, încât mi 
„se părea mai curând că stau în faţa unui 

sobor. de “demoni, de cât în : mijlocul unor 
preoţi. Aa 

In momentul când au ridicat mortul, am 
vrut să-l urmez; dar puterile” nu-mi ajutară, 

„ Simţeam că mi se 'moae picioarele şi m'am 
sprijinit de uşe. pp | | 
Smaranda păşi spre mine şi făcu un. senin 

lui Grigoriţă. 

Grigoriţă ascultă ș şi se apropie. 
Atunci Smaranda îmi vorbi pe moldove-. 

neşte. o | Di 
—" Mama îmi porunceşte să- -ţi repet cu- 

vânt cu cuvânt „ceace va 1 spune, îngână. Gri- 
goriţă. . DR 

Ea vorbi din nou şi când isprăvi: 
— lată ce spune “mama, zise el: 
«Plângi pe. fiul meu, Hedvigă; 'iubeai,
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nu este aşa? |ţi mulțumesc pentru lacrimele 

şi dragostea ta. De aci înainte eşti copila 

mea, ca şi cum ai îi fost soţia lui Kostaki. 

De acum înainte ai o patrie, o mamă,/'o îa- 

milie. Să dăm prinosul de lacrimi ce-l datorim 

morţilor şi apoi să redevenim amândouă vred- 

nice de cel ce nu mai este... cu mama, şi 

-tu, soţia lui ! Adio! Intoarce-te acasă; cu 

voiu urma pe fiul meu. până. la: marginele 

gropii. Şi odată ce-l voiu îngropa, mă voi în- 

chide cu durerea .mea . şi mai să mă mai 

vezi până nu voiu birui-o ; fii liniştită, am 

s'o ucid, căci nu vreau să mă ucidă ea pe 

mine». - ” Ă 

- Acestor cuvinte spuse de Smaranda şi tăl- 

măcite de Grigoriţă n'am “putut răspunde de 

| cât printr un, suspin. ” 

M'am întors în odaia mea: 

Convoiul se îndepărtă. L-am văzut dispă- 

rând la cotitura drumului. 

Mănăştirea Hangului cra: la o jumătate de 
i 
|
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poştă depărtare de castel, în linie dreaptă. 

Dar locurile. deluroase sileau. drumul să se 

abată, şi urmând acest drum, depărtarea spo- 

rea cu două ceasuri. . | 

Eram în luna .lui Noembrie: ! ..-î 

Zilele se făceau din nou reci şi. mici. 

"La cinci, ceasuri cra noapte de-a binele. 

Pe la. ceasurile şeapte am văzut reapărând 

torjele. Era convoiul care - " atorceă, 

„Mortul se. odihnea i în mormântul părinţilor 

. Toate se isprăviseră. 

„„Vam spus ce simţire stranie pusese stă- 
pânire “pe. mine dela nenorocita întâmplare 
care ne cernise .pe toţi, şi. mai cu seamă de 
când văzusem ochii aceia de mort deschi- 
zându- -se mari şi. privind la .mine. | 

In seara aceea, doborâtă de zguduitile de 
peste zi, cram încă şi mai tristă. Ascultara 
cum sună unul după altul ceasurile in tur- 
nul vechiu al castelului, ș şi mă întristam tot 

x
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mai mult, pe măsură “ce timpul strecurat mă 

apropia tot:mai mult de' ceasul în care Ko- 

staki murise. aie o 

Auzii sunând nouă - ceasuri fără un „sfert. 

- Atunci o stranie simţire mă cupritise. O 

groază plină de fiori îmi cutrecră tot inipul 

şi mă îngheţă. - . - a 

Şi - apoi, în. acelaş “timp cu această - „groază, 

un fel de somn neînvins îmi îngreuia toate... 

4 

simţurile; “pieptul mi. se: inăbuşi şi ochii mi 

se acoperiră ca de o „ceaţă. Ma 

Mi-am întins braţele în aer şi păşind de-a 

- îndăratele, m'am lăsat pe pat.. 

- Cu toate acesteă, simţurile nu mă părăsi- 

seră într'atât încât să nu pot auzi ca un pas 

ce se apropia de uşa mea; apoi mi s'a părut. 

