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Ouflă austru cu putere, desghiaţă părăile
cristaline, rîurile spumegase, lacurile line, şi
ne aduce miros de viorele din ocuri mai fericite.
Primăvera se anunţă şi desceptâ in piepturile
ndstre un dor viu, un dor de lecuire, după
atâta trudă şi anevoinţe. Biserica, muma nâstră
cea cu bună îngrijire, ne-a impus postul, pentru
ca să putem intimpina cu bucuriă mai mare,
mai curată, reînvierea natureî şi învierea tă
măduitorului nostru.
După ernă şi post, primăvera şi paşoile.
Cine este acela, care să nu fi simţit nici-odată
in vieţa sa dulceţa cea fără asSmănare a acestui
contrast.
Sântele paşcî! Ce suvenir! de bucurie re 
însufleţesc aceste cuvinte in inimile Braşovenilor,
o bucurie mai mare de cât la alţi omeni din
totă creştinătatea. Şi de ce 6re mai mare pen
tru Braşoveni, decăt pentru alţii? Fiind-că B ra
şovenii serbdză învierea Domnului într’un mod
cu mult mai pompos, mai pătrundetor decât alţii.
‘
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încă dm cliua „bună-vestirei" seu a „blagoveştenilor“ cum se dice pe la noi prin Braşov,
avem ocasiune a aucli pentru prima oră, sunetul
înveselitor al „surlel“, Apoi a doua oră resună
surla la Florii şi in fine din Duminecă paşcilor
până in Dumineca Torni.
Ce insemneză acestă surlă? Şi de ce am
numit sonul ei îmbucurător ? Insemneză că Ro
mânii şi anume Românii juni din Braşov, seu
cum să numesce aici pe scurt, că j u n i i înde
plinesc erăşi datinile cele vechi, ce le au rămas
din moşi strămoşi, adunendu-se la locurile con
sacrate de obiceiu, pentru ,a să desfăta împ
reună pe timpul sântelor sărbători.
Cea mai însemnată şi cunoscută episodă
din aceste sSrbărî este descinderea junilor, in
Mercurea paşcilor, din locul clis „intre petre,11
până dinaintea porţilor cetăţii. Cel care n’a
vă<jut acestă cavalcadă, seu alaiîi, nici nu-şî
pote face o închipuire dreptă despre rivnă şi
vivacitatea cu care participă intrega populaţiune
a suburbiuluî, „scheiu“ la acestă solenitate.
Ea este cunoscută de toţi Braşoveni şi s’a
pomenit aşa din moşi, strămoşi. Nici furtună
nici ger, nici ninsore, nici ploiă nu a impedecat’
de când îşî aduc aminte Braşovenii, acestă des
cindere, care este destul de imposantă pentru a
descepta curiositatea spectatorilor şi a i face să
întrebe (ţe originea acestui obiceih.
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Multe şi diferite sunt tradiţiunele in acestă'
privinţă. Din tote vă vom spune numai una,
care pote că vă va place şi Domniilor-vostre.
Dar noi de unde am aflat acestă tradiţiune ?
Nu seim. P6te că ni-a fi şoptit-o frunclile co
pacilor, cari cresc in locul ce-i dice „între petre“
seu „petra lui Şolomon.“ Cine şcie ! Seu p6te
că vom fi visat cu ochii deschişi, când am pri
vit cu uimire la acest spectanol, sdu că vom fi
inţeles, şi vom fi tradus astfel sonurile sântei
surle seu . . . dar ce să ne mai batem capul pen
tru originea tradiţiuneî, destul că o seim. Illtă-o.
II.
In secolul al unspre-decelea după naşcerea
mântuitorului nostru Isus Christos stăpânea peste
Ungaria un rege anume Şolomon. Un uriaş de
om, îndărătnic şi răsboinic. Istoria scrisă de
omenii cei învăţaţi, cari susţin, că şciu tot, ce
au vădut şi au aflat alţii, ne arată despre acest
reg e, că împreună cu o hordă de Pecenegi in
anul 1087 ar fi călcat imperiul bizantin, şi că
de atunci i s’ar fi pierdut urma.
Dar unde, şi când şi cum a murit, acesta
nu nî-o pot spune acei omeni învăţaţi, căci nici
unul din tagma lor alesă nu a fost de faţă, ca
să potă însemna acest eveniment cu exactitudine
pe foi de pergament, cari, după cum seim, să
fac din piele de măgar.

însă mdrtea acestui bărbat totuşi este în
semnată, nu cu litere peritore pe piele de mă
gar , ci cu semne mai durabile, cu caractere
săpate într’o stâncă naltă, pe care noi Braşo
venii o cundscem sub numele de „petra lui Şolomon". Aceste semne n’au perit încă, ele să
pot vedea până ’n diua de astăzi acolo unde
fură săpate acum aprope 800 de ani. Er cine
le vede şi şeie să le citescă, acela va şei, că
ceea ce vă vom povesti, este cel puţin tot atât
de adevărat şi dovedit, ca t6te istoriile de
acest soiu.
