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Plaiul fi comuna NovacK

Trecênd cine-va măreţele malmi ale Olteţuluî, 
d’a merge Ia Tîrgu-Jiuluî, nu p<5te rămânea nemiş
cat de cate i se represintă dinaintea ochilor, ş’a nu 
se simţi aprins de entusiasmii, întâlnind pretutindeni 
urmele eroilor Mircea, Michaî Bravul şi Matei Basa
rabii... Se lasă aci spre drăpta monastirea Polovra- 
cii, renumită pentru posiţiunea eî, dinaintea a doî 
munţi scarpoşi, cu peştera cea însemnată: Polovra- 
ciî—; de unde Olteţul ese spre a merge să adape câm
piile Olteniei, cu pădurile seculare ale Ciuturdeî, sau 
ale monastirei Oâluiul, fundată de Clucerul Radu 
Buzescu, şi de frate-seu Spătarul Preda, iluştri căpi
tani cari au însoţit pe Michaî în campania din Tran
silvania!.. Olteţul dar curge din gura a doî munţi a 
cărora înfăţişare e gigantesca; formédá albia sa 
p’între dealuri şi câmpii acoperite cu pădiirî, trece p’a- 
lăturea cu multe orăşele şi comune ; salută de departe 
Brâncoveniî: locul nasceri lui Matei Aga devenit 
Domnii, şi merge a ’şî amesteca apele sale cu a le 
Oltului, mai sus ce-va de Caracal.

Mai departe de acesta vine Jiiul, isvorênd din ni-*

.
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see stanei ele peste hotarul ţereî; duce cursul sèü co
tind prin Carp a ţi, forméda polăiiî frumdse şi casca
de pitoresc!, trece pe lângă schitul Lainicilor, încon- 
giură cu multe graţii uă parte a oraşului Tîrgu-Ji- 
iuluî, revărsându-se împregiurul a mai multe insulete 
verbinde cu anini şi cu uă plăcută drbă de păşune • 
el oglindesce în undele sale cristaline dealuri şi tîr- 
gurî renumite; lasă ţie şesul ţermurilor sale uă fe
ricită fertilitate holdelor şi grădinelor; se duce ca cum 
ar’ uita la uă mică distança pe Craiova, unde atinge 
antica monastire Bucoveţul, care şi e jumătate sur
pată de valurile sale, şi merge a se arunca în Du
năre, la Pechetü, în dreptul Rachoveî.

De la Polo vraci dar, raaî ’nainte d’a ajunge vi- 
sitatorul la tîrguleţul al căruia aspectu sémana 
mele care ’1 pdrtă: Piţicu, — fiind mereu ochii pe 
trîmba munţilor care se redică şi se Idgă ca un lanţu, 
sau ca un perete de ferii, înălţând vîrfurl penă la 
miori, şi înveliţi mai tot-d’auna de cdţă; cu nisce 
văl profunde şi rîpdse, acoperiţi cu imense păduri 
de făgetu şi de brad!, şi abea întrerupţi ici, colo de 
cursul rîurilor, precum: Galbenul şi Gilortul ; privind 
despre Cernâdia şi Baia-de-fer, comune care sunt cu 
totul aşedate la piciórele munţiloru, se vede de uă-dată 
p’între culminile cele staneóse de munţi, la acea înăl
ţime admirabile, nisce căsuţe construite din bârne de 
moliftü, atât de mititele pàrëndu-se din depărtare, pre
cum ar’ fi nisce jucării de copii, în cât abia le póte 
distinge ochiul pe d’asupra rîpelor de la Baia, de 
unde curge rîuleţul Galbenul. Acolo dar pe acea

cu nu-
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înălţime unde se vëdü .căsuţele, este renumitul şi ad
mirabilul munte Muşătpiul, situat la uă culme înde
stul de mărdţă, dar earăşî îndestul de aprőpe, pentru 
ca yisitatorul să p<5te, de pe înălţimea lui, contâm- 
pla câmpiile fertile şi pompósele plaiuri din Gorji.

Puţin mai ’nainte de comuna Cernădia, şi de tot în 
faça Piţiculuî, se redică uă comună însemnată, numi
tă Novacii. Acésta prin populaţia eî numerdsă, şi 
aspectul ce şi ’1 represintă la piciorul unui. munte 
rîposu, se pare ca cum ar’ fi centrul plaiului ,cu ast 
nume.

