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Prolog 

 

Bărbatul sări de pe cal înainte ca animalul să se oprească. Apoi urcă scările din fața 

palatului, sărindcâte două. O servitoare îi tăie calea. 

 - Unde este soția mea? 

 - Cu doctorul... 

 - Unde?! tună vocea lui. 

 - Sus, Măria Ta! 

 O luă din nou la fugă spre dormitoare.În capul scărilor își văzu omul de încredere, 

chipul blând îi era schimonosit de îngrijorare. 

 - Măria Ta! îi fugi în întâmpinare bătrânul majordom. 

 - Cum este? 

 - Nu e bine! Copilul nu s-a întors! 

 Nu mai așteptă ca majordomul să termine explicațiile și izbi ușile dormitorului. O 

servitoare mai plinuță și trecută de tinerețe îi sări în cale. 

 - Ieșiți afară! strigă femeia. Măria Sa e în chinurile facerii. Nu e loc pentru Măria Ta 

aici! 

 - Cum îndrăznești! se răsti la ea, dar se îngrozi când îi văzu hainele pline de sânge. 

 Servitoarea își puse mâinile însângerate pe pieptul lui și încercă să-l împingă în afara 

încăperii. 

 - Ești nebună?! urlă el, îmbrâncind-o. 

 Făcu încă un pas și, întorcându-se spre pat, încremeni. Tânăra lui soție zăcea în 

mijlocul patului, iar tot ce era înjurul ei era plin de sânge. Simți că se clatină. Doctorul era 

îngenuncheatalături, cu mâinile pe pântecele mărit. 

 - Nu, se auzi vocea stinsă a tinerei femei.  

 Doctorulse apropie de el. 

 - Nu poate să nască. Mi-a cerut să o tai și să scot copilul! 

 Bărbatul, care rămase cu privirea ațintită asupra patului, inspiră adânc și strângând din 

pumni, se întoarse. 

 - Ce ai zis?! 

 - Măria Sa mi-a cerut să salvez copilul! 

 - Și pe ea! zise el apăsat, strângând din fălci. 

 Doctorul se îngrozi când îi văzu privirea tăioasă. 

 - În primul rând pe ea! 

 - Nu poate să nască, Măria Ta! 

 Îl apucă de haine și îl ridică. 

 - Dacă o tai, te tai și eu pe tine! 

 - Dar am încercat tot ce știu! 

 - Nu văd copilul! Nu ai încercat suficient! 

 - Îi vom pierde pe amândoi! 

 - Dacă o pierd pe ea, tu îți pierzi viața! Ne-am înțeles?! 

 Tânăra femeie scânci. Bărbatul îi dădu drumul doctorului și se apropie de pat. 

 - Miriam, iubita mea; șopti sărutându-i fruntea. 

 Femeia se încruntă, fruntea îi era acoperită de stropi reci de sudoare, la fel și cămașa 

care îi era adunată deasupra pântecelui. 

 - Are contracții, zise doctorul apropiindu-se. 

 Își puse palma peste pântecele ei, dar îl străfulgeră un fior rece. 

 - De când este așa? 

 - De mai bine de douăsprezece ore, răspunse doctorul. Este epuizată! 

 - Ziceai că trebuie să nască peste o lună! 



 - Așa este! A sângerat foarte mult! 

 Așteptă să își revină din spasmul dureros, apoi îi cuprinse fața cu palmele. 

 - Dragostea mea, uită-te la mine! 

 Tânăra își deschise ochii ușor. 

 - Va trebui să naști. Știu că este cam de vreme și că ești obosită, dar mai trebuie să faci 

un mic efort. Te voi ajuta și eu! 

 - Nu mai pot, șopti ea.  

 - Mai ai puțin. 

 - Măria Ta! îl întrerupse doctorul. 

 Bărbatul se ridică și își dezbrăcă vesta, apoi se întoarse. 

 - Tu faci ce trebuie, dar ofaci să nască! Mie îmi spui ce să fac să o ajut! 

 - Va fi foarte riscant!  

 - Ai spus că moare dacă nu naște! 

 - Nu știu dacă o pot salva!  

 Servitoarea care îi ieșise în cale se apropie de pat și dori să lege încheieturile mâinilor 

tinerei. 

 - Ce faci, femeie?! se miră el urmărind-o. 

 - Se va zbate! 

 - Te leg eu pe tine! 

 - Dar doctorul... 

 - Dispari din fața mea până nu te strâng de gât! 

 - Va fi dureros, zise doctorul. 

 - Nu este în stare să mai facă rău cuiva. Dar eu sunt! 

 Se așeză lângă tânăra sa soție și o prinse de mână. Medicul se puse la picioarele ei, 

tânăra țipă, apoi sângeră abundent. Văzuse mult sânge pe câmpurile de luptă, dar de data 

aceasta i se făcu rău, totul se învârtea în jurul lui. Se întoarse cu spatele la doctor.  

 - Doamne, o rupe toată; șopti el ștergându-și sudoarea de pe frunte cu dosul mâinii.  

 Apoi îi șterse fruntea și ei.   

 - Iubita mea, îi șopti el la ureche, trebuie să reziști! Am atâta nevoie de tine! 

 În clipa următoare fața ei se crispă din nou. Nu mai avea putere să scoată vreun sunet. 

El strânse pumnii, îl durea pieptul.  

 - Doamne, ce am făcut?! pufni el cu lacrimi în ochi. 

 Tânăra se lăsă moale pe așternut, îi alunecă mânape care o ținea. Simți un fior de 

groază. O privi, fața ei era albă, fără nicio reacție. Își duse mâna pe pieptul ei, înjurându-și 

tremorul. Când se convinse că încă mai respira, suspină adânc. Se întoarse spre doctor și se 

îngrozi. 

 - Dumnezeule! Mai are sânge în ea?! 

 - V-am spus!  

 I se tăie respirația, rămase cu privirea fixată pe mâinile doctorului. 

 - Am întors copilul!  

Nu mai avea putere să reacționeze. 

 - Măria Ta, regina a leșinat.Va trebui să scoatem noi copilul! 

 Se dezmetici cu greu.  

 - Ce să fac? zise el cu o voce stinsă. 

 - Va trebui să împingeți copilul! 

 - Să împing?! 

 - Măria Ta! insistădoctorul. Dacă nu scoatem copilul, mor amândoi! 

 Suspină adânc.Apoi își așeză mâinile pe pântece, îi alunecară pe sângele proaspăt. Îi 

era greu să îl mai înțeleagă pe doctorul care striga să fie auzit. 

 Majordomul îl văzu ieșind. Se apropie șiîi privi hainele însângerate. 



 - Cum este? îl întrebă bătrânulîngrozit. 

 - Nu știu, îi șopti el cu vocea stinsă și privirea goală, apoi porni încet pe coridor. 

 Intră în bibliotecă și așezându-se într-un jilț, își lăsă capul în mâini, fără să îi pese că 

era plin de sânge. Lumea lui luase sfârșit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 1 

 

 Cancelarul ieși nervos din sala de consiliu, urmând bărbatul care ieșise înaintea lui. 

 - Nu vei introduce pedeapsa cu moartea! 

 - Ba da! îl contrazise cu o privire întunecată. 

 - Regina nu ar fi de acord! Să-ți reamintesc faptul că și tu ai votat pentru scoaterea 

acelei legi? 

 - Acelea au fost alte vremuri! 

 Un tânăr ajunse pe coridor alături de ei. 

 - O voi convoca pe regină! zise Cancelarul. 

 Se apropie ca o furtună. 

 - Să nu îndrăznești! 

 - Crezi că mi-e teamă de tine?! râse batjocoritor Cancelarul. 

 - Întoarce-te în regatul tău! 

 - Sunt numit de regină! Voi pleca doar la cererea ei! 

 - Nu mă fă să uit cine ești! 

 Bărbatul se întoarse și se îndepărtă. 

 - De cât timp a născut?! se auzi vocea ultimului sosit. 

 Se opri fără să se întoarcă. 

 - De trei luni?! Ai fost să-ți vezi fiul de când s-a născut? 

 Se întoarse cu o privire care îi făcu să încremenească pe cei doi. 

 - Vă arunc în temniță pentru complot împotriva regelui! 

 - Va trebui să-ți întemnițezi în primul rând regina! zise Cancelarul. Defapt pe ea deja 

ai închis-o, în propria reședință! 

 - Nu, tată! zise tânărul întorcându-se spre Cancelar. Este și mai rău! Nu ai voie să 

pomenești de regină în prezența lui! 

 Bărbatul se năpusti plin de furie asupra tânărului și îl izbi de perete. 

 - Să nu îndrăznești să îmi vorbești așa! Voi uita că avem același sânge! 

 Apoi plecă. 

 - Ai exagerat, îi spuse Cancelarul tânărului. 

 - De ce, tată?! Cu ce am exagerat? Nu a fost să-i vadă de trei luni! 

 - Îi este greu… 

 - Dar ei nu îi este greu? Crezi că ea nu suferă? 

 - Daniel, încă nu știi cum este viața! 

 - Poate nu știu la fel de bine ca tine, dar nu sunt prost! De ce nu merge să-i vadă? De 

ce ea nu mai iese? 

 - Va ieși când va fi pregătită. Nu o ține el închisă. 

 - Țara se duce de râpă, iar el face totul pe dos! Tată, a înnebunit! 

Cancelarul tăcu. 

 

* 

 

 Consiliul se întruni din nou peste o săptămână. Cancelarul întârzia. 

 - Unde-i ducele Sebastian? îl întrebă pe vistiernic un consilier. 

 - Nu știu! 

 Întrunirea începu, era condusă de rege. 

 La un moment dat ușile sălii se deschiseră și își făcu apariția Cancelarul. Se opri la 

intrare, apoi se întoarse. În sală păși încet o tânără cu un păr de culoarea aurului, prins într-un 

coc, cu bucle rebele atingându-i umerii. Ochii ei albaștri erau triști, dar calzi. Rochia de 

culoarea untului îi cădea de sub talia înaltă. 



 În sală se făcu o tăcere de mormânt. Se auzi un zgomot compact de scaune care 

alunecau pe piatra șlefuită, iar cei de față se ridicară în picioare. Singur regele rămase așezat, 

cu o față palidă, în capul mesei.  

 Tânăra se apropie încet. Bărbatul din capul mesei se ridică și el. Cancelarul o urmă și 

îi trase scaunul de la celălalt capăt.  

 - Am venit să dau o mână de ajutor, spuse ea cu un zâmbet schițat pe fața palidă. Vă 

rog să luați loc și să continuați! 

 Bărbații se așezară. Tânăra îl observă pe cel din capul mesei şi încremeni. Privirea ei 

speriată spunea totul, era îngrozită. Se părea că nimeni nu îi observase mimica, numai el.După 

câteva clipe își coborî privirea. 

 Cancelarul reluă întrunirea. 

 - Avem probleme cu învățământul, nu avem suficienți oameni care să predea... 

 - Nu avem bani, comentă regelepe un ton răgușit. Se enervă când își auzi vocea. 

 Privirea lui rămase asupra tinereiregine. Ar fi vrut să nu-i mai vadă chipul tulburat, dar 

îi era imposibil. 

 - Am putea lua bani din altă parte... 

 - Ostașii nu și-au primit solda de două luni! continuă el, după ce își drese vocea; era 

nervos. 

 Privirea tinerei se ridică pentru o clipă. Îi privi chipul, părul ei părea la fel de mătăsos 

ca ultima dată când o văzuse; sprâncenele arcuite perfect, genele negre încadrau ochii de un 

albastru ca cerul senin, tenul alb ca laptele, iar buzele îi erau frumos conturate, puțin cam 

palide. Linia gâtului îi cobora în decolteul ascuțit, dar decent, rochia din mătase i se mula 

frumos pe sânii rotunzi, strângându-se sub piept. Îi urmări mâna atât de gingașă pe care și-o 

duse la față să îndepărteze ceva. Nu mai era capabil să urmărească ce se discuta în sală, dar 

nici nu îi păsa. Iar după privirea ei tristă își dădu seama că și pentru ea era la fel de greu. Era 

perfectă, ca un înger coborât din Rai. Își simți inima bătându-i cu putere. Îi fusese atât de dor 

de ea, de chipul ei, de atingerea ei. 