Regele Şolomon fusese invins de Bizantini,
Ostele sale fuseseră imprăştiate şi el rămăsese
numai cu vr’o doui dintre căpitanii săi, cu cari
fugise, retăcind prin pustiătăţile Balcanilor şi
căutând hotarele imperiului bulgăresc pentru
a cere dela ţarul bulgar alianţă şi ajutor. După
multe osteneli şi indurări isbutiseră in fine a
străbate până la reşedinţa ţarului, care i primi
cu bucurie, căci şi el dorea mult să bată
pe Bizantinii afurisiţi. Era deci gata a pune
oştea sa la disposiţiunea luî Şolomon şi a căpi
tanilor săî. Dar oştea fără bani, nici prin tim
purile acelea nu era de vr’un mare folos; bani
însă n’avea nici Şolomon, nici ţarul bulgăresc.
Şolomon perduse t6te avuţiile, ce le adusese
din Ungaria, in luptele cu Bizantinii, er d’acaSă

f
nu maî putea aduce nimic, că-cl' acolo nu să
maî putea intorce, decât numai ca învingător.
Acum însă era învins şi in Ungaria stăpânea
fratele său, pe care îl proclamaseră de rege mai
marii ţărei, căci fuseseră in contra expediţiuneî
Juî Şolomon.
Un singur, un ultim ajutor i mai rămă
sese. Când cu plecarea sa din Ungaria, prevă
zând transformarea spiritelor in defavorea ăâ,
luase cu sine cordna regescă, şi o dusese in
calea sa, până la un loc, depărtat de capitala
ţărei, aprope de hotarele eî inspre ţera ronaândscă. Aici o ingropăse Ia pdlele unei păduri,
cu multă grijă, peDtru a o avea la un loc si
gur. Acestă coronă era de un preţ nemăsurat.
Vendend petrele scumpe din ea, ar fi căpătat
banii trebuincioşî pentru adunarea şi plata osta
şilor. Dar cum să să desfacă el de un asemenea
odor. Cum să jertfescâ însemnul cel mai de
frunte al demnităţei sale de rege, cum să părăsescă cordna. Mult timp nici că-i veni in gând
acest sacrilegiu. După ce-î veni, să infiorâ de
el şi nici nu-1 descoperi ţarului. Să făcu sără
şi Şolomon împreună cu ţarul bulgar încă-şî tot
băteau capul, d6r de vor afla vr’o potecă ca
să-şi procure bani, însă totă truda lor fu in
zadar. Yeni şi noptea. Obosela îşi ceru tributul
său. Atât ospeţiî unguri, cât şi gazda lor cu
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ai săi, să culcară. Gândurile grele nu-i permiseră însă regelui Şolomon ca să guste din pu
terea recreatore a somnului. în fine totuşi îl
covîrşi ciuda despre starea sa cea prostă şi să
hotărî a-şî da averea sa cea mai sacră, a jertfi
corona, pentru a incerca din nou norocul ne
statornic. Acostă hotărire îl linişti întru atât,
încât putu să adârmă. A doua di des de diminâţă să descoperi ţarului bulgar, care primi cu
bucurie scirea neaşceptată.
Regele Şolomon şi cu duoi dintre căpitanii
săi plecară însoţiţi de douî căpitani bulgari ţi
de trei ostaşi de rând tot bulgari, destinaţi de
ţarul spre conducerea şi paza regelui. Ceilalţi
căpitani unguri rămaseră in reşedinţa ţarului
pentru a-i da mână de ajutor la organisarea răscolei in. contra Bizanţului. Până la intorcerea
regelui Şolomon trebuia să fiă t6te pregătite,
dar până atunci era timp indestul, căci d’abia
s’apropria tomna, şi regele spunea, că nici decum nu să va putea intorce cu corona mai cu
rând decât 3 seu 4 săptămâni, după pastile
viitore. Aşa de lungă să fi fost calea până la
acel loc unde zăcea corona, seu să fi fost altă
piedecă la mijloc? Las’că vom afla si acesta.,

§

HI.