D’asupra sa se desfăşură, :cu uă formă maimul* 
de cât colosale, plaiul care se termina la înălţime 
cu vîrful unui munte numit Corni şui, cel ce se pare 
a fi cu totul vîrît în ceru. Mai sus de acolo, şi mai 
înlăuntru Carpaţilor, este dărit de departe un vîrfu 
de uă formă conică; şi care, întocmai ça uă cjeitate 
carpatină, acoperită de câţă şi de néoa eternă lângă 
dînsul, dispută, în înălţime, cu Parengul, care vine 
în faça sa, ş’a Ie căruia stânci şi vîrfurî sunt vëdu- 

. te din Tîrgu-Jiiuluî ; cel ce cu tot dreptul cuvîntu 
s’ar’ (Jice a fi patriarchul munţilpr acestui districtu.

Locuitorii din Novaci, uă . mare parte se numescu 
l}ngurenî, sau Mocanî. Eî diferă óre cum în costu
me .şi obiceiuri de restul populaţii..

Femeia Unguréncápórtá pe capu un fel de tur
bam! albu umflat mai mult de uă parte şi de ceèlâltà 
turtit, se ,Iéga pe sub bărbie, peste acesta, earăşî 
cu uă legătură albă, care îî arata capiii de uă mă-

■p&caîn^/şaÎeljB
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cojocul, peptărul tot asemeni dîn peî de bie, fotă, 
cióreci şi opincile, încălţată fiind precum sunt băr
baţii. Bărbatul este cu uă căciulă ca cum ar’ pune pe 
capă uă óié întrbgă, cu lîua lăţbsă pe din afară, şi 
tot asemeni, precum arătarămu despre femei, cu co- 
jocă, încinşi cu un chimiră de pele, Iată, peste mi
diben, ' cămaşa lăsată afară penă d’asupra genunchi u- 
luî, cu pi ci órele înfăşurate cu obiele albe gróse de 
lînă în opincă.

Este bre care analogie între portul acestor b- 
meni cu caracterul lor ceva cam sălbatecă şi astu- 
ţiosă. Eî sunt dedaţi Ia păstoritul oilor ş’al vitelor 
şi la comerciul de lînă şi de brânzeturi. EÏ mai rar 
se încuscréda cu restul populaţii; şi cu tbte că şi 
uni şi alţi sunt Români, relaţia ce o aă între dînşi 
e numai cât privesce afacerile de comerciă.

Costumul Românilor din clisele comune, constă : 
femeia avend pe cap uă măramă albă ţesută de inu, 
saă cânipă, pe la căpătîie vărgată cit burangicu; o i 
pbrtă aşeclată d’ásiiprá unui conciă ţuguiată în vîrfă, 
cât se pbte mai bine pusă, ca căpetîile să remâie pe 
spate; un cojocelă lucrat de la tîrgul Cărbunescilor, 
sau de Tîrgu-Jiiului, cu flori colorate de mătase 
pe la mărgini; cu uă catrinjă, sau uă fustă învbltă 
roşie, sau civită, care se înfoiadă împregiuru-i ; şi 
.cu piciorul dăsculţă, 5spălat în undele Gilprtului, sau 

. cu nisce pantofi cii ciorapi groşi ; şi cu furca îribrîu 
înfiptă; ea merge pe'poiana verde, prin livedile de 
pruni, torçënd caeriil de Îîhă albă, spre a face so
ţului şi copiilor îmbrăcămintb ; sau ducând pe creşte-
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tul capului vadra plină cu apa, aşedată pe un co
lacii format dintr’un şervetu, viind de Ia işvoru spre 
casă. Astfel ea apare plină de graţii şi sveltă, şi nu 
lasă nici uă ocasiune d’a se arăta bărbată în menagiul 
casei şi la lucru câmpului, prăşind porumbul alăturea 
cu bărbatul ei, sau cultivând cânipa şi inul, în grădina 
de lângă casă.