 Tânăra se ridică și făcând o mică reverență, se scuză, apoi se retrase.  

 - Du-o înapoi! îi zise Cancelarului urmărindu-i silueta perfectă acoperită de rochia în 

stilul ei atât de personal. 

Cancelarul o urmă, oferindu-i brațul.După ce regina părăsi sala, regele ieși de 

asemenea. 

Cancelarul îi susținu brațul până urcă în trăsură, apoi i se alătură. Numai după ce 

trăsura porni își dădu seama că tânăra plângea. 

- Ce s-a întâmplat?  

Femeii îi tremurau mâinile când își șterse fața cu batista. 

- Miriam, de ce plângi? 

- Nu mi-ai spus! 

- Ce să spun? 

- Cât e de schimbat! 

- Schimbat?! În ce sens? 

- Are părul lung, neîngrijit, nu s-a ras de mai bine de două săptămâni… 

- Nu mi-am dat seama. De obicei se poartă așa.  

Ea suspină.  

- Acesta este motivul pentru care plângi? 

- Nu am crezut că este atât de afectat, suspină ea. 

- Sunt multe voci care spun că a înnebunit. 

Nu-l luă în seamă. 

- În trecut, oricât era de obosit se aranja. Am admirat la el această calitate! 



Cancelarul tăcu. Doar acum își aminti că începuse să își lase plete de când i se născuse 

copilul.  

 În ziua următoare se reluă întrunirea Consiliului. Locul regelui era liber. 

 - Măria Sa, regele, a plecat la graniță, unde au apărut probleme! anunță un ostaș. 

 Adunările continuară zilnic, în absența regelui, încă o lună. 

  

Cancelarul se așezăalături de fiul său și de regină în salonul de lucru. 

- Nu va mai lua parte la Consiliu, zise tânărul. 

- Din vina mea, șopti regina. 

- Din încăpățânarea lui! o contrazise Cancelarul. De când ni te-ai alăturat am rezolvat 

mai multe decât în jumătate de an alături de el! Nu este capabil să conducă o țară! 

- Trece printr-o perioadă mai grea, zise tânăra. 

- Când va ieși din această perioadă, Miriam? interveni tânărul. 

Femeia îl privi încruntată. 

- Tu cum treci prin toate astea? insistă bărbatul. 

- Eu sunt altfel, Daniel! 

- Ție ți-a fost cel mai greu! 

- Dacă nu era el, eu azi nu mai trăiam! 

- Nimeni nu spune că nu îi datorăm existența ta! Dar felul în care se comportă este 

inexplicabil! 

- Ramon spune că... 

Femeia se opri. 

- Puțin îmi pasă de ce spune Ramon! strigă tânărul. 

- Aș dori să mă întorc, șopti ea cu privirea coborâtă. Mă așteaptă copilul. 

Cancelarul se ridică. 

- Daniel, te rog să o însoțești, în liniște!  

Tânăra ieși. 

- Te simți bine? 

- Da. 

- Ești palidă. 

Ea zâmbi. 

- În ultima vreme sunt palidă... 

- Ești mai palidă ca de obicei. 

- Sunt obosită... 

- Faci treabă foarte bună în Consiliu, se auzi vorbind din nou. Toți ascultă supuși când 

ai ceva de spus! 

- Cu excepția regelui!Daniel, știu că ne vrei binele, că dorești ca totul să fie ca înainte. 

Dar oamenii se schimbă, eu m-am schimbat. Iar Alexandruse simte vinovat!  

- Cum îl poți apăra?! Te-a părăsit când aveai mai mare nevoie de el! 

- Rănile sufletești se vindecă mai greu decât cele trupești! Iar prezența mea îl 

afectează. 

Își continuară drumul în tăcere. 

 

* 

 

Regele intră în salonul Cancelarului fără a se anunța dinainte. 

- Vreau să-mi plătești ostașii! se răsti la Cancelar. Nu îmi pasă de școlile voastre! 

Suntem atacați la granița de sud! 

- Știu! 

- Trădătoriiar trebui condamnați la moarte! 



Cancelarul se așeză stârnindu-i furia. 

- Nu auzi?! 

- Tu ești regele! Tu decizi! 

- Rege, pe naiba! Nu pot să iau nicio hotărâre fără să mă împiedic de voi! 

- Aruncă-ne în temniță! se enervă Cancelarul, îndreptându-și privirea pe lângă el. 

Doar în acea clipă regele își dădu seama că nu erau singuri în încăpere. Realiză 

imediat și cine era cealaltă persoană de față. Strânse din pumni, încleștându-și mandibula, 

apoi se întoarse pe un picior și ieși, trântind ușa. 

Regina își șterse lacrimile. 

- Va trebui să mărim taxele, zise Cancelarul. Iar nobilii nu vor fi de acord să plătească 

mai mult. 

- Cum stăm cu schimburile de mărfuri? 

- Voi încerca negocieri cu Regatul Clare. Nici ei nu stau prea bine!Regatul Meath 

deține controlul local. 

- Nu ați încercat un tratat de pace? Regele Eduard avea un tratat cu ei. 

- Ai uitat că noi suntem dușmanii regelui Eduard? 

Bărbatul oftă. 

- Sunt multe voci care cer să îl declarăm nebun și să-l înlăturăm de la putere. 

- Pe cine?  

- Pe Alexandru. 

Îl privi mirată. 

- Dacă ai fi de partea noastră ne-ar fi foarte ușor să-l înlăturăm. 

- Nu este nebun! 

- Miriam, știu că încă îl iubești, dar nu știi ce face. 

- Știu că nu este nebun. Trece printr-o perioadă dificilă. Aveți răbdare cu el! 

Rămaseră în liniște pentru o vreme. 

- Plătește-i material! 

- Pe cine? 

- Ostașii! Dă-le grâne! Îi putem scuti de taxe. 

- Ar fi o soluție, zise bărbatul gânditor. 

- Trebuie să mă întorc la Alexander. Probabil îi este foame. 

Bărbatul se lumină într-un zâmbet. 

- Dezvolți dependență bărbaților de care te apropii! 

Ea râse cu poftă. 

- Mă bucur să te văd râzând! 

- Alexander este soarele din viața mea! 

Cancelarul o însoți.Alexandru privea pe fereastră, o văzu alături de unchiul său. Ea 

zâmbea. Era atât de frumoasă!Doamne, cât de mult îi ducea dorul! Simți cum i se strânge 

inima în piept. Se întoarse să nu o mai vadă. 

În ziua următoare Consiliul aprobă răsplata materială și scutirea de taxe a familiilor 

ostașilor. După întrunireCancelarul îl înștiință și pe rege. 

- De ce nu mai participi la întruniri? 

- Ți-ai chemat ajutor! răspunse regele morocănos. 

- Să fim recunoscători, a găsit soluții în câteva zile la chestiuni cu care ne luptăm de 

câteva luni! 

- Ar trebui să se lupte și cu cei care ne jefuiesc țara! 

- Am trimis invitații pentru o întrunire comercială! Va trebui să participați amândoi! 

- Eu nu voi participa! 

- Ba da, vei participa, dacă vom fi chemați! 

- De când îmi dai ordine? 



- Vei fi nevoit, nu va fi un ordin! 

- Vom mai vedea! 

Peste o săptămână primeau o invitație în capitala Regatului Clare pentru a participa la 

o reuniune regională. 

Valetul intră, iar după ce făcu o plecăciune adâncă în fața reginei, îi înmână 

Cancelarului un bilet.  

- Scuză-mă, trebuie să rezolv o mică problemă. Mă întorc repede! zise Cancelarul 

ridicându-se. 

Era așteptat de rege. 

- Da, Măria Ta!  

- Am auzit de invitație! Să nu te gândești să o duci cu tine! Îți interzic! 

- Pe cine? 

- Pe regină! 

- Dorește să ne însoțească! 

- Nici nu mă gândesc să o las!  

- De ce? 

- Te-ai gândit cât de lung și obositoreste drumul? Copilul ce va face? 

- Dorește să îl ia cu ea! 

- Nu! 

- Trebuie să-l ia cu ea pentru că încă depinde de ea! 

- Ai înebunit de-a binelea!  

- De când îți pasă de ei? 

- Mai bine declar război Regatului Clare decât să o las să facă drumul în starea în care 

este! 

- Despre ce stare vorbești? 

- Încă nu și-a revenit complet. 

De data aceasta era de acord cu el, regina nu era pregătită să facă un drum atât de lung. 

- Dacă va insista? 

- Știi tu cum să o convingi! 

Cancelarul ieși.Se întoarse în salonul unde îl aștepta regina. 

- Te-a chemat să-ți spună că nu mă lasă să merg! zise ea cum intră. 

- Te rog să îl asculți! De data aceasta are dreptate! Drumul este foarte lung. Mă voi 

duce cu Daniel și alți consilieri. Îți promit că va fi bine! 

- Va merge și Daniel?! îl privi îngrijorată. 

- Băiatul se pricepe la bani! 

- Da, așa este! 

Rămase gânditoare. 

- Ne vom întoarce cât de repede putem. 

- Peste o lună și jumătate! 

- Îl trimit numai pe Daniel, dacă nu vrei să rămâi singură aici. 

- Nu! Trebuie să mergeți amândoi!  

- Ar fi fost bine dacă ar fi venit măcar Alexandru, dar nu poate părăsi țara, suntem 

atacați mereu de Regatul Meath. 

- Te rog să nu-i spui lui Alexandru ce am decis. Aș dori să creadă că nu m-am 

răzgândit. 

- Vrei să știi de ce este capabil! 

Se ridică, apoi ieși însoțită de Cancelar. 

 

* 

 



Trecuse o săptămână. Alexandru nu deschise discuția, dar unchiul său știa că se 

frământa. 

- Miriam a hotărât să ne însoțească la reuniune, îl provocăCancelarul într-o dimineață 

la micul dejun. 

Privirea lui Alexandru se întunecă. 

- Am spus nu! răcni el. 

- Nu pot să îi comand! 

- Dar pot eu! 

- Cum vei reuși, dacă nu vrei să o vezi?! 

Alexandru se ridică de la masă trântind jilțul de pământ și ieși ca o furtună. 

Își lăsă calul liber în fața scărilor, apoi începu să urce câte două trepte o dată.Intră în 

dormitorul inundat de lumină, dar se opri brusc când o văzu pe Miriam cu pruncul în brațe, 

alăptând. Simți că îi cedează genunchii.  

Ea își ridică privirea pentru o clipă, apoi o coborî pe chipul nevinovat al copilului. 

Simțea că tremură. Copilul îi simți neliniștea și îi eliberă sânul, privind-o, cu mânuțele mici și 

albe pe pieptul ei. 

Se întoarse pe un picior și ieși.În coridor trase aer adânc în piept. Imaginea copilului la 

sân îi rămase în față, închise ochii dorind să scape, dar nu se întâmplă nimic. Înaintă pe 

coridor, apropiindu-se de fereastră. Îl observă pe fostul său majordon traversând curtea, cu pas 

greoi. I se strânse inima. Știa că bătrânul nu avea zile prea bune, mai ales în ultima vreme. I se 

opri respirația la gândul că în curând nu-l va mai avea. Tresări când îi auzi vocea.  

- Dorești să-mi spui ceva? 

Se întoarse. Miriam amuți când îi văzu privirea. Alexandru își dădu seama că avea 

lacrimi în ochi. Nu era prima dată când l-ar fi văzut plângând, așa că nu se strădui să se 

ascundă.  

- Nu vei merge la reuniune! îi spuse el pe un ton apăsat privind în lateral pentru a-și 

reveni.  

Rămase tăcută. 