“că uşa se deschide, şi în urmă n'am mai 

“văzut, nici n'am mai auzit nimica. 

"Simţeam numai o durere vie la gât. 

După aceasta, am căzut într'o letargie de- 

săvârşită. IE 

Bibt, «Mlinepvei>, No. 55, | â
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Pe la miezul nopţii m'am deşteptat. Lampa | 
“mea” ardea încă. Am dat să mă „scol, dar 
eram atât de slabă, că a trebuit să încerc de 

. două ori, | 

Totuşi, mi-am biruit slăbiciunea şi cum, ire- 
zită, simţeam la gât aceiaşi durere pe care 
o simţisem prin somn,. m'am, târât, sprijinin- 
du-mă de: ziduri, : până la oglindă. şi m'am 

. 
privit. în ea. 

Un punct TOş, ca o impunsătură: de bold, : 
imi însemnă artera dela gât. 
Am „crezut întâi că vre-o gânganie ma 

pişcat pe când dormeam, şi cum eram  zdro- 
bită de oboseală, m 'am. culcat; din nou: şi a am 
adormit. 

A doua : zi, m'am trezit ca de obiceiu. Ca. 
de obicei am vroit'să mă scol din aşternut, 
îndată ce am deschis ochii ; dar simții o slă- 

- biciune pe care n "am: simţit-o decât o sin- 
gură dată în viaţă, adică a doua zi „după o 
zicând imi luase sânşze, 

N



STRIGOIU cantarilor | o 89; 

Mam apropiat de oglindă şi am rămas ui- 

mită văzându-mă ce palidă sânt. 

- Ziua trecu tristă şi mohorâtă ; simţeam. că 

se petrecea ceva straniu; „picioarele nu mă 

mai ţineau şi ori-ce mişcare. mă obosea. . 

Noaptea veni ;. mi- au adus lampa; slujni- 

cele, după tât am înţeles din semnele” lor, 

vroiau să rămână cu „mine; dar n 'am voit, 

şi ele plecară. e - n _ 

La. acelaş ceas ca în ajun resimţii aceleaşi 

simp tome. Am vroit să mă “scol; atunci şi să strig - 

«ajutor», dar nu. putui să ajung până la. uşă. 

Auzii, ca prin vis, "orologiu din turn bă- 

tând nouă fără un, sfert. "Aceiaşi paşi răsu- 

nară; uşa se deschise, dar -nu vedeam, nu 

auzeam nimic, ca şi în seara trecută, şi am 

căzut din nou, răsturnată, pe pat. 

Ca în ajun m'am trezit pe la n: iezul noplii, 

numai” m 'am trezit şi mai slabă şi palidă ca 

în ajun. 7 

/
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A doua zi aceleaşi lucruri, se. petrecură - 

din nou. - 

Eram hotărâtă să mă.. "cobor. lângă Sma- 
randa, aşa prăpădită cum eram, când o -sluj- 
nică intră în.odaia mea şi rosti numele lui. 
Grigoriţă. o 

Grigoriţă o urma. - „A 
Am cercat să mă ridic pentru ca. să-l pri- - 

mese, dar am: recăzut în jetul meu. | 
„EI dete un: țipăt văzându- mă. şi vroi să u- 

lerge spre mine. Dar avui puterea - să: întind 

un braţ spre dânşul. e _ 

—, Ce vii să cauţi aici? l-am întrebat. 

— Vai, veneam să'mi iau rămas bun ! Ve- 

neam. să'ţi spun că părăsesc lumea asta, care. 

mi-e nesuferită fără iubirea ta, şi fără ființa 

ta. Veneam. să-ţi spun că intru „în mănăsti- 

rea Fangului. a a 

— Fiinţa mea ai pierdut-o, Grigoriţă, i:am! 

răspuns eti;.dar nu şi iubirea mea; căci vai “ 

*



privi ţintă: 

SPRIGOLL ci EAPAȚILOL: 

  

tot te iubesc, şi marea, mea durere. e că de 

acum iubirea aceasta e aproape o nelegiuire, 

— Atunci pot să nădăjduesc că ai să te: zogi- Ă 

pentru mine, Hedwiga?. 