SS duse dar regele şi cu însoţitorii săi şi
peste vr’o câte-va săptămâni ajunseră la malul
Dunărei, dar din nefericire Bulgarii conducători
nu nimeriseră vadul pe care diceau eî că-1 şciă,
seu că Dunărea să adincise p’acolo, căci Bul
garii să jurau pe sfânta cruce şi pe căciulile
lor de miel, că aici ar fi fost vadul. Recunos
când eî alt vad prin apropriere, nu putură trece
apa, ci fură siliţi să se ’ntdrcă erăşî pân’ aprope
de Balcani, să taiă un copac mare, şi să-l scobescă făcând un caic din el. Cu dusul, cu în
torsul, cu lucrul şi cu adusul caicului timpul
trecii, şi etă că-i apucase erna, pân’ să ajungă
erăşî la Dunăre, care începuse deja a să implea
cu slouiri de gheţă, astfel încât ar fi fost peri
culos să o trecă acum cu caicul. Asceptară deci
la m al, până să îngheţă Dunărea de tot şi o
trecură apoi cu piciorul, având grijă să petrecă
şi caicul, ca să-l găsescă la intorcerea lor. Să
racii de eî, nu ştiau că cea mai mare parte
dintre eî vor peri, şi că nu vor mai avea tre
buinţă de caic.
Regele nu să arăta nici decum supărat
de intârdierea ce încercase până acum. Ru elicea
alt nimic decât numai: „dor tot vom ajunge la
măgurea, ce-î elice Tîmpa, până in vremea paşcilor. “ La care Bulgarii aflând că Tîmpa nu

— ie —
era departe de muntele Bucegiii, răspundeau
cu toţi* într’un glas, că vor ajunge de bună
semă, cu tote că acum pe vreme de ernă nu
ar fi cu putinţă de a străbate mai departe de
cât mult până la polele Bucegiuluî. Aestă afirmaţiune linişci pe Şolomon, care arăta o răb
dare minunată întru invingerna greutăţilor unei
călătorii de ernă. Câmpiile ţărei româneşcî fură
străbătute cu destulă uşurinţă şi iuţelă, dar
ajungend printre Carpaţi fură siliţi a să opri,
că-cî căduse multă zăpadă, şi căii lor nu mai
puteau urca potelice resucite.
Aşceptară in munţi să trecă erna. Ce aşceptare durerosă şi cumplită. In fine etâ, că
se apropriă şi mult dorita primăveră. A d6ua
di după diua de bunăvestire, pe care Bulgarii
o serbaseră după vechia lor datină, îşi urmară
drumul, urcând mereii prin munţi de-a lungul
Prahovei. înaintară cu greu şi forte ineet. Re
gele Şolomon deveni pe di ce trecea tot mai
nerăbdător, mai zoritor. I era temă că nu vor
sosi la timp, că sărbătorile paseilor îi vor apuca
prin munţi dincoce de Bucegiu. In adevăr sosi
Dumineca paseilor şi ei încă tot, umblau rătă
ciţi, nu daseră încă de Tîuipa. încă din Dumi
neca floriilor trecuseră pe sub polele Bucegiu
luî şi ar fi putut sosi la locul dorit, căci nu
mai era departe, dar regele Şolomon in nerăb-
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darea sa perduse direcţiunea şi Bulgarii nu cunoşceau locurile, decât numai până la Bucegiii.
Ajungendu-i sfântele paşcî pe drum, fură
siliţi a să opri, pentru a le prăznui după cu
viinţă. Regele zorea inainte, dar Bulgarii cu
nici un preţ nu voiră să facă după poruncele
lui, dicend că-î va bate Dumnedeu. Steteră deci
in loc Duminecă şi Luni, er Marţi ne voind
regele cu nici un preţ să mai zăbovescă, pen
tru a nu perde, după cum dicea el, un an în
treg, să înduplecară Bulgarii a merge şi ei cu
regele, dicend, că păcatul să cadă pe capul lui.
Regele apucase inainte şi nu mersese mult
timp, când etă că să opreşce la o cotitură a
drumului şi arată cu bucurie spre un deal, ce
era cam pe la polele acelui munte pe care să
aflau ei. Acest deal era Timpa cea. mult dorită.
Regele, care perduse mai tot curagiul,
prinse la inimă şi grăbi cu ai săi inainte, cu
speranţa de a ajunge încă înaintea asfinţitului
soreluî la locul căutat. Dar între verful pe care
steteau şi între Tîmpa erau multe prăpăstii, în
cât nu puteau să apuce calea dreptă. Pură si
liţi de a face un ocol mare. Să făcu sera, şi
e i, departe de a fi ajuns, perduseră chiar şi
vederea asupra Tîmpei. — A doua di, care fu
Mercurea din săptămâna luminată, o porniră in
zori de dile de dimineţă şi merserft, cât putură
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să-î ducă căii lor, cari însă nu p^ea umblau
iute căci, una că trebuiau să incongiure stincile
şi să calce cu ingrijire, ca să nu să rostogolescă jos in prăpăstii, er alta, erau osteniţi
bieţii căi de drumul greu, ce făcuseră in diua
precedentă.