Bărbatul, — numit de ferneiă omul ei, pdrtă uă că
ciulă mititică în creştetul capului, şi mai adese ori pu^ 
să cam pe uă parté, cămaşa cu mâniei largi, cusută cu 
altiţe, şi cu gulerul férte îngustă, ciérecï de uă dimie 
albă ce îi pértá pré jos caduţi, îasàndu-ï desvălite tété 
părţile mai jos de micllocu, în cât se pare că-i ar sta 
să cadă în tot momentul, şi avend uă curea îngustă pe 
d’a supra brînişorului; cu un cojocel de éie scurticel la 
peptu, încins fiind numai cu un brîuleţu, sau. cu un 
chimiraşu, şi încălţat său cuopincT, sau çu ni see cisme 
grése. El are în espresiunea chipului seu multă vigé- 
re, şi ochi Iui sunt înflăcăraţi. Cea mai mare parte din 
locuitori sunt vînători şi făcu comerciul cu scânduri şi 
cu pescuitul păstrăvilor. EÏ sunt bravi şi robusti, în
fruntă Ia ori ce moment mértea, sunt prea elitedăţori, 
férte aprinşi, şi una din plăcerile lor este când péte a 
da peptu cu ursul, fiind armat mimat de un toporaşu, 
sau de uă măciucă scésá dintr’uă rădăcină de tufanu.

Vede cineva în comuna Novacii, ce este fprmată 
din doue linii principale de locuinţe, trăind aci la un 
loc Ungurenii şi Românii; dintre care ceid’ântîiş.ebu
cură de reputaţia de averi însemnate din speculile ce 
le făcu cu păstori tul vitelor, ear cei d’al doilea, semăn-
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drescu că Ia 1848 fură eï ceï d’ântîï cari respunseră la 
apelul ce le făcuse renumitul Magherul, în tabăra de Ia 
Caracal şi la Troian, lângă Römnicü.

Pe lângă acele posiţium romantice, acolo este va^ 
dúl de trecétórea vitelor şi a oilor în munţi precum şi 
în Transilvania, ducënd pe nisce drumuleţe şi pe po
teci în susul plaiului muntosü. Se arată uă sumă de lu
cruri importante pe cursul apei GiJortuluî, care .curge 

j>rin midlocul astei comune, precum mori, jógáre de 
tăiată scânduri şi tot felul de lucruri. Dar ceea ce e mai 
principale, vëra găsesce cineva tot felul de fisionomiî 
şi fel de fel de costume, în care s’amestecă şi chiar mo
da francesă, a atâtor peregrini de prin oraşe : femei şi 
bărbaţi cari visitédá munţii; şi unii debili suferinzi, 
cari rămână câte-va dile la piciorul plaiului, penă să 
se gătăscă de suire, spre a merge să petrécë luna lui 
Iulie şi jumătatea lui Augustă, pe acel frumosu munte 
Muşătoiul, a le căruia locuinţe se vëdu, de pe drumul 
dintre Polovraci şi tîrguleţul Piţicu, care e aprdpe una 
cu Novacii.

Pe acest munte, doi bărbaţi însemnaţi, unul ge
neralul Tel şi altul Maiorul Pleşoiauul, cei dântîi ca
ri luară parte activă: (unul cu batalionul ce co
manda, ca Maiorii, şi cela-l-alt cu róta ce coman
da, ca căpitan,) în mişcarea şi redicarea stindardului 
revpluţiuneî în 1848, la punctuíü Islaz, şcţt; venind 
.şi petrecënd eï în acest munte, sunt acum vre uă 
^ece ani, facéu încă pe păstori a vorbi adese ori 
de dînşii, şi ’Í provoca, intre istoriile cu care se o- 
£upă ei şqdend pe lângă focii, a nară împregiurări şi
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fapte din acel anü; afiându-se chiar dintre dînşi li
nii cari au servit în cadrele o stir ei, sau între gl<5- 
tele neregulate de panduri. Revoluţiunea fiind tot- 
d’auna făcută de popul şi pentru populu, ca faptă 
a sa, transmitem dar naraţiunea eî istorică, în midlocul 
popului păstori şi plugari, în sinul Carpaţilor . . A- 
césta dete nascere ideeî care conţine istoriculu ce 
va urma.
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Muntele Mufătoiut.

Uă serbătdre însoţită de sunete de bucurie um
ple valea şi tot plaiul, la ântîia suire a păstorilor cu 
vitele, cam pe la înălţare, din comuna Novacii. Ce 
mişcare se vede? ce chiote se rădică din tóté păr
ţile? Oamenii şi vitele, oile şi copii, cu toţi par’că 
sărbătorescu diua acósta, şi penă chiar şi câini, cus- 
todï aï turmelor, dau semnalul, prin lătrătura lor.