=—"Da, numai mam să am vreme să mă 

'rog mult timp,. adăugai cu surâzând.” 

"-— Dar ce ai şi pentruce eşti aşa, de pie- . 

rită la “faţă? | 

— Ce aim?... Am.. că “Dumnezeu se în- 

dură de mine, şi are să mă cheme e.!a dânsul. 

 Grigoriţă se, apropie de mine, îmi luă mâna, 

pe căâre nu avui puterea să i-o retrag, şi mă 

—— Paloarea ăsta nu-i firească, Hedviga. Cum 

ți- a venit? E - 

— Dacă ți-aşi spune- o, mai crede că's ne- 

bună, Grigoriţă ! p 

— Nu, nu, spune, “ Hedvigea ! Te implor! 

Aci sântem într'o țară 'care nu seamănă nici 

unci alte ţări, într'o familie ce nu seamănă
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nici unei alte familii. Spune-mi, spune-mi tot; 

te implor, Hedviga. * 

-l-âm povestit totul: acea stranie vedenie. 

care mă stăpâneă la ceasul. când € Costaki a 

| fost să moară: groaza aceea făra nume, a- 

morţirea aceea cindată ; frigul acela de ghiaţă; 

acel leşin care mă. doboră pe pat: sgomotul 

acela de paşi cari mi se. părcă că-l aud, uşa 

aceea care credeam c'o văd cum se deschide, 

în sfârşit, durerea aceea vie, urmată de o 

paloare şi de o: slăbiciune tot mai mare. 

- Crezusem că povestirea mea o să-i pară 

lui Grigoriţă un început de nebunie, şi am. 

isprăvit-o cu un fel de sfială, când din po- 
trivă, băgai de seamă că el mă ascultă cu 

cea mai mare încordare. 

“După ce am isprăvit, cl rămase pe gânduri 

„un minut, 

— "Cum spui, somnul te ia în: fiecare seară, 

pe la nouă fără un sfert?
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— Da, ori şi ce aş face ca Să-i stau îm- 

potrivă. 

-— Cum spui, ţi se pare, că vezi dese 

zându-se uşa? 

— Da, cu toate că o închid cu: zăvoarele. 

— Cum spui, .simţi' o durere vie la gât? 

— Da, cu toate că pe gâtul meu abia de, 

se vede'o urmă de roşaţă. 

— Imi dai voe. să văd şi cu? RR 

Imi plecai, uşor capul pe.umăr.: 

EL privi lung cicatricea. 

— Hedwigo, zise el după un timp, ai tu. 

încredere în mine? . 

— Mă mai întrebi ? îi răspunsei cu. 

— Crezi tu în cuvântul meu ? 

— Ca în sfânta scriptură. . 

—Ei bine, Hedwigo, pe cuvâritul meu, îţi jur 

că nu mai ai opt zile de trăit, -dacă nu te în- 

voeşti să faci începând de astăzi chiar, ceea-ce 

am să-ţi spun. 

— ȘI dacă „mă invoese? 

II
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":—"Dacă te învoeşti, vei i scăpă, poate. 

„— Poate? - 

EI tăci. | 

„— Orice ar fi să se întâmple, Grigori, 

voi face tot ce'mi vei. porunci să. fac, - 

„—. Ei bine, ascultă, “zise ' el; si mai 'cu 

seamă, nu te: înspăimântă. | 
În ţara ta, ca şi. în- Ungaria, ca şi în Ro: - 

"mânia! noastră, este o credinţă. : n 

Mă înfiorai, căci credinţa ace asta: îmi ve- | 
nise în minte. , -.. a - 

—. Da, îi răspunsei 'eu ; am: văzut în Po- 
lonia oameni loviți de această nenorocire. 

— Vrei să vorbeşti de strigoi, nu este aşa ? 
.— - Da, în copilăria mea am. văzut dezero: 
“pându-se în cimitirul unui sat al tatălui meu 
patruzeci de oameni cari muriseră în cinci. 
sprezece zile, fără ca să se ştie. pricina morţii 
lor. Şaptesprezece dintre ei aveau toate sem- Si 
nele strigoilor, adică “au fost găsiți neatinşi - |
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şi rumeni ca nişte oameni vii: ceilalţi erau 

victimele lor.. i | 

— Și ce-a făcut obştea i ca să sca pd de el? 

