SATELE DEVESELU ȘI COMANCA
CUMPĂRATE DE MIHAI VITEAZUL
HOTARELE LA ACEASTĂ DATĂ
.....“Şi iar a cumpărat domnia mea Deveselul tot, însă hotarul: de la piatra de
la şanţu şi până la Vârtopu şi până la Valea Iubei, şi de la Valea Iubei până la
Spânzurătoare , de către Comanca, de la Ursea şi Vaico şi Stoian şi Cobilan şi
Neag şi Necula şi Frâncul şi Stănimir şi moş şi Coca şi Ceca, stânjeni, pentru
80.000 aspri.
.....„Şi iar a cumpărat domnia mea Comanca toată, dar hotarul: de la Măgura
–Mare despre Stoeneşti şi până la Piatra Pecnei de către Osleni şi în lat: de la
Bucium de către Devesel până la Valea Comănciţei, de la Voinea şi Drăghici şi
de la Tuhne şi Drăghie şi Drăgan şi Stoica, stânjeni-pentru 53.000 aspri”.
Şi au vândut aceşti mai sus zişi oameni aceste mai sus zise ocine şi sate
domniei mele în zilele lui Mihnea Voevod, când am fost domnia mea vel
stolnic şi vel agă şi vel ban Craiovesc, din trudă, din slujbă ce am slujit domnia
mea şi din bucatele domniei mele, din dăjdiile satelor şi ţiganilor, ce-am
cumpărat domnia mea atunci când am fost domnia mea boer. Şi au dat vechile
cărţi ale lor în mâna domniei mele. Şi după aceea am hotărnicit mai sus zisele
sate ale domniei mele cu hotarnic şi 12 boieri din ţară.
Drept aceea să fie domniei mele şi fiilor domniei mele şi nepoţilor şi
strănepoţilor domniei mele mai sus zisele sate, ce am cumpărat domnia mea,
ohabnice, neclintite în vecii vecilor amin!
Încă şi blestem, după petrecania domniei mele, pe cine va orândui Domnul
Dumnezeu a fi domn Ţării Româneşti, sau din plodul inimii domniei mele, sau
dintr-un alt neam, de va cinsti şi va înnoi acest hrisov al domniei mele, pe acela
Domnul Dumnezeu, să-l cinstească şi ocrotească în domnia lui iar în viaţa
viitoare-sufletul lui.
Iar de nu va cinsti şi nu va întări acest hrisov al domniei mele, pe acela Domnul
Dumnezeu, să nu-l cinstească, şi să nu-l apere în domnia lui şi nici pe viitor în
cealaltă viaţă sufletul lui. Şi care din aceşti oameni va voi să calce şi să strice şi
să nu cinstească acest hrisov al domniei mele, apoi pe acel om Domnul
Dumnezeu să-i ucidă aici trupul lui iar în viaţa cealaltă sufletul lui. Şi să fie
blestemat de cei 318 sfinţi părinţi de la Niceea, şi să aibă împărtăşire cu Iuda şi
cu Arie, şi cu ceilalţi necredincioşi iudei, care au răstignit pe sângele lor pe
Domnul Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos şi au zis: ia-l, ia-l şi
răstigneşte pre el, iar sângele lui să cadă asupra lor şi a copiilor lor, ce este şi va
fi în veci amin.

Iată şi mărturii, am pus domnia mea: jupan Dumitru vel vornic şi jupan
Teodosie vel logofăt şi jupan Stoica vel vistier şi jupan Negre vel spătar şi
jupan Radu vel comis şi jupan stroe vel stolnic şi jupan Şerban vel paharnic
şi jupan Preda vel postelnic şi ispravnic Teodosie vel logofăt.
Şi eu am .....scris în scaunul de cetate Târgovişte, luna septembrie 6 zile, în
cursul anilor de la Adam, în anul 7107.
Io, Mihail Voevod, din mila lui Dumnezeu Domn.
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