- Ai înțeles?! o privi încruntat. 

- Mă voi gândi! 

- Deja te-ai hotărât! zâmbi ironic, apoi se îndepărtă. 

- Nu-mi mai  comanzi! strigă ea. 

- Nu trebuia să o fac niciodată! 

Vocea lui era extrem de dureroasă. Ea începu să plângă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 2 

 

 

Trăsura opri în fața palatului la mai bine de o săptămână de când consilierii aleși 

plecaseră la reuniunea comercială. Regina coborî sprijinită de un valet, fusese invitată 

laîntrunirea pentru învățământ. Urmă coridorul lung mărginit de statuiete de marmură și 

ajunse în spațiul larg în care dădeau alte trei coridoare. La un moment dat observă o femeie 

trecută de prima tinerețe, care îi atrase atenția. O recunoscuse, era însoțită de o tânără și se 

apropiau. Simți că i se strânge inima, veneau dinspre dormitorul lui. Se ascunse după un colț, 

urmărind cum cele două femei se îndepărtau. I se făcuse greață, inspiră adânc, cu speranța să-

și revină. Apoi apărură lacrimile, îi tremurau și mâinile. Se sprijini de perete și se rugă să nu 

apară nimeni.  

Alexandru o văzu, apoi le observă pe cele două femei ieșind. Își dădu seama că se 

ascundea. Se hotărî să nu se apropie.  

Miriam nu participă la ședință în acea zi.Era în trăsură, întorcându-se acasă. Plângea, 

ștergându-și fața din când în când. Îi era greu să accepte faptul că avea o altă femeie, chiar 

dacă o părăsise de câteva luni. Dar avuse încredere oarbă în el, iar ea îi oferise totul. 

În ziua următoare invită consilierii la palatul unde locuia, primindu-i în salonul de 

oaspeți care putea găzdui câteva zeci de persoane.Atmosfera era destinsă, fiecare servea ceai 

cald sau o cafea, alături de prăjituri.Adunarea se întinse până spre seară, cu pauzele de care 

avuse nevoie regina pentru a se ocupa de micul prinț. 

În săptămâna următoarele Consiliul se reuni în aceeași formă. 

Într-una din zile o servitoare o anunță pe Miriam că era așteptată de rege.Nu era 

nevoie să întrebe motivul vizitei, îl bănuia.Își luă inima în dinți și coborî încet scările. El îi 

aruncă o privire, apoi se întoarse în lateral și așteptă. Se opri la baza scărilor. 

- Ce dorești? 

- Să mergem într-un loc mai retras! 

Ezită o clipă, apoi porni spre bibliotecă. Îi auzi pașii lenți, dar apăsaţi în urma ei. Intră 

în încăperea întunecată și nu se opri până într-un colț umbrit. 

El închise ușile în urma lor, apoi se întoarse în direcția ei. Îi zărea doar silueta. Făcu 

câțiva pași pentru a intra în umbră. 

- De ceConsiliul se întâlnește aici? 

Era nervos. 

- Îmi era greu să mă duc la palat. 

- Crezi că este bine să îți treacă pragul atâția străini? 

- Bărbați, mai bine zis! se răsti ea, apoi urmă o clipă de tăcere. Există bărbați care mă 

vizitează regulat, continuă pe un ton scăzut. 

El tăcu. O observă mișcându-se. 

- Se va întâmpla doar pe perioada în care sunt plecați Sebastian și Daniel. 

- Dacă doresc să convoc și eu Consiliul, unde să o fac? Tot aici? 

- Nu am nimic împotrivă. 

- Am eu! Consiliul nu se va mai întâlni aici! 

- Eu nu voi merge acolo! 

- Nu este nevoie să vii! 

Miriam păși în lumină. 

- Vreau să particip! 

- Nu cred că este locul potrivit pentru tine! 

- Te înșeli! 

El porni spre ușă. 

- Vreau să ajut! 



- Ai făcut suficient!  

- De ce vrei să mă excluzi din toate? 

- Pentru binele tău! 

Ieși. Ea începu să plângă. 

 

* 

 

Regelui i se aduse la cunoștință faptul cămicul prinț era bolnav. 

- A făcut febră toată noaptea, îi spuse servitoarea. 

- Cum este mama lui? 

- Regina este obosită, a refuzat să se îndepărteze de el toată noaptea. 

- Poți să pleci! 

Încercă să se concentreze la altceva, dar gândul îi era doar la ei. Își aminti imaginea ei 

cu pruncul în brațe, alăptând. Se sprijini cu spatele, pe față i se schiță un zâmbet slab, 

melancolic. Fusese un momentul de o gingășie cutremurătoare, sânul ei fraged ținut cu 

mânuțele acelea mici, și gurița aceea gingașă! Căpșorul nu purtase bonetă și îi observase firele 

negre de păr, ochișorii albaștri, la fel ca ai mamei, cu gene lungi, negre, năsucul mic și puțin 

turtit, era tot al ei, în schimb buzele subțiri erau ale lui. Semăna cu Miriam, dar părul și buzele 

erau ale lui. Doamne, cât de frumos i se păruse! Ea semăna cu un înger din picturi. Se întristă. 

Așteptă ca Ramon să își facă apariția. Bătrânul majordom se mișca greu. 

- Cum mai ești, Ramon? 

- Măria Sa mă ține ca pe un stăpân, cu servitor propriu. 

- Măria Sa te apreciază! 

- Așa este!  

Își duse un braț după umerii bătrânului. 

- Și eu te apreciez, bătrâne!  

Porniră pe coridor. 

- Arătați ca un sălbatic cu părul acela, și neras! îl dojeni bătrânul.  

- Mie îmi place! 

- Vă place, pe naiba! Niciodată nu ați suportat ostașii neîngrijiți! 

- Nu am venit să discutăm despre părul meu! 

- Nu cred că ați venit nici pentru mine! 

- Ba da, am venit să te văd! 

- Ar trebui să-i vedeți pe ei! 

- Nu, am venit să te văd pe tine și să te întreb și de ei. 

- Stăpâne! se trase din îmbrățișarea lui. Eu sunt bine, doar îmbătrânesc! Dar ei au avut 

o noapte grea! Este pentru prima dată când prințul este atât de bolnav.  

- Am sperat că mă vei informa tu despre tot. 

- Nu, stăpâne! De data aceasta nu o voi face! Nici până acum nu am crezut că este bine 

să vă scriu în fiecare zi. Simt că sunt un trădător al Măriei Sale! 

- Nu ești trădător... 

Bătrânul se îndepărtă lăsându-l cu propoziția neterminată. Rămase singur pe coridor. 

O servitoare deretica în liniște în camera copilului. Alexandru împinse ușa și rămase 

pe loc, fără să intre. Femeia se sperie când îl văzu. 

- Doamne, ce m-ați speriat! 

- Unde sunt? 

- Dorm acum. 

Femeia îl invită înăuntru. Ezită pentru o clipă. Îi făcu semn și îi arătă ușa care dădea 

spre dormitorul alăturat. Se apropie, ușa era deschisă. Miriam dormea ghemuită în jurul 

copilului întins pe spate cu piciorușele și mânuțele depărtate. 



- Au avut o noapte grea. Micuțului nu-i mai scădea febra. De puțină vreme au reușit să 

adoarmă amândoi. 

Alexandru recunoscu fața epuizată a soției sale. I se făcu milă. Copilul începu să se 

miște. 

- Du-te și ia copilul de lângă ea. Se trezește la orice zgomot, cât de mic. 

- Nu cred că îi va plăcea să se trezească fără micuț alături. Nu s-a despărțit de el de 

când este bolnav. 

- Ți-am dat un ordin. 

- Da, Măria Ta! 

Femeia intră în dormitor și prin mișcări ușoare se aplecă și luă copilul în brațe. 

Trecând pe lângă el, observă copilul scâncind. Alexandru închise încet ușa. 

Servitoarea se apropie de pătuțul copilului. 

- Ce e cu tine? Ce te deranjează? Cred că ai făcut ceva pe tine! 

Femeia începu să îl dezbrace. Alexandru rămase la distanță, dar copilul întoarse capul 

spre el și întinse brațele. Îi scăpă un zâmbet involuntar. 

- Ești ud, micuțule! zise femeia. 

Servitoarea îi desfăcu hăinuțele, lăsându-l în fundul gol, apoi se îndepărtă. Alexandru 

făcu un pas spre pătuț. Copilul începu să dea din piciorușele grăsuțe privindu-l. Femeia se 

întoarse la copil, dar când se aplecă, micuțulfăcu pipi din nou, stropind peste tot. 

- Vai, udă tot patul!se necăji femeia. 

Alexandru izbucni în râs. 

- Un bărbat adevărat! 

Miriam se trezi speriată când își dădu seama că micuțul lipsea. Auzi gălăgie în camera 

copilului și se apropie de ușă, i se păru că aude vocea lui Alexandru și se hotărî să nu 

deschidă.  

Servitoarea luă copilul și se întoarse spre Alexandru. 

- Țineți-l, vă rog, să pot schimba patul! 

- Dar nu știu să-l țin, nu apucă să termine de zis că se și găsi cu micuțul în brațe. 

Femeia se întoarse la pătuț.Micuțul îl privea fascinat. Îl sprijini pe brațul stâng. Îi era 

teamă să nu îl scape. 

- Să nu te miști! 

Copilul începu să întindă brațele spre fața lui. 

- Ai ochișori frumoși... 

Bebelușul îl prinse cu mânuțele de haină. În palma stângă ținea fundulețulfin al 

copilului. Îl străfulgeră o amintire, atingerea fină a pielii ei. Se întristă. 

- Este gata! îl smulse vocea servitoarei din amintiri. 

Se întoarse spre femeie și o lăsă să ia pruncul, care se prinse bine de cămașa lui, 

lăsându-se cu greu despărțit.Apoi ieși. 

Nu le mai făcu nicio vizită după acea zi, dar Ramon îl informă că prințul era mai bine. 

 

* 

 

Magdalena îl observă, vorbea cu o fată care nu avea habar cine era bărbatul din faţa ei. 

Purta haine vechi, iar părul negru îi cădea în bucle dezordonate pe umeri. Hotărî să intervină, 

dar în clipa următoareîi văzu pornind spre scări. Rămase pe loc, o revoltă purtarea lui.  

Tânăra închise ușa, apoi îi zâmbi. Se apropie și se ridică pe vârfurile picioarelor să-l 

sărute, era mult mai înalt. El își feri gura, iar femeia îl sărută pe gât. Îi simți mâinile prin păr și 

închise ochii, încleștându-și mandibula. O cuprinse peste talie. Femeia insistă cu săruturile și 

îi trase cămașa. Rămase la bustul gol. Se îndepărtă de el și începu să-și desfacă șnurul de la 

corset. Cămașa îi căzu la picioare. Își coborî privirea pe trupul ei gol, avea forme perfecte. Se 



apropie de el și își înlănțui brațele după gâtul lui, apoi îl sărută pe gură. Nu reacționă. Îi 

mângâie spatele. După câteva clipe se îndepărtă și îl privi. 

- Nu îți place ceea ce îți fac? 

Își drese vocea înainte de a răspunde. 

- Ba da. 

Tânăra își coborî atingerile pe abdomenul lui plat. Se încordă sub atingerile ei. Începu 

să-i desfacă pantalonii. 

- Îți place ca femeia să facă totul și tu doar să primești? întrebă tânăra zâmbitoare. 

Era frumoasă, avea ochii de un verde intens și un ten perfect. Dar lui îi era dor doar de 

doi ochi albaștri. Închise ochii și își aminti zâmbetul ei inocent, părul ei auriu. Își deschise 

ochii când îi simți mâna sub materialul pantalonilor și o opri. 

- Îmi pare rău, zise luându-și cămașa și ieși. 

Magdalena îl observă, era grăbit, aranjându-și cămașa în pantaloni. Ieșise prea repede. 