Păstorii sunt înturnaţî cu oile de la marginea 
Dunării, sau de la bălţi. Femeile şi copii îî întâm
pină cu multă plăcere, pentru că mai re vădu pe fra
ţii lor sănătoşi şi vitişdrele de care se despărţiră de 
pe la jumătatea Iui Septembre, anul trecut, când se 
scoborîrăşi plecară spre bălţi. Fumul începe a se a- 
răta de la tulpina vre unui copaciu cădut de vijelii, 
unde copii păstorilor aprind focuri ca să se încăl- 
déscë. Cóstele şi spinarea dealurilor sunt acoperite ; 
caii şi asinii mergü înainte, ca uă avangardă cu clo
pote la goţii. Câini tot-d’auna pe lângă păstori, nu 
lipsescu d’a ?şî face datoria-le, şi se gudulescü pe lân
gă un băiţelii ce’l vede cu codru în mâini
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în midlocul a sute şi mi! de mânzate, mai mulţi 
samar! încărcaţi cu găleţi şi cu cazane, în care se 
raulgü oile şi se închiagă laptele la stànï, formécjá 
un fel de centru, unde baciul, ca un general, dă or
dine acestor Jxupe, şi păstoreii, cu fluerul şi cu ca
valul Ia gură, mână oile ce mergu păscendu érbá 
încă fragetă, după luatul zăpezilor.

Iernile aici sunt gerőse şi viscolóse. — Ninge 
formând mari troieni. Primăvara cadu ploi continue j 
şi mai de multe ori cu spicu de zăpadă. Vînturile 
sunt iuţi şi aspre ; nopţile sunt friguróse ; diua tim
pul variadă pré desű, aci s’arată sőrele strălucind, şi 
aci de uă dată un nuorü negurosii învelesce atmos
fera.

Dar îndată ce luna lui Cereşaru a espiratu şi 
intră a lui Cuptoru, timpul se restabiiesce. Uă plă
cută căldură se simte diua; calétorulű póte gusta 
plăcerea repausului la umbra molifţilor.

Păstorii cântând doine amoróse, vëdü turma for-- 
mându-se în grupe mari, făcend oile adăpostii una 
alteia, ear mieii, deosebiţi de mamele lorii, săru cu 
sburdălnicie pre colnice şi prin vâlcele.

In August timpul este restabilit de tot; putemu 
aed stă lună a o numi véra munţilor.—

Ce este însă acea caravană de numeroşi băr
baţi şi femei vestmintaţî cu costume de fantasie 
care ducii cu dînşi uă suită numerdsă, mergëndü 
toţi călări pe nisce cal mici deprinşi pe pétrá şi suie 
ştâncele cele mal scarpóse şi plaiurile cele repezi? 
In fruntea acestei întinse trupe se vede Ungurénulu
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stând ghemuită pe cală, cu uă sarică lăţdsă, pe de 
desubt încojocit, şi cu căciula cea straordiiiare de ma
re, şi cu perul ce-va sburlit ce îî desproporţionâclă 
capul ; inergënd încet şi cu tactă, duce după el, mai 
mulţi cai încărcaţi cu tot feiulă de bagage şi saci 
plini cu merinde, de pe la tîrgurl;

Visitatorii cei numeroşi, cari se dispună de a 
rëmânea cel mult pentru Iulie şi jumătatea Iui Au
gust în sînul munţilor, vină ântîiă la Novaci, şi d’a- 
colo, încliiriind caï d’aî Ungurenilor, călări şi mu- 
niţiaţi cu de tóté cele de lipsă, începe a sui, cu chi
pul sus dis, plaiul şi munţii unul după altul, penă la 
acel locă unde voră a se restabili pe lângă stâm. Uă 
mare parte din eî au şi case închiriate pe Muşătoiul.

Tot urcând mai multe ore, în fatigă şi mereu 
asudând, trecënd în sus stâncile de nisce forme cu- 
rióse, pe lângă care drumul se formédá în zigza
guri, şi oprindu-se adese ori sub crăcile cele enor
me a le unui stejară bătrână, călătorii pună ochii 
pe un pişcă, saă vîrfă în formă conică, şi ar’ dice 
că acolo se termină căletoria lor; fiind că mai sus de 
acolo e numai cerul cu care par’că e împreunat a- 
cel pişcă de munte; dar eî când aă ajunsă acolo 
vădă un altul şi mai sus, şi mai înaltă, şi cât s’ar 
sui de mult mereă se repetă vedereî lor, acele cul- 
minî, care de care şi mai depărtate şi mai anevoióse 
de suită.