— Le-a înfipt câte un par în inimă, şi i-a 

ars „pe urmă. 
7 

__— Da, aşa se face de obiceiu ; dar pentru 

noi, “aceasta nu ajunge. Ca să te. scap de 

“strigoi, trebue. întii să-l ştii cine-i, şi, pe ce 

“am mai sfânt, -am să-l aflu. Da, şi dacă e. 

nevoe, voi luptă piept la piept cu el. „ori 

cine: ar îi să fie! 

— Ah, Grigoriţă! strigaiu cu cu pai. 

— Am zis că oricine ar fi să fie; şi o mai 

, zic încă * odată ! Dar, ca să izbutim cu noroc! 

în această încercare; trebue, să mi te supui 

- la tot ce'i voi cere. - 

— — Spune ! 

— Fii gata la ceasurile şapte. Coboară-te 

în biserică. Trebue să- -ji pirui. slăbiciunea, 

Hedwieo. Trebue numai decât !.. „Acolo, 1 e: 

von cununa.
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Invoeşte-te iubita mea. “Trebue, ca să te 

„pot apără, ca înaintea lui Dumnezeu şi a 

oamenilor să am dreptul să veghez asupra 

ta. Pe urmă ne vom întoarce aci, „Și atunci. 

vom vedea. 

a O, Grigoriţă,. “strigai eu; dacă este el, 

te va ucide! . 

— Nuci fie teamă de Tiimic, iubita mea 

Hedwigo, numai învoeşte-te! 

„— Ştii bine că voi face. tot ce doreşti tu, ă 

Grigoriţă | 

„2 — Pe “deseară, atunci. 

— Da, fă tot, ce.'crezi că e de făcut, şi eu 

am să te urmez, m'ai nici o grijă. 

 Eşi. Un sfert de ceas tdupă aceea văzui 

un călăreț galopând pe” drumul mănăstirii. 

Eră el! | | 

Abia l-am pierdut din ochi, .şi căzând în 
genuchi, am prins să-mă rog cum nu se mai 

roagă nimeni în ţările noastre lipsite de cre- 
dință şi am aşteptat să bată orele şapte,
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" nălțând spre Domnul jertfa gândurilor mele; 

„nu m'am ridicat decât în clipa când am auzit 
sunând ceasurile şapte. 

Eram slăbită şi palidă. ca o moartă; mi-am 
-- aruncat pe cap un hobot'negru, am coborât 

scările ţinându-mă. de ziduri şi am intrat în 

biserică fără să întâlnesc pe nimeni. 

Grigoriţă. mă aşteptă ' cu părintele Vasile, 

- Stariţul mănăstirii Hangu. Purtă la coapsă o 

sabie sfântă, moştenire rămasă de la un stră- 

„bun cruciat care luase Constantinopolul cu 

Ville-Hardouin şi. Balduin de Flandra!... 

— Hedwigă, zise cl, lovindu-şi mâncrul 

sabiei cu mâna; cu ajutorul lui Dumnezeu, 

iată cine va ruistpe vraja ce'ţi ameninţă viaţa. 

Apropie-te dar, cu hotărâre. lată un sfânt pă- 

rinte, care, după ce :m 'am. spovedit lui, ne 

va” cunună, 

Slujba începii, şi nu cred că s'a: făcut vreo- 

dată slujbă mai simplă şi” mai solemnă. 

Popa. singur slujă; -singur el ne puse cu-'
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Aia nuniile pe cap; în veşminte, cernite amândoi, 
. făcurăna ocolul altarului, ținând câte o lumâ-. 

i "- nare în mână ; apoi 'preotul, rostind cuvin: . 
|. tele sfinte, adăugă: : - 
- aa Plecaţi de acum, copiii mei, şi Durinezeu. 