Cu t6te astea regele zorea, aşa cum zoreşce un om, care să vede ameninţat de a perde
rodul lungelor sale osteneli prin intârdierea unui
singur minut. Sorele apucase deja drumul spre
apus şi ei încă nu revă<juseră Tîmpa. De odată,
ărăşî la o cotitură a drumului li să arată in
mică depărtare. Dar durere, o rîpă adîncă şi
lată ca de vr’o 80 de paşi despică drumul dirept. Ocolul ce ar fi trebuit să facă i ar fi intârdiat cu o 6ră intregă. Regele nu mai voieşce
să ocoleseă. Cu totă opunerea căpitanilor săi
şi a Bulgarilor, slobode frânele armăsarului şi
dându-i pinteni, voieşce să sbore peste prăpastie,
ca să ajungă îndată dincolo. Armăsarul, nobilul
animal, să opintesce, sare, taiă aerul ca o să
geată. Etă-1 ajuns cu copitele de dinainte pe ma
lul din potrivă, dar vai, puterile sale slăbite de
atâta ostenelă, nu fuseseră de ajuns, căci copi
tele sale de dinapoi, rămaseră in aer; o clipă,
şi etă-1 prăbuşindu-se cu rege cu tot printre
stânci in prăpastie. Aşa de mare fu puterea
săritureî sale, încât copitele lui să săpară in
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petră şi să pot vedea până ’n diua de astăzi,
Căpitanii regelui, cari dedeseră şi ei pinteni
cailor pentru a urma pe stăpânul l o r , cădură
şi eî. Bulgarii însă, mai domoli, să opriseră, şi
vădând primejdia in care caduseră regele şi cu
căpitanii luî, să coborîră incetinel in jos şi
ajunseră, ca după o jumătate de oră lângă re
gele şi căpitaniî săi. Căpitanii erau amenduoî
morţi, regele mai resufla.
IV.
Bulgarii făcură o tragă din rămurî verdi,
ridicară frumuşel pe rege şi îl duseră incetinel
într’o peşteră, pe care o descoperise unul din
tre ei. Regele o duse tot într’un gemet, er când
ajunseră cu el in peştere, deschise ochii, cău
tând cu durere împrejur. încetul cu incetul îşi
aduse aminte de cele intimplate şi întreba cu
vocea slabă de sortea căpitanilor săi. Audînd
despre mortea lor să mîhni prea mult şi clise
oftând.
—■ Aşa a fost să fiâ. A cădut păcatul pe
capetele nostra. Yoî părăsi şi eu astă lume ticălosă. Voî dragii mei, aţi împărtăşit cu mine
ostenelele acestui drum afurisit. Decă am fi isbutit, aţi fi avut parte, şi încă parte bună din
isbândele mele. Acum însă aţi rămânea neresplătiţî, decă aş muri, fără să vă fi descoperit taina
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eea mare, pe care am păstrat până acum cu
atâta sânţenie. Să v’o descoper dară, până mai
am putere. —
Aici regele să opri, căci îl cuprinse o
mare slăbiciune, astfel încât nu mai era in stare
de a vorbi.
Bulgarii aşteptară cu nerăbdare.
După un mic repaos, regele reincepii erăşi,
vorbind cu vocea slabă şi întreruptă adese-orî
de chinul durerilor.
— Vedeţi colea la polele Tîmpei un ste
jar mare şi stufos. Este unicul stejar printre
fagii dimprejur. La rădăcina acelui stejar am
îngropat corona mea. Cine va avea norocul de
a o desgropa, va stăpâni aceste locuri; d’aceea
eu după invăţătura unui vrăjitor vestit, am
vrăjit stejarul astfel încât nimeni decât mine,
seu numai cel care va afla taina dela mine, va
putea desgropa corona. Acestă taină voiesc să
vă spun acum vouă. —
Erăşi sft opri regele resuflând cu greu, er
Bulgarii veniră cu toţi mai aprope, să audă
mai bine, să nu perclă eum-va vr’una din cu
vintele murindului.
— Astădî, numai astădî, in Mercurea paşcilor, căci aşa am vrăjit, — dise regele cu vo
cea stinsă, — s’ar fi putut desgropa corona.
De sine s’ar fi despicat stejarul şi ar fi scos

la lumină odorul scump, decă Tam fi ocolit de
trei ori . . . .
Aici vocea murindului să slăbise întru atât, •
încât dabia înţeleseră ascultătorii cuvintele sale
din urmă, şi nu şciau, decă li s’a descoperit taina
întrăgă, său decă mai rămăsese ceva din ea.
Aşceptară cu toţii tindend urechile, dar
nu audiră decât numai resuflarea cea grea a re
gelui, Care trăgea să moră.
Sorele era aprope de apus.