Coborî și se așeză la tejghea, apoi își comandă de băut. Fata ieși și ea, era îmbufnată. Stăpânai 

se alătură. El îi aruncă o privire, apoi se întoarse.  

- Ce ai descoperit? îl întrebă femeia. 

- Unde? replică fără chef sorbind din cană. 

- Sus! 

Nu răspunse. 

- Nu e bine ce faci! 

- Serios?! comentă el fără să o privească. 

- Nu ţi-a plăcut fata? 

Nu-i răspunse. 

- Știu că ai nevoie de o femeie. 

- De unde știi? 

- Ascultă, Alexandru, îți vreau binele! Nu îmi vorbi de parcă nu te-aș cunoaște! Știu că 

îți lipsește. Sunt convinsă că și dacă ți-aș alege cea mai frumoasă fată pe care o am, tu ai vrea 

doar una. Ceea ce cauți tu nu găsești aici și nici în băutură, ci la tine acasă! 

- Tu ai spus, uneori am și eu nevoie de o femeie! 

- Uită-te la mine! se răsti Magdalena. 

Se întoarse leneș și o privi. 

- Ai avut-o, sus! Și, ce ai făcut cu ea? 

- Nimic. 

- De ce? 

- Dacă știi răspunsul, de ce mă întrebi? 

- Răspunde la întrebare! 

Femeia era încruntată. 

- Nu mă pot culca cu altă femeie pentru că o vreau numai pe ea. 

- De ce? 

- Pe naiba, de ce! 

- Băiete!  

Alexandru tresări. 

- De ce o vrei numai pe ea? 

- Pentru că o iubesc! La naiba!  

Se întoarse. Magdalena îl privi din profil. 

- Atunci, du-te acasă! Nu ai ce căuta aici! 

 

 

 

 



 

 

Capitolul 3 

 

 

Delegația se întoarse după o lună şi jumătate. 

- Unde este Cancelarul? îl întrebă Alexandru pe servitorul lui Sebastian. 

- A plecat! 

- Unde? 

- Nu mi-a spus. 

- Daniel este? 

- A plecat cu tatăl său. 

Era o zi călduroasă de iunie. Miriam îi primi în grădina palatului. Dădaca se juca pe un 

pled cu micul prinț. 

- A crescut de când nu l-am mai văzut! exclamă Cancelarul, privind copilul. 

- Șade? se miră Daniel. 

- Sprijinit! îl corectă Miriam.  

- Am auzit că a fost bolnav, continuă Daniel. 

- Da, o răceală mai urâtă, dar am trecut cu bine. 

- Mi s-a adus la cunoștință faptul că ți s-a cerut să nu mai participi la 

întrunirileConsiliului, zise Cancelarul. 

- Eram prea obosită să merg la palatul regal. 

Cancelarul o privi neîncrezător. 

- Acum că ne-am întors, vei participa? 

Îl privi tăcută. 

- Avem în continuare nevoie de tine! 

- Povestiți-mi ce ați realizat! zâmbi ea. 

- Am reușit să semnăm câteva tratate! zise Daniel plin de mândrie. 

Miriam îl privi cu un zâmbet binevoitor. Daniel eracu puțin mai tânăr decât vărul său, 

la fel de înalt și bine făcut, un bărbat frumos după care femeileîntorceau capul. Avea un suflet 

inocent ca al copilului ei. Era extrem de deștept, dar încă nu înțeleagea greutățile vieții. 

Alexandru îi zise odată că Daniel crescuse lângă fusta mamei, iar tatăl lui îl protejase ca pe 

ochii din cap, mai ales după ce își pierduse primul născut. 

Sebastian observă privirea femeii. O admira nespus de mult, nu ar fi crezut vreodată că 

va ajunge să plece capul în fața unei femei, dar în fața acelei tinere se pleca până la pământ. 

Avea o vârstă mult prea fragedă pentru maturitatea ei intelectuală și fusese atât de inocentă 

când o cunoscuse pentru prima dată, dar cu un suflet atât de mare, fără urmă de viclenie! Și 

trecuse prin atâtea! Îi părea rău că nu reușise să-i ofere fiicei sale măcar o parte din educația 

acelei tinere. Și-ar fi dorit ca Daniel să găsească o fată care să-i semene.  

- Am încheiat câteva tratate comerciale, cele mai importante cu Regatul Clare,continuă 

Cancelarul. 

Daniel era bucuros, precum copilul când primește o jucărie nouă. 

- Am fost nevoit să recunosc faptul că fiul meu se pricepe să negocieze, când vine 

vorba de bani. 

- Mă bucur că îl avem alături de noi! zise Miriam. 

- Mâine am convocat Consiliul! Vei veni? insistă Sebastian. 

- Mă gândesc… 

- Miriam, am nevoie de tine, dacă vrei să mai rămân! 

Îl privi surprinsă. 

- Știi bine că mă suportă numai datorită ție!  



- Poate ar fi mai bine să nu merg! 

- Se duce naibii țara cu el la conducere! 

- Este ostaș! 

- Nu are habar să conducă o țară, numai să dea ordine! 

- De aceea te-am numit pe tine cancelar! Diplomația în toată puterea cuvântului! 

- Îmi doresc să-i dau o mamă de bătaie! 

- Nu ai reuși! se amuză ea. 

- De ce? Pentru că sunt bătrân? 

- Este prea puternic! 

- Încă îl admiri! 

Ea roși. 

- Nu vrea să mă vadă! 

Sebastian tăcu. Daniel se ridică, îi atrase atenția ceva în jurul copilului. Se așeză pe 

pled și începu să se joace. 

- Trebuie să se însoare, să-și facă și el copii! 

- Dacă se va maturiza! exclamă Sebastian privindu-și fiul. 

Miriam se amuză când îl văzu pe Alexander aruncând cu jucării în Daniel, râzând cu 

poftă. 

- A fost să-l vadă, când a fost bolnav! 

Bărbatul o privimirat. 

- O singură dată! 

- S-o fi îngrijorat! 

- Mi-a spus servitoarea că a ținut copilul în brațe pentru câteva clipe, apoi a plecat. De 

atunci nu a mai dat pe aici. 

- Timpul va rezolva totul! 

 Sebastian se întoarse la palat pe înserate, știa că Alexandru îl aștepta. Intră în salonul 

de lucru al regelui după ce inspiră adânc. 

- Te-am așteptat toată ziua! îi aruncă o privire întunecată Alexandru. 

- Am fost plecat! 

- Aveai obligația să mă anunți ce ați făcut! 

- Am convocat Consiliul pentru mâine! 

- Eu doream să aflu azi, de la tine! 

Cancelarul se așeză. 

- I-ai interogat pe consilierii care au făcut parte din delegație! 

- Pe tine nu te-am găsit! 

Alexandru se așeză de asemenea. 

- Dacă ai aflat ce s-a întâmplat, de ce m-ai chemat? 

- Trebuia să vii prima dată la mine! se răsti regele. 

- Trebuia să merg la naiba! Ești un nebun înfumurat care ai fi în stare să dai foc 

întregii țări! Te comporți ca un tiran! De ce nu pleci naibii, dacă nu suporți pe nimeni în jurul 

tău?! Îmi cer iertare! Vrei să te vezi doar cu femeia aceea, Magdalena! 

Alexandru se încruntă. 

- I-ai spus de ea? 

- Cui? 

- Reginei! 

- Nici măcar numele nu ești în stare să i-l pronunți!  

- Este regină! Nu ar trebui săi te adresezi pe nume! 

- Pentru mine în primul rând este Miriam, apoi regina! Iar pentru tine este un nimeni! 

Nici regină, nici soție, nici măcar mama fiului tău! 

Alexandru se uită la el cu o privire atât de întunecată, încât se înfioră. 



- Am rugat-o să ni se alăture mâine, în Consiliu. Sper că va veni!  

Cancelarul se ridică. 

- Nu i-am spus nimic despre acea femeie. Ar suferi prea mult. 

Se îndreptă spre ușă, dar se opri și se întoarse. 

- Sper că îți vei da seama, nu prea târziu, ce dar minunat ți-a dăruit Cel de Sus! 

Bărbatul ieși. 

A doua zi Sebastian se întâlni cu Miriam în coridorul larg din fața sălii de consiliu. Se 

apropie și îi sărută mâna cu o plecăciune. 

- Mă bucur că ai venit! 

Alexandru își făcu apariția în clipa următoare, dar rămase la distanță. Miriam îl 

observă. Rămase nemișcat, privind-o.   

- Sir Sebastian, ne lăsați singuri pentru o clipă? întrebă ea. 

Bărbatul aprobă, apoi intră în sală și închise ușile.  

Rămaseră la distanță față în față. 

- Am fost rugată să particip, începu ea cu o voce tremurândă. 

- Știu! 

- Dacă dorești, plec! 

El își întoarse privirea. 

- Nu! Poți să rămâi! 

Vocea lui era rece și distantă. Deschise ușile, apoi se dădu la o parte, lăsând-o să 

treacă. Când ajunse în dreptul lui, se opri și îi aruncă o privire scurtă. Îl străbătu un fior când îi 

simți adierea parfumului floral. O urmă.Nu-și putea dezlipi privirea de pe chipul 

ei.Miriamîncercă să-l ignore, dar îi era imposibil să înțeleagă discuția din sală.El îi observă 

mâna tremurândă când și-o duse sub masă. Era de asemenea incapabil să urmărească ședința. 

Miriam își șterse o lacrimă din colțul ochiului. Își dădu seama că nimeni nu îi observase 

gestul, doar el. Regele oftă și își întoarse privirea spre Cancelar. 

- Sir Sebastian, te aștept după întrunire la mine!  

Se ridică, apoi părăsi sala. 

Cancelarul intră în salonul de lucru. 

- De ce ai plecat? 

- Plângea... 

- Cine? 

Alexandru se încruntă, fără să-i răspundă. 

- Miriam?! se miră Sebastian. De ce? 

- Din cauza mea! 

- Ai jignit-o înainte de a intra? 

- Nu! 

Îl urmări cum aranja niște cărți pe raft.  

- Nu putem sta în aceeași încăpere... 

Regele se apropie de fereastră. 

- Dacă vreisă participe în Consiliu, va trebui să lipsesc eu. 

Se întoarse spre Cancelar. Avea o privire inexpresivă. 

- Vă este mai de folos decât prezența mea. Vă voi anunța când voi avea nevoie de voi! 

 

* 

 

Peste o săptămână regele trimise o trăsusă la palatul reginei. Era invitată să participe la 

adunarea de Consiliu. 

Consilierii forfoteau în sală. Miriam li se alătură. Cancelarul și Alexandru lipseau. În 

câteva minute își făcură apariția și aceștia. 



- Dă-mi voie să mă așez în locul tău, îi zise Alexandru unchiului său. 

Își așeză scaunul astfel încât să nu fie văzut de ea. 

- Noaptea trecută am fost atacați la granița de sud. Au reușit să pătrundă în țară. Au 

fost atacate și distruse mai multe sate. Avem mulți morți și răniți între oamenii de rând. Vom 

trimite cereri de sprijin aliaților noștri și vom declara război Regatului Meath! 

- Război?! se auzi vocea lui Miriam. 

Toată lumea amuți. 

Alexandru privi la Cancelar. 

- Suntem pregătiți de război, cu sărăcia pe care o avem în țară? continuă regina. 

- Și cum ar trebui să rezolvăm situația? întrebă Cancelarul. 

- Întărim apărarea la graniță! răspunse ea. 

- Am luat această măsură! zise Alexandru scurt. 

- Nu suntem capabili să ducem un război! Ați încercat să vă întâlniți cu ei și să vedeți 

ce pretenții au? 

Alexandru tăcu. 

- Am trimis o scrisoare, dar până acum nu avem niciun răspuns din partea Regatului 

Meath, răspunse Cancelarul. 

- Ați încercat să trimiteți pe cineva la ei? 

- Pe cine propui să trimitem? întrebă Alexandru pierzându-și răbdarea. 

Miriam nu răspunse. 