Eî sunt tăbărîţî la Florile-Albe : un locă des-' 
chis, a căruia posiţiune se asâmenă pré mult cu nu
mele ce’l pdrtă. Parengul se pare de aci aşa de a-

I
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própe, ca cum ar1 putea cine-va a întinde mâna spre 
a'l ajunge.

Pe ua poiană plăcută aci stau înşirate câte-va 
case construite de bârne : acestea sunt casarmele gră
nicerilor când se retrage cordonul tómna şi primă
vara, şi se face numerátórea oilor, a le păstoriloru 
Ardeleni.

Un aeră curat se simte aci. Vîntul mişcă cu pu
tere rămurile copacilorü din văile care mărginescu 
FIorile-Albe. Mai în süsü, spre drópta, este Cerbul 
şi Cornişul, nisce vîrfurî de mun(î, pe după care dru
mul merge în linie curbă, ocolind pe cel din urmă, 
precum ar’ ocoli cineva uă cetate fortificată. Din dis
tança, în distança se găsescu fontán! cu uă apă esce- 
lintă. Erba ce o calcă păstori! cu vitele loru este 
môle şi alunic<5să, ca cum ar’ fi unsă, ear coloritul cel 
verde şi semănat de flori, care se vede pe acest tapetu, 
este cu totul încântătoru.

Mai ’nainte spre stînga, se lungesce uă vale pă- 
durósá de făgetu cu un aspectu fór te selbatecü, care 
corespunde cu sînul muntelui celui ma! înaltü. P’a- 
colo fiind calea urşilor, când se scobóra e! tómna prin 
plaiü, un Român numit Oprea Ursul, ş’a aşezat lo
cuinţa tocmai în calea lor. El e cunoscut ca cel mar 
renumit vînătoru de urşi, precum în Africa francesă 
era luliu Jerard ucidëtorul de lei.

Peile ce el adună, a le urşilor ucişi,' se urcă la 
un însemnat numërü.

Precum Tudor Vladimirescu, essersânduş! óstea 
cea de panduri, una din cercările ce el făcea vînătorilor
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cei mai distinşi, era d’a Jua eî cu glonţul un ou pus £ 
pe creştetul capului vre unui oşteană, fără a’I atinge 
cât de puţin, tot asemeni şi Oprea este sigur de fie ce 
glonţu eşit dintr’uă puşculiţă ce o are, cu ţeava şi o- 
ţelele legate cu vre un curmeiu de aţă, sau de teii! ; 
coci altminteri peri cuiul nu se póte descrie cât póte 
fi de mare, înfaça feareï îverşunate cu care el se luptă, 
daca nu va fi bine lovită.

Oprea ochesce şi dă focu când ursul este ş<$se 
paşi lângă el.

De multe ori întâlnesce cineva pe Oprea eşind 
din vre una din acele văi la Florile-AIbe, la Ránca, 
sau Ia Dâlbanul, şi suindu-se spre Păpuşa, sau oco
lind pe la Titvele, cóstele cele acoperite cu jipü. şi 
cu enuperî, cu vre un copilă lângă el, ţiind puşca la 
subţi<5re-î, mergend încet şi puţin cam gîrbovit.

Ajunşi visitatori noştri sub Cornişul-Mare şi sub r 
pólele renumitei măguri a Păpuşeî, lângă care se dă- 
resce zăcend néua eternă, acolo este aprópe terminul 
călătoriei ce ş’au propus a face. Se deschide acolo 
uă vale profundă numită bărcă. Acéstá vale este a- 
coperită de bradi înalţi şi ici colea cu câte un sorbu, 
acef arbore cu fructele ca uă glădărie de márgéne; şi 
în fundul eî curgend un rîuleţu limpede ca cristalul, 
ş’a le căruia ape se înmulţescu prin isvórele ce 
curgă de prin maluri, lăsând uă dulce murmură pre
tutindeni, ear cascadele ce se formé^á arucându-se a- 
ceste ape peste petrele şi peste buştenii arborilor că
luţi de vijelii, scotă uă mugire de care resună stân
cile şi pădurea.
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Nu găsesce cineva alte drumuri de a pătrunde 
în aceste adîncimî umbróse, de cât nisce potecuţe 
de picioră, şi pe unde calul cel deprinsă cu aseme
nea locuri, abia póte umbla călcând cu copita şi spri- 
jininduse pe cea mal mică petricică, şi de multe ort 
stă ca cum ar’ rămânea spândurat în aeră. Câte un 
arbore smuls de puterea crivăţului, cu rădăcinile drept 
în sus, şi de uă lungime şi grosime estremă, în 
cât póte coprinde uă parte din fundul văii, serve- 
sce de punte, peste apele rîulefului, şi pe care oile 
şi ómenií în bună voe potă trece.