Bulgarii vădend acesta, merseră in grabă,
ca să desgrope corăna, până ce nu va fi prea
târdiu.
Numai unul din ei rămase lângă regele,
care încă nu-şi perduse tote simţirile.
El înţelesese deci intentiunea acelora, carii
îl părăsiseră in ora supremă. După ce rămase
singur cu Bulgarul cel credincios, zimbi a milă
şi (lise:
— Lăcomia astora, cari m’au părăsit, nu
le va fi de nici un folos, căci ei nu şciu cuvin
tele, pe cari trebuie să le rostescă când vor da
de trei ori ocol la stejar. Tu in adevăr te vei
intârdfia şi nu vei putea scote corona decât togmai la anul, in Mercurea paşcilor, dar cel pu
ţin atunci, seu in ori care altă Mercure a paş
cilor, tu singur o vei putea, căci etâ îţi spun
cuvintele tainice, cari sunt: „piei drace."

-

16 —

*
După aceste regele muri.
Bulgarii să intorseră peste . puţin şi erau
înfuriaţi. El găsiseră in adevăr unicul stejar,
de printre fagi, la polele Tîmpeî, dedeserâ de
trei orî ocolul prescris, dar stejarul nu să des
picase. încercarea lor de a-1 doborî la păment
fusese in zadar. Voiseră să sape împrejur, dar
pămentul era tare ca petra, şi astfel nu-şi putu
seră ajunge scopul şi să intorseră plini de mâniă.
— Y’a bătut Dumnedeu pentru nemila vostră
şi n’aţi putut desgropa cordna, fiind-că n’aţi
şciut cuvintele vrăjire!, — le dise Bulgarul care
rămăsese lângă rege.
— Dor nu le vei fi aflat tu, — strigară
soţii lui.
El nu dise nici da, nici ba. Soţii lui
voiau să afle cu sila. El însă tăcea mereu. L’ar
fi ucis de ciudă, însă acest omor nu le-ar fi fost
de nici un folos. Deci hotărîră, să scotă cu
vicleşug ceea ce nu puteau sc6te cu sila. Aveau
timp până la anul, căci acum şi aşa asfinţise
sorele.
Ei să intorseră de o cam dată cu toţii
acasă, căci n'aveau ce face un an intreg prin
acele locuri pustie.
I^tă cu ce mijloce să incerceră soţii Bul
garului să storcă din gura lui cuvintele de vră
jire. Unul din ei îl pîrî la ţarul bulgar, că el
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ar fi omorît pe regele Şolomon şi pe cei dttoi
căpitani de unguri. La acesta pîra Bulgarul fu
indafă aruncat in temniţă. Acum i trimiseră
ceilalţi vorbă, că dbcă li va spune cuvintele,
vor da mărturie in partea lui; er decă nu li
va spune acele cuvinte, apoi vor da mărturie
in partea pîrîtorului, şi atunci va fi osîndit la
morte. —
Bulgarul nici acum nu voi să-şi descopere
taina şi fu deci osîndit la m6rte. Dar mai nainte
de a i să tăia capul, spuse taina cea păzită şi
ce era să plătescă acum cu sângele său, o spuse
dicem unicului fiu ce avea el, unui băiat ca de
vr-o 10 ani. şi i porunci cu limbă de m6rte, ca
indată ce sS va face destul de mare, să mergă
la Tîmpa şi să desgrope corona.
Băiatul nu uita de acestă poruncă, şi când
s6 făcu destul de mare, voi sg mergă la Tîmpa
după coronă. Dar lumea i pîndea toţi paşii de
nu putea să fiă nici odată singur, er el numai
singur ar fi voit să ia parte la acea comoră.
Amînâ deci călătoria sa din o di in alta, până
ce îmbătrâni şi muri. Dar inaintea morţii sale
spusese taina unui fiu al sSu, care fu impedecat, tot ca şi tată-sSu de a merge singur la
pdlelc Tîmpeî şi astfel rămase acestă taină, ca
o tradiţiune din fiă in fiu.
Da la mortea regelui Şolomon trecuse o
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semă de vreme; peste o sută şi mai bine de
ani. Urmaş ti Bulgarului, cari şciau despre taina
acestă, perduseră eu vremea tdtă credinţa in ea
şi vorbeau acum in vileag despre densa, dar
nimeni nu să găsi, ca să întreprindă acea că
lătorie îndelungată pe temeiul unei tradiţiuni
puţin credute, căci Bulgarti pe atunci îşi aveau
împărăţia lor, şi erau omeni cu 9tare şi cu avere.
V.'
Trecură secoli. Mărirea Bulgarilor înce
puse a apune, era deja in decădere. In anul
1351 dela Christos, Captacuzen, regele Bizan
ţului, învinge cu ajutorul Osmanilor pe Bulgari.