- Sau nu vrei să știu?! comentă tot el. 

După o pauză mai lungă Alexandru se ridică de la masă. Cancelarul îl urmă. Când 

ajunse în dreptul lui Miriam, se opri și îi aruncă o privire scurtă. 

- Urmează-ne! 

Ea se ridică. Alexandru porni înainte, Cancelarul lăsând-o pe Miriam între ei. 

Cei trei intrară în salonul de lucru. 

- Închide ușile! îi porunci unchiului său. Iar tu ia loc, îi zise reginei arătându-i un scaun 

la masa ovală din mijlocul încăperii. 

Sebastian se așeză la distanță de amândoi. Alexandru rămase în picioare, sprijinindu-se 

de spătarul unui scaun, fără să o privească. 

- Dacă se înrăutățește situația, îți iei copilul și pleci în Regatul Clare. 

- Poftim?! sări ea în picioare. 

El oftă. 

- Iarăși plângi! 

- Sunt o plângăcioasă și am fost întotdeauna! 

Rămase dincolo de masă, în fața lui, strângând din pumni. El îi privi degetele albe. 

- Ce ai spus?! Să-mi iau copilul și să plec?! 

O privi încruntat. Ea îi susținu privirea. 

- Să-mi iau copilul și să plec! repetă ea. Mă arunci ca pe o cârpă! 

- Nu te arunc! 

- M-ai aruncat în urmă cu ceva vreme! 

El își încleștă mandibula. 

- Dar să-ți arunci și copilul?! 

Miriam avea lacrimi în ochi. 

- Ce fel de om ești?! 

- Nu vă arunc și nici nu vă alung! Acolo veți fi în siguranță! 

- În siguranță?! Puțin îmi pasă dacă mor aici sau trăiesc acolo! Trebuia să mă lași să 

mor în urmă cu jumătate de an! Sau atunci când ne-am cunoscut! 

Privirea lui se întunecă. Ea porni spre ușă. Cancelarul se ridică după ce Miriam ieși. 

Dar femeia se întoarse ca o vijelie, aproape lovindu-l cu ușa pe Sebastian.  



- Mai doream să-ți spun ceva! strigă la Alexandru. Uită-te la mine când îți vorbesc! 

Măcar atâta demnitate să ai! 

Regele îi fixă privirea. Ochii lui erau goi, dar nu îi păsa, era mult prea supărată. 

- Te consider singurul vinovat de ce se întâmplă în țară! Inclusiv de războiul acesta! 

Ieși cum intrase. 

- Este supărată, zise Cancelarul. Nu o lua în seamă! 

Sebastian ieși. 

 

* 

 

În următoarea săptămână atacurile se repetară tot mai des.  

- Va trebui să pleci din țară împreună cu Daniel, îi spuse Alexandru unchiului său. 

Vom ține legătura! Dacă ne ocupă țara, să fiți în siguranță. 

- Mi s-a transmis că regatele aliate adună oaste să ne vină în ajutor, dar va dura o 

vreme. 

- Dacă vor veni! Voi încerca să opun rezistență cât se poate. Am o rugăminte! Să îi iei 

cu tine pe Miriam și copilul! 

- Miriam a spus categoric că nu pleacă. 

- Nu îmi pasă ce spune! Va pleca și dacă o leg! Nu pot să-i pun în pericol! 

- Sunt de acord cu tine! Dar nu cred că o voi putea convinge. 

- Vorbește cu Daniel. Poate o convinge el. 

Sebastian începu să râdă. 

- Alexandru, nu știi multe despre soția ta!  

- Ce nu știu? 

- Pe mine mă ascultă uneori, dar Daniel?! Îl crede un copil, pe bună dreptate! Și eu mă 

mir de multe ori cât de infantil este! 

- Am crezut că-l apreciază! 

- Ține la el, dar alta este să și asculte! 

- Va trebui s-o convingi tu! 

- Voi încerca, dar nu-ți promit nimic! 

În dimineața următoare Sebastian îi făcu o vizită lui Miriam. 

- Alexandru mi-a cerut să te iau cu noi! 

- Nici nu mă gândesc! Ți-am mai spus! 

- Miriam, s-ar putea ca în curând țara să fie ocupată în întregime! Trebuie să pleci cu 

copilul! 

- Ți-l încredințez pe Alexander dacă îmi dai cuvântul că vei avea grijă de el ca de 

propriul copil! 

Sebastian rămase uimit. 

- Și tu, ce vrei să faci? 

- Vreau să vorbesc cu regele Teodor! 

- Cu cine?! Sebastianpăli. 

- Vreau să îi cunosc intențiile. 

- Miriam! Gândește-te bine ce vrei să faci! Alexandru nu va fi de acord! 

- Nu trebuie să știe. 

- Este dușmanul vostru de moarte! 

- A fost aliatul regelui Ferdinand, tatăl meu! Poate va conta! 

- Nici nu va vrea să audă! 

- Cine? 

- Alexandru! 

- Ți-am spus că nu trebuie să știe! 



- Vai, Miriam! Mi-e groază acum și mie să te las aici! 

- Trebuie să-l duci pe Alexander în siguranță! 

- Doamne, ce mă fac?! se uită el la Cer. 

- Îți dau toate servitoarele și doicile lui! 

- Nu de doici are nevoie un copil! Are nevoie de părinții lui! În primul rând de mama 

lui! Alexandru va turba! 

- Dacă nu a turbat deja! 

- Cred că în curând îmi iau și eu câmpii! Sunt prea bătrân pentru treburile astea! 

Sebastian ieși oftând. 

 

* 

 

Alexandru intră ca o furtună în palatul reginei. 

- Unde este Măria Sa?! urlă la o servitoare. 

- Culcă copilul! 

- Du-te și spune-i că o aștept în bibliotecă! Să coboare în clipa asta, că dacă urc eu, nu 

mai doarme nimeni! 

Miriam intră în bibliotecă după puțină vreme. Nu se așteptase să coboare atât de 

repede. 

- Îți faci bagajele și mâine pleci cu Sebastian! strigă el. 

- Nu plec. 

Era extrem de furios. Dar ea era calmă. Rămase lângă ușă, la distanță de el. 

- Ești nebună?! 

- Nebun ești tu, după felul cum urli. 

- Trebuie să pleci cu copilul! Nu îți dai seama în ce situație suntem? 

- Ba da! Motiv pentru care Alexander va pleca cu Sebastian! 

- Poftim?! 

- Cum ai auzit! 

- Îl lași singur?! 

Ea inspiră adânc. 

- Are nevoie de mama lui! 

- Și de tată! Sau ai uitat că îi ești tată?! 

- Are nevoie în primul rând de tine! 

- Se va descurca și fără mine. 

Miriam era tristă. I se rupea sufletul să se despartă de copil. 

- Nici nu mă gândesc! zise el după o clipă de pauză. Vei pleca împreună cu el! 

Ea se apropie încet de fereastră. Își simțea lacrimi în ochi. 

- Poate voi fi de folos aici... 

- Nu am nevoie de tine aici, ci alături de copil! 

Își cuprinse brațele. Era cu spatele la el. 

- Nu mai insista, am luat hotărârea să nu plec. 

Vocea îi era slabă. 

- Te voi obliga să pleci! 

- Mi-ai spus că regreți că mi-ai comandat vreodată... Cu alte cuvinte, că te-ai căsătorit 

cu mine.  

- Știi foarte bine la ce mă refeream! 

- Poate nu știu, sau nu pot să îți înțeleg motivul... 

- Trebuie să mergi cu copilul, continuă el pe un ton blând. Nu mai sunteți în siguranță! 

Te rog să înțelegi! 

- Nu vreau să plec, te rog să accepți și tu hotărârea mea. 



- Dacă ți se va întâmpla ceva?! 

Se întoarse spre el. Avea lacrimi pe față. 

- Ești la fel de important ca mine! De ce nu fugi și tu? 

- Nu sunt la fel de important ca tine. 

Ea zâmbi forţat. 

- Pentru țară regele este cel mai important! 

- Miriam, te rog! 

Se apropie de el și îl privi în ochi. 

- Știu că mă vrei în siguranță, dar în viață nu poți controla totul. Voi încerca să mă 

protejez.  

Rămase tăcut.  

- Nu vrei să-ți vezi copilul înainte de a pleca? 

- Nu, răspunse el. 

Miriam simți o durere în piept. Se îndepărtă și ieși din încăpere. 

A doua zi Sebastian și Daniel luară copilul și femeile care urmau să însoțească prințul. 

Miriam nu se mai putea opri din plâns. 

- Să ai grijă de el, se ruga a nu știu câta oară de Sebastian. 

- Ca de propriul meu copil, Miriam! Îți voi scrie zilnic tot ce face! 

Îl strângea la piept gata să-l sufoce, iar copilul se ținea insistent cu mânuțele de rochia 

ei, plângând. 

- Îmi va fi așa de dor de el! 

- Miriam, nu este prea târziu să te răzgândești! 

Îl sărută din nou pe creștet. 

- Nu este plângăcios, este tare cuminte... 

- Știu, îi spuse Sebastian. 

Daniel o privea cu lacrimi în ochi. 

- Miriam, pot rămâne cu tine, îi zise el. 

- Nu! Trebuie să mergi să-l ajuți pe tatăl tău să aibă grijă de Alexander! 

- Vino cu noi! Mă întorc alături de oaste cât mai curând, să-l ajut pe Alexandru! insistă 

Sebastian. 

Continuă să plângă în hohote.  

- Nu a vrut să-și vadă copilul! 

Sebastian înghiți în sec, apoi o îmbrățișă. 

- Vai, copila mea! Cu siguranță i-a fost prea greu să îl vadă! 

- Voi muri de dorul lui! 

Sebastian lăcrimă. Daniel își mușcă buzele. Nu își văzuse tatăl plângând de când 

murise fratele său. 

- Trebuie să plecați! Se retrase din brațele bărbatului, sărutându-și din nou pruncul. 

Apoi îl puse în brațele doicii. 

- Să fii cuminte, îngerașule! Mami va merge să te vadă cât de repede va putea! 

Doica urcă în trăsură, urmată de Sebastian.Miriam plângea privind în urma trăsurii 

care se îndepărta încet. 

Convoiul înainta pe drumul prăfuit. Un călăreț se apropia. 

- Opriți! se auzi vocea călărețului. 

Trăsura se opri. Sebastian își scoase capul să vadă cine era.Călărețul descălecă și se 

apropie de trăsură. Sebastian îi deschise. Bărbatul luă copilul din brațele doicii și îl strânse la 

piept. 

- Cum este Miriam? 

- Nu se mai putea opri din plâns! 

Bărbatul privi fața copilului care își întinse mânuțele spre el. 



- Micuțul meu, îi zâmbi copilului. Vei fi bine și sper ca în curând să te reîntâlnești cu 

mama ta! 

Îl sărută pe frunte, apoi îl întinse doicii. 

- Voi avea grijă de el ca de propriul meu copil! îi zise Sebastian. I-am promis și ei! 

- Așa să fie! 

Trăsura porni. 

Daniel se opri în fața lui. 

- Să ai grijă de ea, Alexandru! 

- Voi avea! 

- Mă voi întoarce cu ajutoare cât mai curând! 

- Ai grijă de copilul meu! 

Cei doi bărbați se îmbrățișară. 

Miriam primi în ziua următoare un mesaj prin care Sebastian o informă că Alexandru 

își văzuse copilul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 4 

 

 

- Măria Sa ne-a ordonat să vă ajutăm să vă mutați la palatul regal! îi spuse ostașul. 

- Transmiteți regelui să vină personal! 

- Avem ordin să nu ne întoarcem fără Măria Ta! 

Miriam inspiră adânc. Învățase să-și păstreze calmul și să nu-și exprime gândurile în 

public. 

- Transmiteți-i că Ramon este foarte bolnav! 

Ostașii se îndepărtară. 

Miriam intră în încăperea răcoroasă unde bătrânul Ramon zăcea la pat. 