Vede cineva din marginea baroului, dincolo în 
partea opusă, jariştea (pădurea cea doborîtă de ura- 
gană) at căruia arburt uscaţt, sémenă cu çatartele 
unei flote înşiruite pe marginea măreţ.

Mat íncóce sunt stânile şi casele de locuit. — 
Acolo este romanticul şi pitorescul munte Muşatoiul, 
unde morgă şi se instala visitatori noştri, şi unde 
petrecuseră sus cjişii militau din patru-elect şi opt.

Muşatoiul are forma unui amfiteatru: uă pantă 
care uşurel se scobóra penă în pădurea cea de molifţi, 
saă cetină, care asemeni se numesce tot bărcă.

Pe acest costişă încărcat cu atâtea lucruri ce le 
descriserămă, în timpul cei îndulcit de căldurile ve
rii, se adună la un locă păstorii şi visitatorii, trăind 
prin locuinţele lor, şi împreună petrecend cu toţi. 
Câinii apără turmele de feara depradátóre 
în adîncul nopţii; oile pască prin bărcă şi pe dea
luri; vaci, boi şi cai staă îngrupafi pe poiăni; co-

a re

ce vine

pu şi câinii se jocă pe la stâne; păstorii facă
2
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suna văile de cântecul tilincelor şi al fiacrului, şi vi- 
sitatoriî asemeni se . preumblă în tóté părţile bend 
zerul şi trăind frugală. Nu Iipsesce însă şi aci aceea 
ce se face în capitală şi prin oraşe, adică a se face 
mic! intrigi, a vorbi politică, a juca cărţi ş’a sç 
despuia unii pe alţii în stosu.

Lîngă femeia săteanului se preumblă dama cea 
cochetă; şi limba francesă, limba universale a sa- 
1 őriéi or, se aude şi aici. Politici de tóté locurile şi 
de tóté di lele, cu câte un diară în mână, (cei mai 
mulţi învestiţi cu câte un cojocu lungă şi redemân- 
du-se, ca păstorii, pe câte un ciomagă) unii mul- 
ţiămiţî şi alţi nemulţiămiţi de starea lucrurilor, pună 
ţâră la cale, saă predică vijeliea ce are a se isca 
între deputaţi, în sesiunile unei viitóre camere, şclt...

Astfel este viaţa în timpul verii pe muntele Mu- 
şătoiul ! — acestea sunt florile găsite şi culese în câm
pii şi munţii patriei nóstre! . . .

Am dis în căsuţele acestea şi în cercurile visi
tatorial', se petrecu galanterii, spirită cheltuit de vor
be şi câte şi mai câte; la stâne însă se aude cân
tarea flueruluî, a vre unui păstorel care şâde din- 
naintëa focului unde baciul, saă femeile, curăţă gă
leţile în care se aduce laptele şi îl închiagă.

Boiăriî, ca să dicemă aşa, petrecu în felul cum 
sunt deprinşi ; păstorii se bucură de un traiă sim
plu, de repaosă după lucru, şi se adăpostescă Ia stâ
ne, de asprimile timpului.

Dar ceea ce le dă mai mult de vorbă, şi ceea 
ce ’i preocupă adeseori, e câte uă istorióra amoró-
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să a vre-unei fete frumóse cu vre un flăcău june, 
pe care ea îl iubesce.

Acésta nu lipsesce pretutindeni şi între tóté cla
sele.

însă să ne oprimă ia stână, să observăm u a- 
ccle amoruri inocente ale junilor, pe care uă mo
ralitate tradiţională şi religidsă ’Ï ţine în ordine.

Ei privescă acésta cu uă sântă datorie, şi de 
care credit. că nu se potă abate, fără a remânea ne-
pedepsiţî.