: să vă dăruiască tăria şi. curajul de a luptă î în 
E potriva, necuratului. Aveţi cu voi şi nevino- 
o Năţia şi dreptatea şi-l veţi învinge. Plecaţi de 

acum şi fiţi binecuvântaţi, 

* Sărutarăm sfânta evanghelic şi eşirăm din - 
biserică. NE 

Atunci, pentru. întâia dată, miam rezemat 

de braţul lui Grigoriţă. - 
Şi mi's'a părut că la atingerea acestui: braţ. 

dă vânjos, în apropierea acestui suflet, îmi re- » 
veneam în fire. - po a 

Mă credeam sigură de biruinţă, peăntra că 
- Grigoriţă eră cu mine. . 

“ Urcarăm din nou în -iatacul meu, 
„Ceasul bătă opt şi jumătate. Si 

— Hedyiga, îmi zise Grigoriţă;' nu mai +
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avem vreme: de pierdui. Vrei tu să-te culc 

ca de obiceiu şi toate cele; să .se peii cacă în 

timpul somnului ? Vrei, tu să rămâi îmbră-" 

cată şi să vezi tot ? aaa 

— Lângă tine nu mă tem de niinic. Vreau . 

să “stau deşteaptă şi să văd tot. | 

Grigoriţă scoase din sân o. crenguţă. de. 

mirtsfinţit, încă umed de aghiazmă, şi mi-l dete. 

— la dar crenguţă asta, îmi. spuse cl, cul- 

că-te pe pat, spune rugăciunile Maicii Dom- 

nului şi aşteaptă liniştită. Dumnezeii e cu 

„noi! Bagă de seamă însă, “să nu i scape 

crenguţa din mână, ci ea poţi birui tot iadul ! 

"Nu mă chemă, nu mă strigă., toagi- -te, nă- 

dăjdueşte 'şi aşteaptă. RE 

M'am culcat pe. pat, “mi-am „pus mânile 

cruce pe piept, şi peste -ele crenguţa sfin- 

țită : Grigoriţă însă se ascunse după balda- 

“chinul, de care v'am vorbit şi care acopereă 

un unghiu al camerii. '- >
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Socoteam minutele, şi Grigoriţă le socoleă, 

fără îndoială, şi dânsul. ; 

- Cele trei sferturi răsunară. 

Zgomotul ciocanului nici nu se stinsese încă: 

“şi mă şi apucase aceeaşi toropeală, aceeaşi 

„groază, acelaş frig de ghiaţă; dar mi-am a- 

. “propiat crenguţa sfântă de buze, şi acestea 

„pieriră. 

Atunci, am auzit foarte lămurit zeomotul 

acelui pas' domol şi măsurat care răsună pe 

scară şi se apropiă de uşa mea: 

Apoi uşa mea se deschise încetişor, fără 

vuet, ca împinsă de-o putere supranaturală; 

şi atunci... Atunci l-am zărit pe. Kostaki palid, 
cum îl văzusem pe năsălii. Lungile lui plete 
negre, revărsate pe umeri, picurau de sânge. | 

“Purtă veşmântul. lui obişnuit. o - 
„ Numai, eră descheiat- la piept lăsând ca 
să-i se vadă rana sângerată... 

Tot eră „mort întinsul; carnea, vezmântul,



STRIGOLU CARPAȚILOR. . "95 
  

hersul, — numai ochii, ochii aceia -grozavi 
Lasa aan 
țărau mcă, Di 

|La vederea acestora, lucru ciudat : în loc 

i mi se îndoeşte curajul. 

t da seama de starea în care mă găseam 

să mă apăr împotriva celui necurat. 

|La cel dintâi pas pe care strigoiul îl făcu 

re patul meu, privii cu îndrăzneală în ochii 

“Înţită. „ 

“Strigoiul . încerca să înainteze. Dar o putere   
ri. 

— 0, murmură el, nus doarme, ştie tot! 

P
a
i
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e
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i
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e
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e 
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slegeam, ca şi cum aceste cuvinte âr fi fost | 
, 

(site într”o limbă cunoscută. 

( | | 

Â simt o „groază şi mai mare. am „Simţit, 

Dumnezeu mi-l trimisese de sigur, « ca să-mi 

ia de. plumb, întinzând asupră-le crenguţa - . 

la. mare de cât” a sa; îl țintui” locului şi se - 

Vorbea pe moldoveneşte, şi cu “toate acestea 

[| tam' aşa unul în faţa celui-lalt: strigoiul .



x | ” Ala DUMAS=PATĂI, 
  

şi cu mine! tără ca să-mi pot lua ochii. de 

la ochii lui, când: am văzut, fără să fi avut! 