- Cu ce să te servim, Ramon? îi zâmbi ea așezându-se pe marginea patului, 

cuprinzându-i mâna între ale sale. 

- Mulțumesc, Măria Ta! se auzi vocea slabă a bătrânului. Am tot ce îmi doresc. Dar 

Măria Ta nu arată prea bine astăzi... 

- Nu am reușit să dorm, în rest sunt bine. 

- Ați mâncat? 

- Nu mi-e foame. Tu trebuie să te pui pe picioare! Va veni medicul spre seară. 

- A fost și ieri. Nu am nevoie de medic. Sunt bătrân și a trecut vremea mea. 

Ea își simți lacrimi în ochi. 

- Ramon, am nevoie de tine! 

- Sunteți prea bună... 

- Nu sunt pregătită să te pierd și pe tine! 

- Nu ați pierdut pe nimeni. În curând vă veți reîntâlni cu Alexander. 

- Măcar el este în siguranță! 

Pe înserate apăru și Alexandru. Îl vizită pe Ramon.  

A doua zi Miriam observă un număr mai mare de gărzi care apărau palatul. Starea de 

sănătate a lui Ramon se înrăutăți, medicul fiind chemat în grabă.Sosi și Alexandru.  

Miriam veghea la patul credinciosului său servitor. Regele intră în dormitorul luminat 

de câteva lămpi. Îi aruncă femeii o privire, apoi se apropie de patul bolnavului. Privi fața 

suferindă a bătrânului.Miriam se ridică și ieși.Alexandru se așeză pe marginea patului. Ramon 

își deschise ușor ochii. 

- Cum ești, Ramon? 

- Bine, Măria Ta! 

- Nu te-ai plâns niciodată! Mergem la vânătoare? 

- Ce doriți să vânăm? 

- Femei frumoase! 

Bătrânul schiță un zâmbet. 

- Un înger îmi veghează somnul. 

- Un înger?! 

- Tocmai a ieșit, alungat de domnia ta. 

Alexandru zâmbi. 

- Mă simt mult mai bine doar văzând-o. 

- Te cred! Și asupra mea avea același efect. 

- Avea, stăpâne?! 

Bătrânul închise ochii și schiță un spasm dureros. 

- Să chem pe cineva? 

- Nu. Trece... 

- Ce pot face pentru tine, Ramon? 

- Vreau să îți iubești soția și copilul. 



- Îi iubesc. 

- Nu se vede! Regina suferă foarte mult din cauza dumitale! 

- Îmi pare rău pentru tot... 

- Să nu fie prea târziu când vă veți da seama cât de mult greșiți... 

Bătrânul adormi. Alexandru îi luă mâna și i-o sărută, apoi, ridicându-se, îi sărută și 

fruntea. 

Ieși din dormitor, închizând cu grijă ușa. Miriam aștepta pe coridor. Rămase 

nemișcată. 

- Ce a spus medicul? 

- Nu are cum să-l ajute. 

Rămaseră tăcuți pentru câteva clipe. 

- Sebastian mi-a scris că au călătorit bine. 

- Îmi scrie și mie, îl întrerupse ea. 

O privi întrebător. Ea își feri privirea.  

- Voi reveni la dimineață. Dacă este mai rău peste noapte, te rog să trimiți după mine. 

- Bine. 

Dădu să plece, dar se opri după câțiva pași. 

- A spus că ești îngerul lui... 

Ea lăcrimă. 

- Mulțumesc pentru că ai grijă de el. 

Miriam începu să plângă. Se întoarse cu spatele. 

- Pentru mine este ca un părinte, suspină ea. 

- Și pentru mine! 

Simți nevoia să o aline, dar îi era teamă să se apropie de ea. 

- Ar trebui să te odihnești. Nu arați prea bine! 

Peste noapte starea lui Ramon deveni critică. Miriam trimise după Alexandru, care 

sosi repede. Intră în dormitor. Miriam îl ținea de mână. 

- Doarme? 

Ramon oftă. Alexandru se așeză lângă el pe cealaltă parte. Bolnavul își deschise ochii. 

- Ce să fac pentru tine, bătrâne? 

Ramon își mișcă ușor buzele.  

- Nu înțeleg! zise Alexandru aplecându-se. 

Ascultă câteva clipe. 

- Vrei să te duc afară? 

Bătrânul oftă. Alexandru se ridică.   

- Adu-mi un pled! 

Luă pledul de la Miriam, îl înveli și îl luă pe brațe. Miriam le deschise ușa, apoi îi 

urmă. Alexandru ieși în grădina din spatele palatului și se așeză cu Ramon pe o bancă, 

strângându-l la piept ca pe un copil. Miriam rămase la distanță, privindu-i în timp ce lăcrima. 

Era lună plină, iar cerul senin. 

- Suntem în grădină, Ramon! Cerul e acoperit cu mii de stele, parcă vor să îți 

zâmbească toate numai ție, în noaptea aceasta! 

Bătrânul oftă, cu capul pe umărul lui. 

- Auzi greierii? Cântă atât de frumos! E o noapte fermecată, bătrâne! Parcă toată 

natura vrea să-ți fie alături! 

Privi fața plină de riduri, dar acum senină a bătrânului. Parcă dormea. 

- Să le transmiți părinților mei că îi salut... 

Zorii apăreau. Rămase mult timp așezat pe bancă, privind la stele.Miriam plângea cu 

suspine. 



A treia zi avu loc înmormântarea.Miriam plângea încet. Lacrimile îi picurau de pe fața 

palidă.Alexandru părea încremenit. Înmormântarea avu loc în aer liber, în cimitirul familiei 

regale, într-un loc mai retras, la umbra unui tei bătrân. 

După înmormântare regina porni urmată de o servitoare spre trăsura care o aștepta la 

distanță. 

- Miriam, așteaptă!  

Alexandru se apropie. Servitoarea plecă. 

- Va trebui să te muți la palatul regal!  

- Nici nu mă gândesc! 

- Nu mai fi atât de încăpățânată! 

Îl privi încruntată. 

- Sunt bine acolo unde simt că îmi este casa. 

Făcu un pas spre ea, oprindu-se aproape. Miriam tresări. 

- Îți reamintesc că suntem în război! zise el apăsat. O parte din țară este deja ocupată! 

Privirea lui era tăioasă. Miriam își simți mâinile că-i tremurau, era mult prea obosită ca 

să-l contrazică. 

- Nu mă pot muta acolo! 

- De ce? Din cauza mea? 

Ea făcu un pas în spate. 

- Ți-e frică de mine? 

- Nu! 

- Îți jur că nu mă voi apropia de tine! 

- Să stau sub același acoperiș cu femeia care vine la tine?! își regretă imediat cuvintele. 

El rămase surprins. 

- Ce femeie? 

- Crezi că nu știu că te vizitează Magdalena, aducându-ți câte o fată?! 

Alexandru înghiți în sec. 

- Îi voi cere să nu mai vină. 

- Nu îmi pasă ce faci! Nu sunt pregătită să stau acolo! 

- Îți promit că nu va mai veni! 

Ea se întoarse. 

- Nu vreau să stau acolo! 

- Va trebui! În curând eu voi pleca! Nu vei fi nevoită să îmi suporți prezența prea mult! 

Se îndepărtă. 

- Mâine voi trimite să-ți ducă lucrurile! Să te pregătești! 

 

* 

 

Magdalena îi făcu semn fetei să o aștepte, apoi bătu la ușă și intră.  

- Am primit biletul și am venit cât de repede am putut! 

- Ia loc! îi spuse Alexandru arătându-i un scaun. 

După ce femeia se așeză, i se alătură și el. 

- I-am cerut lui Miriam să se mute aici, pentru siguranța ei. Mi-a spus că nu se mută 

din cauza ta. I-am promis că nu vei mai veni; adăugă după o clipă de tăcere. 

Femeia oftă. 

- Înțeleg! 

- Îmi pare rău! Crede că... 

- Știu ce crede! Și eu aș crede la fel dacă aș fi în locul ei! 

- Mi-ai fost de mare ajutor! Îmi pierdeam mințile dacă nu veneai... 

Magdalena oftă. 



- Ți-am spus de atâtea ori! Ar trebui să vorbești cu soția ta, să îi spui despre temerile 

tale... 

- Nu pot, Magdalena! Îmi doresc moartea de fiecare dată când o văd!  

- Închipuie-ți cât de mult suferă și ea! Mai ales acum când este despărțită și de copil! 

- Știu! Dar nu pot! 

Își acoperi fața cu mâinile. 

- Când o văd, retrăiesc din nou clipele acelea când am fost sigur că o pierd! Încă o văd 

în balta de sânge! Mă trezesc aproape în fiecare noapte din coșmarul ăsta, care nu se mai 

termină! 

- Va trebui să treci peste! 

Femeia se apropie și ridicându-i bărbia, îi mângâie fața. 

- Ai grijă de tine, băiatul meu! 

În după-amiaza următoare ajunse și Miriam la palat, după ce toată ziua căruțele purtară 

lucrurile ei și ale copilului.  

Alexandru urmărise toată agitația de după fereastra salonuluisău de lucru. Ieși din 

încăpere și porni pe coridor. Auzea gălăgie, dar nu în acea ramură a palatului. Observă că 

lipseau gărzile. La un moment dat văzu un ostaș agitat și îl strigă. 

- Unde sunt gărzile? 

- Măria Ta, trebuie să cărăm toate lucrurile din nou! 

- Unde? 

- Reginei nu îi place dormitorul care i s-a pregătit! 

- De ce? 

- Nu știu. Trebuie să mutăm tot ce am cărat toată ziua în celălalt capăt de palat! 

- Trimite-mi o cameristă! 

Ostașul dispăru în pas alergător. Așteptă câteva clipe până apăru o femeie. 

- De ce regina nu acceptă dormitorul care s-a pregătit pentru ea? 

- Nu știu. 

Se enervă. 

- De ce a adus și lucrurile copilului? 

Femeia nu răspunse. El tăcu pentru câteva clipe. 

- Unde a cerut să stea? 

- În cealaltă ramură a palatului! 

- Poți pleca! 

Ceruse dormitor în cealaltă ramură a clădirii, separat de camerele lui pentru a fi cât 

mai departe de el. Nu și-l dorea în preajmă! Era mai bine și pentru el. I-ar fi fost greu să o știe 

aproape și să nu poată merge la ea. Tocmai când se hotărî să se întoarcă în camera sa de lucru 

se auzi strigat tocmai de ea. Se întoarse pe loc și așteptă. 

- Care este situația la graniță? 

O așteptă să se apropie. Miriam se opri la distanță. 

- Nu prea bună. Au fost ocupate câteva sate, dar am reușit să evacuăm localnicii. 

- Ce ai de gând să faci? 

- Urmează-mă! 

Porni înainte, iar ea îl urmă la câțiva pași. Îi alunecă privirea pe silueta lui sveltă, cu 

umerii lați. Se rușină și își coborî privirea. Deschise ușa salonului și o urmă.  

- Ia loc! 

Ea se așeză pe cealaltă parte a mesei. Alexandruse sprijini cu coatele de masă, privind 

spre fereastră. 

- Suntem mult depășiți numeric. Dacă aș porni împotriva lor, mi-aș duce oamenii la 

moarte sigură.  

- Ce îi reține să nu înainteze liberi până aici! 



- Le este teamă de Regatul Clare, probabil! 

El continua să îi evite privirea. 

- Aștept să se adune oameni din nord, apoi vom pleca și vom încerca să le opunem 

rezistență, până ajung ajutoarele. 

- Când crezi că vei pleca? 

Își întoarse privirea spre ea. Îi citi îngrijorarea. 

- În câteva zile... 

Își susținură privirile. 

- Sunt îngrijorat pentru tine, zise el. 

Ei i se făcu teamă.  

- Ce ai de gând să faci?! 

- Eu?! tresări ea. 

Zâmbi cu colțul gurii. 