EÏ vorbescu între dîuşi, şoptind unul altuia, şi 
descoperind prin căutătura ochilor, pasiunile de care 
sunt înflăcăraţi.

Unii juni sunt geloşi că de peste munţi, de peste 
hotaru, a venit un june Poiăuară; de la satul Poiana 
june instruită care cerea lua în căsătorie pe Maria cea 
deşteptă şi prea frumdsă: Maria, unica fiică şi' ne- 
p<5tă a Iul Petru, ce e asemeni înavuţită în ol şi în 
cai ca şi junele Poiănaru care o cere.

Maria nu s’a putut pronunţa într’acésta mai na- 
inte de a veni tatăl ei ce trăesce retras, ca un si
hastru, la monastirea Lainicilor.

Ea a rernas mică fără mamă, şi fratele mamei 
eï, Pëtru, a crescut-o la casa sa şi a adoptat-o de 
fiica sa, ne-avend el alţi fii.

Tata Marii a fost unul dintre pompierii scăpaţi 
răniţi în lupta din Dealul-Spiri, la 1348. El se nu
mea Constantin.

Nefericit omul că ş’a perdut soţia pe care a iu
bit-o ca viaţa, însurat îndată în urma acelui eveni-

a-
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menţii, a fost încredinţat po copilul Iui, cumnatului 
seu, şi el s’a retras la monastire, spre a găsi acolo 
consolarea durcreî sale.

Fiind că părinţi pompierului erau originari de 
la Tîrgu-Jiului, de aceea şi ei în urmă, a venit ca 
să locuiască tot în acele părţi..

Maria, fiica sa, tot-d’auna recunoscëndu’l de tată, 
voia ca numai atunci să se decidă căsătoria eî, cu 
sus di sul june de la Poiana, cănd tătâne-seu se va 
afla de façà; fiind că diceaîi cu credinţă junii şi bătrâ
nii: că bine-cuvîntarca părinţilor întăresce casele fiilor.

Acest june Transilvan, viind din comuna Poiana, 
locul nasceri sale, d’a plăti la Novaci, în numele tătâ- 
ne-sëü, arenda pentru munţii Largele, care munţi sunt 
tocmai la hotarul ţereî, — proprietarului de la care el 
îî ţinea ; aci el vede pe juna Maria, nepótá a unui dintre 
locuitori cei mai avuţi cum diserămu, din plaiul aces
ta, şi începu a proiecta d’a o cerc în căsătorie. El cău
tă mai ântîî d’a complace tinerei Romance care era de 
19 ani, care pe lîngă uă talie mlădidsă şi sveltă, ochii 
căprui şi amoroşi, avea meritul că scie a citi ş’a scrie, 
prima calitate a unei femei menagcre.

Junele Poiănaru, născut şi trăit într’un stătu unde 
instrucţia publică e de ăntîia datorie a guvernului, sciu 
a preţui aceste merite, ce dori a prea mult a le găsi în 
Românca frumdsă, consórtea sa.

El era bine instruit; trecuse clasele gimnasiale la 
Sibiiîi, absolvise bacalaureatul într’un colegiu din Vi- 
enâ şi în Urmă sc apucase de meseria părintelui seu, 
adică corn ereiül cu vitele.
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Viind dar Ia Novaci, şi de şi arătându-se sub co- 
j o celui de oie cel înfrumuseţat cu mătăsuri în tot felul 
de flori; brunu, robustă, frumosü cu ochii mari, cu 
mustaţa mititică abia însemnându-se pe buse-î; sub 
căciula cea de hârşie şi învestmîntat curat românesee, 
cu îmbrăcăminţî albe de lînă, frumos fasonate şi cu 
înflorituri de găitană negru p’împregiuru-le; un bărbatu 
dotat cu sciinţe, era cu neputinţă ca cunoscinţa sa să 
nu fie căutată de toţi cei ce se afla acolo ; şi tot uădată 
a fi priimită cu multă bucurie propunerea ce el făcuse 
locuitorului sus dis, d’aï acorda mâna nepótei sale ca
re ’ï-a cerut-o în căsătorie.

Vorbind despre politica ţerei sale în raportă cu 
imperiul Austrii, el dicea : că împeratului i s’a arătat 
semne rele cu mórtea fratelui seu Massimilian Ia Mec- 
sicii şi altele, din diua când a aderat Ungurilor Ia tóté 
pretenţiunile loră. . .