Vestitul ţar Dusan m6re .in anul 1356, intr’un
resbel. pe care-1 întreprinse in contra Ţaligradului. Uros fiul lui Dusan fu ucis de Vucan,
care să luptă cu noroc in contra Turcilor, dar
care fu ucis şi el in bătălia dela Marica. Sul
tanul Murad cuprinde Adrianopulul. Knesul
Lazar îşi lasă vieţa pe câmpul Cosovo la 15
Iuniu 1389 şi împărăţia Bulgarilor este sfărâmată.
Cruzimea fără de sămăn a Osmanilor în
spăimântă pe Bulgari, şi o cătă din e i, aducendu-şi aminte, acum in nevoia cea mare, de
tradiţiunea cordneî îngropate la polele Tîmpeî,
să hotăresce a părăsi patria decădută şi a-şi
încerca norocul mergend după cor6nă in ţăra
Transilvaniei.
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Plec. După multe anevoinţe ajung la lo
cul din povestea strămoşilor, îl recunosc cu totă
siguranţa după măgurea eu numele Tîmpa, dar
cu mirare văd, că in acel loc, numit pustiu de
strămoşii lor să ridicase un oraş măreţ, zidit
şi locuit de un neam cu totul necunoscut prin
orient, adică de nemul săsesc, care togmaî la so
sirea Bulgarilor, punea temelia la o biserică mare.
Acesta era cam pe la Sântu Petru, mai
era dar mult timp până la paşcî şi anume până
’n Mercurea paşcilor, singura di in care, după
cum seim, ar fi putut să desgrope Bulgarii co
rona. Ca să nu perdă timpul de geaba până
atunci, Bulgarii să togmiră ca lucrători de zi
dărie la biserica Saşilor. Printre lucrători erau
mulţi Komânî, tot de o lege cu Bulgarii, şi de
altmintrelea cunoscuţi de ei, căci împărăţiile
Bulgarilor şi a Românilor fuseseră împreunate
odinioră. Astfel Bulgarii veniţi să imprietiniră
cu Românii găsiţi şi se uniră unii cu alţii şi
zidiră împreună o biserică pe'sema lor. De o
cam dată o făcură de lemn, afară din preajma
oraşului, la pdlele munţilor, pe unde îşi aşedaseră ei lăcaşele lor. Biserica o închinară sfân
tului Nicolae, căci să gătise togmaî cu o di
înaintea acelui praznic. Biserica stă încă şi as
tăzi tot pe acel loc, dar de atunci s’a prefăcut
tare, s’a zidit de pătră.
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Cu ocasinnea facerei acelei biserici de
lemn Bulgarii şi Românii să prinseră fraţi de
cruce, şi iubirea lor frăţescă era atât de mare,
încât Bulgarii descoperiră Românilor taina tradiţiunei cu corona, pentru ca să participe şi ei
la norocul lor. Astfel hotăriră deci Românii cu
Bulgarii ca in viitorea Mercure din săptămâna
paşcilor să mergă împreună să desgrope corona.
După multă şi grea aşceptare să apropriase in fine şi timpul primâverei. In ţliua blagoveştenilor Bulgarii adunară pe ai lor şi pe
Români cu sunetul surlei la sobor. Aleseră pe
toţi junii sdraveni şi formară o tagmă din el,
cu însărcinare ca să apere corona, ca nu cum-va,
după desgroparea ei, să cadă in mâni duşmane.
Aleseră anume surlaşi şi vătafi pentru tagma
junilor. In Dumineca floriilor eşiră pe dealul
ce i (jice: „costa prundului" cu crucile din bi
serică, şi să închinară pentru isbînda intreprinderei lor. Er in Dumineca paşcilor să adunară
din nou, la ospătare şi ehefuire, pentru ca să
mai prindă la puteri, după postul cel îndelun
gat. A doua cli merseră de să ospătară in alt
loc, a treia di erăşi, er a patra di, in Mercurea
paşcilor merseră de făcură pomana regelui Şolomon „intre petre". Acestă pomană fu cam
prea bogată şi ţinu cam prea mult tim p, căci
d’abia cătrâ seră să puseră călări şi descinseră,

doi câte doi, cu surlaşiî in frunte, cu stoguri
şi cu braclî împodobiţi, aşa precum obielnuiesc
încă şi in diua de astăzi, să vină in Mercurea
paşcilor cătră seră „dintre petre" până la polele
Tîmpeî, in „grover* cum să dice acum.
Atunci însă, adică la prima descindere
junii să opriră in „grdver" in jurul unui ste
ja r, unicul printre fagi. Acest stejar însă nu
era nici atât de stufos nici atât de mare, cum
ar fi trebuit să fiă după tradiţiune. Părea cres
cut dintr’o rădăcină vechia.