- Miriam, te cunosc foarte bine! Dacă nu ai avea un plan, nu ai fi rămas aici! Și sunt 

convins că nu voi fi de acord, altfel mi l-ai fi spus! 

- Vei afla la momentul potrivit! 

- Miriam, ai un copil de crescut, care are nevoie de tine! Să nu-ți pui viața în pericol! 

Se apropie de el. 

- Sper că ești conștient și tu că ești tată! 

- Mama este cea mai importantă! 

Ea îl privi insistent în ochi. Apoi se întoarse și ieși din încăpere. Alexandru se sprijini 

cu spatele. Era cu adevărat îngrijorat, era convins că avea un plan care nu îi va plăcea. Îi era 

teamă să nu se pună în pericol. 

Avură o noapte albă. Miriam observă agitația din afara palatului.  

A doua zi, pe la amiază Miriam ședea pe o bancă în grădina palatului.Alexandru se 

apropie. 

- Îmi dai voie să mă așez? 

Se dădu la o parte spre capătul băncii, iar el se așeză la celălalt capăt. 

- Au sosit oamenii din nord. Spre seară vom porni spre graniță. 

Îl privea.  

- Te rog să-mi spui ce ai de gând să faci! o privi fix. 

- Nu pot... 

- Măcar să știu! insistă el. 

Eascutură capul. 

- Nu pot să-ți spun.  

Își șterse lacrimile. 

- Atât de periculos este?! 

- Nu mai periculos decât ce vei face tu! 

Îl privi fix. Era o privire tăioasă, plină de reproșuri. Alexandru își ținu pentru o clipă 

respirația. 

- Du-te la copil! își auzi vocea stinsă. 

- Ca regină am datoria de a rămâne! 

- Nimeni nu ți-ar cere așa ceva! Rămân eu! 

- Urăsc viața asta! 

- Miriam, du-te la copil! Datoria ta este în primul rând față de el! 

- Te urăsc! strigă ea strângând din pumni. 

 El înghiți în sec. 

- Știi de ce? 

Își șterse fața cu mâinile tremurânde. 

- Te urăsc atât de tare! 



- O merit! 

- O merită! strigă ea privind la cer. 

Își șterse din nou lacrimile care nu se mai opreau. 

- Te urăsc pentru că te iubesc atât de mult încât mi-e groază să nu ți se întâmple ceva! 

Mă urăsc pe mine pentru că încă te iubesc, chiar după tot ce ai făcut! Dar din păcate te și 

disprețuiesc! 

Se ridică și se îndepărtă cu pași mari, plângând. El rămase tăcut. 

 

* 

 

Era seară. Alexandru se pregătea să plece. O servitoare se apropie. 

- Măria Sa, regina, vă așteaptă. 

- Unde? 

- În sala de Consiliu. 

Se întoarse în palat. Intră în sală și se sperie când o văzu după ușă, cu ochii plânși. 

- Am fost înștiințat că mă aștepți! 

Îl privi pentru o clipă, apoi își coborî privirea. Își atinse fața ștergându-și lacrimile.  

- Promite-mi că vei avea grijă, șopti cu vocea gâtuită. 

Se apropie și o îmbrățișă. Miriam își sprijini capul de pieptul lui. 

- Tu să-mi promiți că nu vei face nimic nechibzuit! 

Miriam se retrase. Alexandru își întinse brațul și atingându-i ușor bărbia, îi ridică fața.  

- Dacă situația se va înrăutăți, te rog să pleci! Trebuie să-mi crești copilul!Voi doi 

sunteți tot ce am mai scump pe lume! 

O sărută pe frunte, apoi ieși.Miriam rămase multă vreme nemișcată. 

 

* 

 

Camerista intră în salon. 

- Măria Ta, sunteți așteptată. 

Miriam se încruntă, nu aștepta pe nimeni. 

- În salonul de oaspeți, continuă femeia. 

Încremeni în ușă văzând-o pe Magdalena însoțită de o fată. 

- Nu avem nimic de vorbit! zise dorind să iasă. 

- Măria Ta, te rog să mă asculți! se grăbi Magdalena după ea.  

- Alexandru este plecat! Nu ai fost înștiințată? 

Miriam își continua pasul de-alungul coridorului. Femeia alerga după ea. 

- Nu am venit la el! Vreau să vorbesc cu tine!Nu uita că ți-am oferit protecție, cândva! 

- Mi se face rău când mă gândesc la acea perioadă! 

- Vreau să vorbim despre problemelelui! 

Miriam se opri. 

- Știu că încă îl mai iubești! Te rog să mă asculți! 

Femeia ajunse în dreptul ei. 

- Urmează-mă! 

O conduse într-o încăpere uriașă care servea ca bibliotecă.  

- De ce ești convinsă că îl mai iubesc? 

- Te cunosc! Nu ai fi rămas alături de el dacă nu-l iubeai. 

- Nu te-a înștiințat? Nu suntem împreună de multă vreme. 

Miriam o privea cu dispreț. Magdalena simți că i se strânge pieptul. 

- Nu am relații intime cu el. Îmi este ca un fiu! 

- Pentru că ții la el ca la un fiu te gândești la nevoile lui. 



Femeia înghiți în sec. O dureau acuzele ei. 

- Nu aduc pe nimeni la el! 

Miriam o ignoră. 

- Drumul este lung! Fetele mă însoțesc, nu au treabă cu el.  

Îi așteptă reacția câteva clipe, iar pentru că nu o primi, continuă. 

- Nu poate să se gândească la altă femeie în afară de tine! 

- De când am născut nu mai vrea să mă vadă! 

- Știu, de aceea vreau să vorbim! 

- El te-a trimis? Mă îndoiesc! îi aruncă o privire tăioasă. 

- Nu mi-ar fi dat voie să vin să-ți vorbesc, dacă ar fi știut! 

Miriam strânse din pumni, apoi inspiră adânc. Era furioasă. 

- Ce dorești? 

- Vreau să-ți vorbesc despre Alexandru. 

Se priviră pentru o clipă. 

- I-am cunoscut părințiitocmai la sosirea din Regatul Clare. Eram o simplă săteancă! 

Erau niște oameni buni și frumoși. Erau fericiți împreună. Urmau să aibă un copil. Am 

devenit repede bune prietene, eu și mama lui. Când a născut am fost alături de ea. Era o 

noapte furtunoasă. Tatăl lui a încercat să aducă un doctor, dar medicul din sat era plecat. A 

sângerat cumplit. În viața mea nu am văzut atât de mult sânge! Iar el plângea neputincios 

văzându-și soția cum i se stinge în brațe. 

Miriam simți lacrimi în ochi. 

- S-a stins la două zile după ce a adus pe lume un copil minunat! Atunci mi-am jurat că 

voi ajuta orice femeie care dorea să rămână independentă. I-am rămas alături tatălui lui, ca 

prietenă, niciodată nu s-a atins de mine. Păstra memoria soției cu deosebită sfințenie. Când a 

avut bani m-a ajutat să-mi împlinesc visul. Am deschis un bordel, unde fetele mele sunt libere 

să trăiască așa cum doresc.  

- Unde vrei să ajungi? 

- Ce a însemnat pentru Alexandru să te vadă pe tine născând!Alexandru suferă foarte 

mult! 

- Ar fi trebuit să mor ca el să nu mai sufere! 

- Nu am spus așa ceva! De când ai născut am venit la el să îl ascult și să îl sfătuiesc.  

- Toate problemele pe care le are trebuia să le discute în primul rând cu mine! 

- Miriam, știi de ce nu poate să se atingă de tine? De ce îi este atât de greu să te 

privească? De ce nu poate să fie alături de fiul lui? Știi de ce țara se duce de râpă? 

- Știu că se simte vinovat pentru ce mi s-a întâmplat, dar nu are dreptate! 

- Mama lui a murit dându-i viață! Crezi că el este vinovat pentru moartea ei? 

- Cine a spus așa ceva? 

- El! 

Rămase uimită.  

- I-a fost teamă pentru tine când a aflat că aștepți un copil. Îi era frică să nu ți se 

întâmple ce s-a întâmplat cu mama lui.  

- Eu nu am murit. 

- Se trezește aproape în fiecare noapte visându-te cum ai fost! Mi-a povestit că ai 

sângerat atât de mult! Nu a crezut că vei supraviețui! Te adoră, te iubește cum nu îți poți 

imagina! Își adoră și copilul. Mi-a spus că îți seamănă. A jurat că nu te va mai atinge 

niciodată! 

Miriam își oprea cu greu lacrimile. 

- Te adoră! Mi-e teamă că nu va mai rezista! 

 

 



 

 

 

Capitolul5 

 

Trecuseră mai bine de două săptămâni de când Alexandru părăsise palatul regal. 

Atacurile se repetau cu rapiditate, la întâmplare. Oamenii își părăseau casele cu strângere de 

inimă. Avea loc o adevărată migrare a populației din sud spre nord. 

Ostașii erau epuizați, flămânzi, dar de când regele șicomandantul lor de o viață li se 

alăturase,totul era mai ușor de suportat. Își urmau regele necondiționat și luptau cu dăruire 

totală. 

Se iveau zorile. Un ostaș intră în cort cu un răvaș. 

- Un sol din partea regelui Teodor a lăsat asta pentru Măria Ta! 

Ostașul îi întinse bucata de hârtie. 

- Nu a așteptat răspuns? întrebă Alexandru încruntat. 

„Solul Regatului Lycaste se află în grija mea. Dacă dorești să o recuperezi pe domnița 

cu părul de aur, va trebui să-ți trimiți comandantul personal! Regele Teodor” 

Se clătină. Ostașul observă că devenise palid. 

 

* 

 

În urmă cu o zi…  

Călărețul se apropie de tabăra inamică. Avea o batistă albă fluturând, cu brațul întins 

deasupra capului. Fu înconjurat de o duzină de ostași. 

- Sunt un sol din partea Regatului Lycaste. Am un mesaj pentru regele Teodor. 

Ostașul intră în cortul regelui.  

- Un sol din partea Regatului Lycaste spune că are un mesaj personal pentru Măria Ta, 

din partea reginei! 

Regele se încruntă. 

- A spus că e din partea reginei? 

- Da, Măria Ta! 

- Lasă-l să intre! 

În cort intră un ostaș cam firav. Regele îl privi dintr-o bucată, cu asprime. 

- Ce mesaj porți?! 

- Am fost trimis de regina Miriam pentru a vă aduce un mesaj personal!  

Și vocea îi era cam subțire.  

- Zi-l odată! 

- Am primit ordin să-l transmit numai între patru ochi! 

- Ce mesajul naibii poate să fie?! 

Se uită la ostașul din ușa cortului și îi făcu semn să iasă. 

- Ascult! îi zise după ce rămaseră singuri. 

Solul își scoase coiful. Un val de bucle aurii îi căzură pe umeri și pe spate. Bărbatul 

făcu un pas în spate, rămase gură-cască. 

- Aș dori să aflu în ce condiții ai fi de acord cu un tratat de pace între regatele noastre! 

Bărbatul clipi mut. 

 

* 

 

În prezent… 



Alexandru urmă garda care îl conduse într-o sală imensă, cu pereți gri. Regele îl 

aștepta așezat pe un jilț, înconjurat de mai mulți ostași. 

- A sosit un comandant din Regatului Lycaste! îi spuse omul care îl însoțise. 

Teodor era un bărbat masiv, cu trăsături aspre, trecut de patru decenii. Își îndreptă 

privirea spre noul venit. Acesta avea hainele murdare, cu fața încercănată, iar barba deasă, 

neagră ca tăciunele, îi întuneca și mai mult privirea sticloasă.Pletele rebele îi cădeau pe umeri. 

- Am venit să-mi iau solul! îi spuse noul venit susținându-i privirea. 

Regele începu să râdă zgomotos. 

- Arați ca naiba, comandante! 

Noul venit nu schiță niciun gest. 

- I-ați luat armele? 

- Da, răspunse ostașul care îl aduse. 