- nevoe -de: a întoarce capul î în părtea ceea, -pe 

Grigoriţă ieşind de după baldachin, asemeni 

 Archangheiului nimicitor, cu: spada ridicată. 

Şi făcu cruce cu mâna stângă,. şi în aintă 

încei cu spada întinsă Spre. 'strigoiu. 5 S 
Acesta, la vederea fratelui său, îşi trăsese 

„şi el. din teacă sabia, cu-un hohot de râs 

grozav, îi | 

Ş N a . 

Dar de abia sabia lui se atinse, de fierul 

sfânt, şi braţul îi căzii nemișcat „de alungul 

trupului. | 

Kostaki dete un strigăt plin de  desnădejde 

şi amar, _ su - 

“Ce vrei tu? prăi cătră, frătele său. | 

* — Pe viul Dumnezeu, "zise Grigorijă, îţi 

porunces. să răspunzi. a 

— — Spune! zise strigoiul, scrânjind din dinţi. 

i = 

“ 

— Te-am pândit eu la drum 2 Nut T c-am! 
| 
; 
e
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atacat eu ?... Nu! Te-am lovit eu?... Nu! Te-ai 

aruncat în spada mea, şi iată tot! Aşa dară, 

în ochii lui Dumnezeu şi ai oameniior, ni 

“sunt vinovat de îratricid ! i 

Deci tu n'ai avut o menire aumneseiasedi 

ci infernală; deci tu ai eşit'din mormânt, nu 

-ca 0 umbră sfântă, ci ca un sirigoiu blestemat 

şi vei reintra în mormânt! | 

— Cu dânsa, da, strigă Kostachi. încor- 

dându'şi puterile ca' să mă ia. 

— Singur! strigă la rândul lui Grigoriţă; 

femeia aceasta este a mea! . 

„Şt rostind aceste cuvinte, ii atinse rana sân- 

gerată cu vârful fierului sfânt. 

Kostaki dete un țipăt, ca şi “cum o spadă 

de foc l-ar îi atins, şi ducându'şi mâna la 

piept, făcu un pas îndărăi. 

“In acelaş timp şi cu o mişcare ce părea 

legată de-a celuilalt, Grigoriță făcii 'un pas 

înainte. . 

„Atunci, ochi în ochi cu mortul, cu vârful 

_____Bibl. «Minervei, No. MR, - 7
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spadei. în pieptul fratelui său, porni întrun 

mers încet, înfiorător, solemn, asemeni mer- 

sului lui Don Juan sau al Comandorului ; stri- 

goiul retrăgându- se în faţa spadei sfinţite, sub 

voinţa 'neîndurată a semnului lui Dumnezeu, 

acesta urmărindu-l fără a rosti un cuvânt, 

amândoi oftând din greu, amândoi fără pic 

de sânge în obraz, cel viu împingând pe mort 

înaintea lui şi: silindu-l să plece din castelul 

care-i fusese locuinţa şi să între în mormânt. - 

“O, erâ.ceva înfricoșător de văzut vă măr- 

turisesc] . 

Şi cu toate acestea, purtată eu însă'îni de 
o putere mai mare, nevăzută, necunoscută, 

“Fără să'mi dau seama de cecace făceam, m'am 

ridicat şi m'am luat după dânşii. - 

Scoborârăm scările, luminate iumai de ochii 

plini de pară ai lui Kostaki. 

Străbăturărm aşa pridvorul, şi ograda. 

Trecurăm pragul porţii cu acelaș pas mă- 
S
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surat : strigoiul păşind îndărăt, Grigoriţă cu E 

braţul întins spre el, şi eu pe: urma lor. | 

Cursa asta fantastică dură un ceas. 