: -r- Ya fi doborît puterea timpului pe ste
jarul cel vechiu, — îşi diseră junii, — şi va fi
crescut altul din rădăcina lu i, dar nu-î nimic,
corona numai să fiă aici. — Dicend astfel să
apucară să dea ocol la stejar. îl ocoliră odată
strigând: „piei necurate". îl ocoliră de două
ori, îl ocoliră şi a treia oră, strigând şi pentru
a treia 6ră: „piei necurate;" însă tote in zadar.
Stejarul nu să despica, corona nu să arăta.
Atunci junii şi bătrânii şi muierile, şi copii
începură să dhcă şi să-şi impute unii altora:
„dar nu v’am tot dis, că prea zăbovim „între
petre" de bună sema va fi asfinţit până acum
sorele." — Fiind cerul inorat nu să putu ve
dea, decă sorele mai e pe cer seu decă apusese
deja. De vreme ce nu să arătase corona, nu le
rămase alta nimic de lăcut, decât a încerca la

anul. încercară şi la anul şi la 2, 3 ani, încer
cară mulţi ani de a rîndul, adică să adunară
ca dintru întâiu la buna-vestire, eşiră la florii
pe c6sta prundului, să ospătară in Dumineca
paşcilor şi a d6ua şi a treia qli, er in Mercurea
paşcilor făcură pomana lui Şolomon „intre petre“ — şi rămaseră tot ca dintru întâiu cam
până sera intre petre, cum rămân până ’n diua
de astăzi.
Precum nu picase întâiaş-dată stejarul aşa
nu picase nici mai târdiu, ba cu vremea Bul
garii să prefăcuseră toţi in Români, stejarul
perise; căci odată junii nu să mulţămiseră cu
singurile ocolituri şi i săpaseră rădăcina, fără
a găsi însă cordna, După aceea să ştersese până
şi tradiţiunea coronei din memoria omenilor,
dar datina cea vechiă tot mai rămăsese şi a
rămas, precum ne putem convinge cu toţii in
sărbătorile paşoilor.
Ore tradiţiunea adusă odinioră de Bulgarii
refugiaţi, să fi fost numai o născoţire a lor.
Nu să pote. Decă nu să p6te, ce să făcuse
dară cordna, unde perise dela rădăcina steja
rului, cine o luase, cum şi când o luase.
Togmai intru târdiu, după ce învăţase unul
dintre Români a ceti in cărţile Saşilor, care
sunt scrise in limba nemţdscă, să aflâ chipul
cum şi când şi de cine să descoperise şi să

luase corona lui Şolomon, eu tdtă vrăjirea lui.
lâtă cum.
■ . . . • YI.
In ţera Plondrei era un oraş la ţărmurile
mărei ce i dicea ou numele Hameln. Acest oraş
fiind in Flondra, era locuit de fldndri, o viţă
de dmenî cu apucături cam neplăcute, căci erau
afară din cale scump! la fire. Intr’o vreme, cu
vr’o sută şi mai bine de ani in urma morţii re
gelui Şolomon, oraşul lor sg impluse cu o mul
ţime de şdreci, de cari nu putură scăpa ou nici
un preţ. Intru aceia veni un om, care sg oferi,
a curăţi oraşul de şdreci, decă i să vor da 100
de fiorini. Flondrii sg adunară la sfat, sg chibzutoă^ sg vorbiră şi hotărîră in fine, să i să
promită omului suta de fiorini. Omul fiind pro, vocat in Urma acestei hotărîrî, să cureţe oraşul
de şdreci, luă lăuta sa şi incepii să cânte Cu
dânsa aşa de amarnic, încât toţi şdreeii de prin
oraş sg luară după densul, dr el i mână in va
lurile mârei unde sg inecară cu toţii. Când
merse omul să ceră dela cinstitul magistrat al
oraşului plata promisă de 100 fiorini, Domnii
sg adunară er la sfat, sg chibzuită, sg vorbiră
erăşî şi botărîră să nu-î să plătdscă banii. Deci
i răspunseră omului: „Ni creţii, noi ţi-am pro
mis plată pentru muncă, dr nu pentru scîrţâitură de lăută." Astfel erau ei deprinşi să facă
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dreptate, mai ales faţă ou un lăutar ticălos, de
neam străin.
Omul vSdend acestă mîrşăvie, dise in sine:
„las că v’o fac eu vouă“ şi le-o şi făcu.
A d6ua <Ji merse, erăşi cu lăuta sa prin
stradele oraşului Hameln, şi cântă aşa de amar
nic încât toţi băieţii şi tote fetele din oraş să
luară după densul. El însă s’a băgat cu el într’o pescere şi i-a dus sub pământ, o cale lungă
să li ajungă.