- Vreau să o văd!  

Regele se întoarsespre un ostaș de alături. 

- Adu-o pe domnița Miriam! 

Ostașul se îndepărtă.  

Teodor le făcu semn celorlalți să iasă. După ce rămaseră singuri, se apropie de noul 

venit. 

- Ai o soție îndrăzneaţă! 

- Sper că nu te-ai atins de ea, că te voi face să regreți și clipa în care te-ai născut! 

- Mă ameninți?! începu să râdă.Nu cred că ești în măsură să o faci! Nimeni nu vă știe 

cine sunteți cu adevărat! 

Făcu o pauză. 

- Mai rezistă oamenii tăi nemâncați? 

- Vor rezista până la ultimul! 

- Unde vă sunt aliații? 

- Pe drum! 

- Gestul reginei tale este cam disperat! 

- Nu îmi cunoști regina! 

- Nici tu nu o cunoști prea bine! 

În sală intră Miriam însoțită de o gardă. Regele Teodor îi făcu semn ostașului să iasă. 

Femeia se apropie cu pași mici. 

- Privește-ți solul, comandante! Este întreg și nevătămat! 

Alexandru se întoarse spre ea cu o privire pătrunzătoare, dar în același timp îngrijorată. 

Citi în ochii ei teamă. 

Miriam tresări. Arăta cumplit! 

- Mi-ai transmis să vin personal după ea! se întoarse spre rege. 

- Mi-a spus că nu va pleca! 

Alexandru o privi încruntat. 

- Va fi oaspete de onoare în palatul meu! 

- Va trebui să mă urmeze! 

- Aici eu comandant! Deocamdată ea nu are voie să plece! Tu ești liber, până nu mă 

răzgândesc și te arunc în lanțuri! 

- Este susținută de regele Richard! Dacă îi faci vreun rău, vei intra în război cu Regatul 

Clare! 

Regele Teodor începu să râdă cu poftă. 

- Vai, ce teamă îmi este! 

Alexandru îl privi cu ochii întunecați. 

- Veți rămâne amândoi! Sunt convins că ai multe să-i povestești!  

Regele îi făcu semn ostașului din ușă să se apropie. 



- Însoțește-i în odaia lor! 

Miriam porni în față, urmată de Alexandru, apoi de gardă. Intrară în încăpere. Miriam 

se îndepărtă, știa că era furios. El rămase lângă ușă. 

- S-a atins de tine? 

Îl privi încurcată. 

- Nu!  

Faţa nerasă și pleteleîi provocau fiorireci. 

- Eram convins că nu mai ești copila prostuță pe care am cunoscut-o cândva! Încă nu-ți 

cunoști responsabilitățile de regină! Cu atât mai puțin cele de mamă! 

- Nu cred că am fost o copilă prostuță niciodată! se enervă. Ce face Alexander? întrebă 

după o clipă de pauză, dar lacrimile începură să-i umezească fața.  

El scoase din haină un plic și i-l întinse. Dar ea făcu un pas înapoi. 

- Încetează să te mai holbezi și să te ferești de mine! Am fost pe câmpul de luptă, nu 

am avut timp să mă aranjez! 

Luă hârtia repede și începu să o desfacă, îndreptându-se spre o masă.  

Alexandru privi în jur. Văzu ușa care dădea într-o încăpere alăturată și intră. Găsi un 

vas cu apă curată și ștergare. Se îndreptă spre ușa dormitorului, iar după ce o deschise, vorbi 

gărzii. Apoi se retrase în încăperea alăturată. 

După o vreme se auziră bătăi în ușă. Miriam citea a treia oară scrisoarea de la 

Sebastian. Își șterse fața de lacrimi și deschise. O servitoare îi puse în brațe haine bărbătești 

curate, o pereche de încălțăminte și un brici. 

- Mulțumesc! îi spuse Miriam înainte de a închide ușa. 

Se apropie de încăperea alăturată. 

- Au adus haine! 

- Intră și pune-le undeva! 

Era la bustul gol, săpunit și aplecat peste vasul cu apă. Tresări când îi văzu pielea 

bronzată și musculatura bine dezvoltată. Puse hainele pe un scaun. Ieși în grabă, apoi luând 

scrisoarea, o citi din nou. 

Alexandru își făcu apariția după o vreme, schimbat în haine curate, proaspăt ras și cu 

părul prins într-o coadă. Privindu-l își dădu seama că își tăiase și din lungimea părului.Hainele 

îi erau cam fixe, dar îi puneau în evidență trupul masiv și armonios. Miriam se înfioră și îi 

evită privirea, roșise. 

- Voi spune servitoarei să ia hainele și apa folosită! zise apropiindu-se de ușă.  

El se îndreptă spre fereastră și privind afară, rămase tăcut. 

Două femei intrară și duseră vasul și hainele.  

- M-ai jignit, zise ea după ce rămaseră singuri. Știu că ești supărat. 

- Nu știi cât de periculos este Teodor!  

Nu o privea. 

- Nu am găsit o altă soluție! suspină Miriam. 

Se întoarse și o privi fix. Era îmbujorată, ar fi vrut să-i cunoască motivul. 

- Nu este un dușman oarecare! zise pe un ton atât de apăsat, încât ea se îngrozi. Nu știi 

nimic despre el! 

- A fost aliatul regelui Ferdinand și al lui Eduard! 

- Tatăl tău nu l-a plăcut! 

- Au fost aliați? 

- Se temeau unul de celălalt, erau puternici amândoi! 

- Și Eduard? 

- Era la fel de nebun ca Teodor. 

Îl privi încurcată. 

- Este mult prea periculos pentru binele tău! Doar atât trebuie să știi! 



- De ce? 

El se așeză pe scaunul de lângă măsuță. Privi scrisoarea. 

- Crezi că nu va negocia un tratat de pace? 

Nu îi răspunse. Continua să privească hârtia. 

- Eu voi încerca! 

- Va trebui să te scot de aici! 

- Nu vreau să plec până nu îl conving să facă pace! 

Se enervă văzându-l atât de liniștit. Se apropie, oprindu-se în fața lui, cu pumnii 

strânși. 

- Nu voi pleca! strigă ea. 

Își ridică privirea inexpresivă. 

- Pentru binele tău vei pleca, dacă vei putea! 

- De ce pentru binele meu? 

Nu-i răspunse. 

- Îmi vine să-ți dau o palmă! 

Zâmbi ușor. 

- Crezi că te vei simți mai bine?  

Își simți lacrimi în ochi.  

- Te urăsc! strigă ea și merse în încăperea alăturată. 

O auzi plângând o vreme.Rămaseră în încăperi separate până seara când veniră gărzile 

să îi însoțească la cină. 

Regele stătea în capul mesei. Tacâmurile lor erau așezate față în față, la distanță de 

acesta. Masa era încărcată cu bunătăți.  

- Servește-te, comandante! De mult nu ai mai avut parte de un ospăț regal! Oamenii tăi 

însăîndură foamea! 

Alexandru luă pâine. Miriam își dădu seama doar atunci că slăbise. Rupse din pâine și 

începu să mestece, sprijinit într-un cot. 

- Oamenii mei își apără familiile! Însă oamenilor tăi le este teamă de un nebun! 

Miriam tresări.Regele începu să râdă zgomotos. Miriam îl privi cu teamă. 

- Bărbatul tău mă consideră nebun! Are dreptate! 

Miriam își întoarse privirea spre Alexandru. Nu le înțelegea jocul de cuvinte. 

- Mănâncă, domniță Miriam! O femeie trebuie să fie sănătoasă! 

Miriam îl observăpe Alexandru că înghite cu greu. 

- Domnița Miriam este într-o perioadă de recuperare după probleme grave de sănătate! 

Rămase uimită. Ce îl apucase să spună unui străin despre problemele ei, mai ales unui 

dușman?!Alexandru o privi atât de încruntat încât nu reuși să scoată niciun cuvânt. 

- Probleme de sănătate? Nu aș zice după cum arată! 

- A fost la un pas de moarte! 

- Am auzit că aveți un prunc! 

Miriam simți lacrimi în ochi. Dar Alexandru o privea cu asemenea intensitate, încât 

încremenise. 

- Da! Un băiat, care în momentul de față este sub protecția casei regale Clare! 

Regele începu să râdă din nou. 

- Crezi că aș vrea să-i fac vreun rău moștenitorului tău? 

Alexandru îl privi. 

- Ne cunoaștem de prea multă vreme! Știm de ce este în stare fiecare dintre noi! 

- Așa este! 

Tensiunea dintre ei cedă. 

- Când ai de gând să o lași să plece?Alexandru îi susținu privirea. 



- Îți pasă mai mult de ea decât de țara ta! făcu o pauză. Ai tot ce îți dorești! Țara, un 

moștenitor! Ce mai vrei? 

- O vreau pe ea! 

- Țara este invadată de trupele tale! interveni Miriam. 

Alexandru oftă încet. Miriam încă nu învățase când era cazul să tacă. 

- Incursiunile ostașilor mei s-au oprit, deocamdată! 

- Este adevărat? îl întrebă pe Alexandru. 

Acesta nu răspunse. 

- De ce nu-i răspunzi, comandante? 

- Nu voi pleca fără ea! 

- Atunci vei fi oaspetele meu! 

- Oaspete, pe naiba! 

Ea se sperie. 

- O oaste a aliaților se îndreaptă spre granița regatului tău! O știi bine! 

- Nu vor trece granița!  

- Ba da, o vor trece, dacă noi nu ne întoarcem! 

Regele se înfurie. Miriam își simți mâinile tremurând. 

- Ne vom retrage! zise Alexandru împingându-și scaunul. 

Miriam îl urmă. Alexandru luă o bucată de pâine, apoi se îndepărtă. Miriam porni cu 

pași repezi înaintea lui. Nu știa de ce se grăbea, de teamă sau de supărare. După ce ajunseră în 

încăpere și Alexandru închise ușa, se întoarse brusc spre el. 

- Ce a fost în capul tău să vorbești așa cu el?! 

Alexandru puse bucata de pâine pe masă, apoi se întoarse. 

- Draga mea, tocmai am negociat tratatul de pace, așa cum ți-ai dorit! 

- Te-ai smintit?! 

- Tu ai venit pentru negocieri, nu eu! 

- De ce i-ai spus despre naștere? 

- Ni s-a oferit acordul de pace, zise ignorându-i întrebarea. Dorește doar un singur 

lucru în schimb! 

Era încurcată. 

- Nu înțeleg... 

Alexandru inspiră adânc. 

- Regele Teodor te vrea pe tine în schimbul păcii! 

- Poftim?! 

- Așază-te, Miriam! 

Îl privi uimită, nu înțelese porunca. 

- Ia loc! îi repetă el comanda arătându-i patul. 

Îl ascultă, el rămase la distanță. Așteptă privindu-l cum se plimbă. Se părea că nu își 

găsea cuvintele. La un moment dat se așeză lângă măsuță și o privi gânditor. 

- Regele Teodor caută o femeie care să îi dăruiască un moștenitor! 

Începu să râdă. 

- Nu este de râs! strigă el furios.  

Era prima dată când își pierdea răbdarea în acea zi.  

- Cred că glumești! 

- Nicio femeie pe care a avut-o nu a putut să-i ofere moștenitor! 

Miriam încremeni, era îngrozită. 

- Tu ai deja un copil, ești în stare să îi faci. Este și băiat! Tocmai ce are nevoie un rege 

ca moștenitor! 

Tremura.Avea lacrimi în ochi. 

- Pentru binele celor mulți se poate sacrifica o singură persoană. 



- La naiba cu sacrificiul! Miriam, nebunul ăla a omorât o grămadă de femei pentru că 

nu i-au făcut un copil!Te voi scoate de aici! zise el evitându-i privirea. 

- Și pentru tine am fost bună până ți-am făcut un copil!  

Îl dureau cumplit acuzațiile ei, dar își asumă vina. Ea începu să plângă încet. 

 