Trebuia să-ducem mortul înapoi la groapa 

lui; numai, în loc:de-a lua drumul obişnuit, 

Kostaki şi Grigoriţă tăiase drumul de-a dreptul ă 

ne mai ţinând seamă de piedecele care parcă -. 

pierise. aa DR 

- Sub picioarele lor pământul se netezcă, 

şiroaele secau, copacii: se retrăgeau, stâncele 

se dedeau la oparte. Aceiaşi minune se în- 

tâmpla şi pentru mine, ca şi pentru ei; numai 

tot cerul “mi „se părea coperit de un hobot 

"negru, luna şi cerul dispăruse şi nu vedeam 

nimic alta de cât ochii „de foc ai strigoiului 

scânteind în noapte. 

Astfel ajunserăm la Hangu. | 

Astiel trecurăm printre gardul de mărăcini 

care împrejmuiă cimitirul: | 

- De abia intraţi acolo, am zărit în umbră 

groapa lui Kostaki săpată alăturea de a tatălui
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* 

-său, pe care n'o ştiam şi cu toate acestea 

arm ghicit-o,. | | i 
În noaptea acea ştiam toate cele. 

Pe marginea „gropii deschise, Grigoriţă 

sc opri.. | 
— Kostaki, zise el, nu s'a isprăvit încă toate 

pentru tine, şi un glas ceresc îmi spune că 
vei fi iertat, dacă te vei pocăi: făgădueşti să 

„Teîntri în mormântul tău, făgădueşti iu. să 
„nu mai ieşi din el, făgăduieşti tu, în sfârşit, 
„să te întorci spre Dumnezeu, lăpădându- te de. 
Satana? 

— Nu! răspunse Kostaki. 
— Te pocăeşti ? întrebă Grigoriţă. 
— Nu! 

— Pentru cea din. urmă „dată, Kostaki! 
— Nu ! ă ă 

Bine, atuncia, chiamă î în ajutorul tău pe 
Satana, după cum eu chem „pe Dumnezeu în 
ajutorul meu, Şi vom vedea i încă odată cine va | 
birui |!



  

nesc, „treciă. prin aer. 

p- 
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"Două stri găte răsunară în acelaş timp; sp- 9 

dele se incrucişară 'stăpărând schintei şi. “lupta Na 

dură un minut. ce mi. s'a părut. uri veac. N N ii 

Kostaki căzii. Şi. am văzut spada cea în- - 

Îricoşată, am . văzut-o înfigându-: -se în trupul: 

lui. şi. țintuind acest trup în pământul de cu-. ! 

rând răscolit. “---.. Di a 

    

Un răcnet suprem, ce n 'aveă: nimic ome- : 
. , . 

IE 2 

„Am dat fuga. . 

Grigoriţă . rămăşese în picioare, „dar se 

clătină. cc. . 7. 
. . = 

Am alergat şi lan. sprijinit în braje. | 

— Eşti. rănit? l-am întrebat cu. plină de - ? 

teamă. a Sa Sa N 

—. Nu, îmi. răspuuse el ; dar - într” un, “ase- ȘI 

menea duel, dragă Hedwigo, nu. te ucide -. 

rana, ci lupta. 

Cu moartea m'am - luptat, ş ivi fa 

morţii! o PA a 

— “lubitul meu |! iubitul meu! să plecăm
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de aci !:să. “plecăm de aci! şi viața poale, va 
- . reveni iarăşi. 

— Nu, iată mormântul meu, Hedwigo. Dar 
„să. nu pierdem timpul: i ia o mână din ţărâna 
asta îmbibată de sânge şi pune-o *pe muşcă-- 
„tura ce ție a făcut -0 strigoiul. E singurul chip 
"de a te: “apără pe viitor - împotriva îngrozi- 
toarei lui, iubiri, 

 Mam supus înfiorându- -mă.: Mama Pleca 
să iau un pumn din tărâna aceea” plină de 
“Sânge, “şi. plecându- -mă -am - văzut cadavrul 

„ pironit în pământ: spada strălucitoare, îi stră- 
pungeă inima. şi un. sânge. negru gâlgâiă 
ieşind din rană, » ca şi cum abia acuma ar fi 
murit, E . IN 

Am plămădit! pământul acela amestecat cu 
, “sânge şi Pam: lipit pe muşcătură, - 
m Acum,. Hedwiga mea. . adorată, zise: Gri-  oriţă cu glas slăbit: i» aseulta bine ultiraele 

“mele. poveţe :: 
Părăsește fara cât vei puteă i mai . urând,
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depărtarea. singură te poate mântui. Părintele 

Vasile ştie ultimele mele voinţi, şi le va în- 

deplini. 

gura, Hedwigo,: eu:mor! 