Un biet şorece, ce scăpase de prăpăstia
in care căzuseră fraţii săi cu o di mai nainte,
să luase şi el după om şi îl urmărea de aprdpe
mergând in fruntea copiilor. Aflând aceştia pri
cina pentru care trebuiau să călătoreseă acum
sub pământ, prinseră o mare ură asupra şorecejui şi să luară in gonă după el ca să-l prindă
şi să-l ucidă. Dar şorecele era mai sprinten
decât copii, deci nu-1 putură ajunge, cu totă
g6na lor. Era printre copil o fetişâră, anume
Trincena, acâsta l’ar fi ajuns pote, că era bună
de piciore, dar prea să irigrijia de frăţiorul ei,
cu numele Hansi, care era mai greoiu, astfel
încât Trincena trebuia să se oprescă adese-orî
şi să strige: „Haida Hansi mai curând, să nu
romui sub pământ“ şi astfel tot i scăpa şorecele.
Merseră copii de flândri tot fugind după şorece,
încât mai le eşise sufletul, când de odată să
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pomeniră la lumina (Jileî. Şorecele gonit, nime
rise o gaură şi eşise prin ea, omul şi cu copii
de flondri după el.
Ajunşi la lumina soreluî, copii să priviră
cu mirare unii pe alţi, căci eî toţi, in timpul
cât fugiseră pe sub păment şă făcuseră 6menî
m ari, flondriî şi flândrâice in totă puterea cu
vântului. Dracul, căci omul cu lăuta era dra
cul, rîse de mirarea lor. Dar dracul încă nicî
nu apucase bine să-şi isprăvescă rîsul, când etă
pe Trincena fugind după şorece, care să pitu*
lise la rădăcina unui stejar, singur printre fagi,
la polele unui munte, care nu era altul decât
Tîmpa nâstră, căci togmaî acolo brodiseră copii
de flondri. Şorecele o tuli imprejurul stejarului
dându-i ocol, Trincena fuga după el. Dracul
văzând acâsta voi să scape pe şorece şi se puse
Trincenei in cale. E a însă supărată şi necăjită i
strigă: „piei n e c u r a t e o c o l i stejarul a doua
oră, şi ajungând in drepta dracului strigă erăşî:
„piei n e c u r a t e ă r după ce ocolise, şi strigase
a treia 6ră, ce să vecjî, stejarul să despică, cade
cu troznet la păment şi la rădăcina lui să arată
corâna lui Şolomon; ăr dracul perise, prin gaura
pământului unde fusese rădăcina stejarului.
Mândrii să uimiră dintru întâiu, apoi incetul
cu incetul îşi veniră in fire, luară corona, care
le căcluse in mâni printr’o minune neexplicată
3
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şi devenind prin acest fapt stăpâni pe locurile
dimprejur, să aşedară acolo şi ridicară un oraş,
pe care-1 stăpânesc până şi astădi şi care să
numeşce in limba lor Kronstadt, adică oraşul
coronei. —
Astfel ceti Româoul, care învăţase carte
nemţescă, într’o vechiă istorie a Saşilor şi aşa
să descoperi cum şi unde perise cordna lui
Şolomon dela rădăcina stejarului.
Românii să scârbiră tare de nedreptatea
sorţii, dar nu perdurâ curajul şi nu să lăpădară
de legea lor şi de datinele strămoşesc!
Aflând ei odată, că unele din rămăşiţele
coronei s’ar păstra in edificiul sfatului din piaţă,
avură ideia, că de vor ocoli in Mercurea paşcilor sfatul de trei ori, vor deveni stăpâni pie
oraş. Hotărîră deci a incerca acesta, dar Saşii,
cum să numesc acum flondrii cei vechi, stăpânii
oraşului, prindem! de veste, avură grije să în
chidă bine porţile oraşului la descinderea Ro
mânilor in Mercurea paşcilor.
Mai târdiu, după ce şi Românii dobindiseră câte-un loc printre sfetnicii oraşului, să
convinseră că prin edificiul sfatului, nu mai
era nici o urmă a cordnei lui Şolomon, şi d’atuncî Românii au părăsit gândul ocolului; er
Saşii au început a dărîma porţile oraşului.
Au trecut timpurile minunelor vechi. As-
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, tădi nu mai domneşce numai buna intemplare
adu norocul. Şciinţa, munca şi stăruinţa etă pu
terile domnitorc ale secolului nostru, şi etă prin
ce vom putea dobîndi stăpânirea! . . .
însă nu stăpânirea din evii trecuţi, ci stă
pânirea din clilele de astăzi. Nu feudalismul şi
servagiul, ci frăţietatea, libertatea şi egalitatea.
Amin.
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