Şi zicând aceste, Grigoriţă € căzu: lângă” fra: 

tele său. a 

, 

_ Hedwigo,. o săutare, cea dini urthă şi sin- 

In orice altă împrejurare, în mijlocul acestui 

cimitir, lângă groapa . aceasta deschisă, cu 

aceste două cadavre unul lângă altul, mi-aşi 

fi. perdut: minţile, dar, cum am -mai spus-o, 

Dumnezeu pusese în mine. o tărie deopo- 

trivă de mare cu întâmplările, la cari” nu mă 

făcuse martoră numai, ci şi, tăptaşă. | 

In minutul acela când. priveam în jurul 

meu, căutând un “ajutor, deodată poarta mâ- 

năstirii s'a . deschis şi călugării, duşi. -de pă- 

rintele Vasile intrară. doi câte doi, purtând 

torţe. aprinse şi cântând troparele morţilor. 

- Părintele Vasile: sosise chiar atunci: la .mâ- 

năstire, căci, „prevăzuse cele ce s au întâmplat



  

  

i în fruntea întregul sobor, intra acum: 
cin Cimitir, ÎI SR 

7 

Aşa. m” â găsit î în 1 viaţă între cei “doi morţi. 
„Faţa lui Kostaki -eră chinuită. de: cele din | 
urmă zvârcoliri ; Grigoriță, a. fost, “ingropat. 

N alăturea: 'de fratele său, “creştinul de. cel bles- 
temat. | , po AIE e 

Smaranda, aflând această! nouă: nenoro- 
„cire,: şi amestecul ce Pam. avut cu, vroi să 

. mă vadă, şi, venind să: mă găsească la mâ- 
năstirea Hangului, i-am povestit tot c ce se pe- 

„trecuse în noaptea aceea grozavă. 
l-am povestit de-a fir'a. părul toate peripe- *. 

: țiile acestei fantastice istorii, dar ea m'a as- 
cultat ca şi Grigoriţă, fărăi mirare, fără îrică, 
_— Hedwigo,: răspunse. ea, după: un mo- 

ment de tăcere ; ori: cât de stranii sunt: cele. 
ce- mi povesteşti,. “ştiu. cu toate acestea că nu - 
mi-ai spus decât. „adevărul, Neamul Branco- 
venilor e blestemat. până la a treia şi a patra 

„generaţie. Şi aceasta, pentru că un Branco-..
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van a ucis. un preot. Dar blestemul acut s a 

  

sfârşit, căci cu toate că eşti soţie, eşti încă 

fecioară ; cu mine neamul se stinge. Dacă. 

fiul meti ţi-a dat un milion; primeşte-l. | 

După mine, în afară de milosteniile ce-am 

„de gând să le? fac, - prisosul averii mele va 

fi al tău. Acuma, ascultă povaţa soţului tău: 

pleacă numai decâtin ţările unde Domnul nu, 

îngădue să se întâmple astfel de groaznice 

“lucruri. N'am nevoe de nimeni ca să-mi! 

plâng. copiii. Adio! Nu te mai îngriji de mine. 

Zilele ce or.să vie sunt numai ale mele şi 

ale .lui Dumnezeu! 

Şi sărutându- -mă pe frunte ca de obiceiu, 

mă lăsa şi plecă să se. închidă - în castelul 

Brâncovenilor.  . Ea i 

Opt zile după aceste întâmplări am plecat 

în Franța. 

„După cum nădăjduise Grigoriţă, nopțile 

mele se : Jihiştiră şi nu mai fură 'cercetate 

de cumplital strigoi. Cu timpul “m "am însă 
po.
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„nătoşit chiar pe deplin. şi nu păstrez din 
„J această întâmplare decât doar paloarea asta 
"de: moartă, care însoţeşte până la mormânt 
pe orice fiinţă care. a fost sărutată de un 

strigoi... ă - 

 