Eată ce scria junele Ardelean unui colegă al seă 
de gimnasiă, şi care acum se află la Brăila, ocupân- 
duse în comerciă.

El îi descrise mai ântîi proiectul seă de căsătorie 
cu fiiea unui bravă pompierii, ce a fost crescută la un
chiul ei cel ce o şi dota.

Lăudă prea mulţ calităţile junei sale îrapeţite, de 
virtuţi, graţie, tinereţe şi ce emai presus uă bunăme- 
nageră. Estragemă din acóstá corespondenţă, partea ce 
ne interesédá, în care el făcea mensiuni despre mun
tele Muşătoiul, de care ne vomă ocupa.

Eată ce coprindea letera sa:
„Viind la Novaci pentru afaceri, am găsit acolo
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multe familii ce pleca cu mari pregătiri, d’a merge să
petrece luna lui Iulie în munţi. După ce făcuiîi cuno-
scinţă cu dînsele, ca cu nisce Români dinem bum, îmi
di seră să ’i însotescu.

? »

„Mî-a trebuit atâta numai, şi eü fuseiü gata, mai 
cu séma că unchiul Marii este unul din arendaşi mun
ţilor.

„Câtă fericire simţim ca să me aflu lângă Maria! 
„Plecarăm u dar ca uă caravană de agii când 

mergü Ia Ierusalim.
„ Urcarămu pe Ia Florile Albe, drept în sus de 

Ia Novaci, şi merserămu mai mult de uă jumătate di 
călări.

„Calea îmi er.a prea bine cunoscută, coci p’a- 
colo este şi trecetórea spre Ardealu.

„Muntele în care ne oprirămu se numesce Mu- 
şătoiul : este un locu prea frumoşii acoperit cu pă
duri de cetină şi cu nisce înălţimi fdrte rădicate de 
pétrá, cu isvdre reci, şi cu rîuleţe prin fundul văilor.

„La acea înălţime de câte-va sute picidre din faça 
mării, el se află închis între alţi munţi pitoresc! cu pă
duri şi cu stâne : despre stânga este Cornişul Mare, spre 
drdpta Cornişul-Micu. Culmea sa e de formă ovală, a- 
vënd din I o cu în 1 o cîi câte-va mo mâi de petră. In centrul 
costişului seu verde de uă drbă minunată, cu flori şi 
cu fragi, se găsescu aşeclate în rând casele şi stâ
nele locale. Dinainte-i molifţi formeadă un aspectu 
prea plăcut, şi cum sunt eî aşedaţî, sémánă cu un tem
plu. Pe d’asupra pădureî, departe prin gura rîpelor 
despre Baia-de ferii, se vede plaiul cu liveclî şi ară-
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turï a IeconumeIor, cât şi drumul ce mare al ferii, 
care duce către Ţîrgu-Jiului. Spre drépta se vede 
mai cu séma munţii cei scarpoşî şi férte înalţi, pe 
Iîngă care curge Olteful.

„In timpul vereî, pe toţi aceşti munţi se află ne
numărate turme a Ie ciobanilor noştri.

„România este măn<5să pretutindenea, în munţi 
ca şi în câmpie. Providenţa a bine cuvîntat acest 
pămentu.

„In Muşătoiul se află peste uă mie cinci sute de 
oî la patru stâne care sunt aşedate p’în deosebite 
puncturi.

„Hrana aci e cea obicinuită a popul uhu Român: 
lapte, brînză, mămăligă şi bemîi apă de prin isvóre.

„In munte este mai tot-d’auna frigîi, şi cei mai 
mulţi petrecu în midlocul vereî cu focul Ia sobă.

„Casele, făcute înadins pentru visitatori din .tim
pul vereî, sunt construite mititeluţe din copaci în
tregi de braclî, şi pe la încheiătura bârnelor se află 
îndopate eu muşchiu, şi ínvalitórea loru este de şiţă.

„Pe dinaintea caselor sunt braclî,mari cărora mai 
de multe ori, séra, le dămu focii, care înfâçifacla uă 
prea frumdsă privire de iluminaţi une.

„Braclî bătrâni de un secul şi maî mult sunt ju- 
căriea omuluî, arclendu-î.

„îndată ce se simte ce-va maî mult frigü, fa- , 
cernu focü mare din copaci întregi, şi noi toţi, bo- 
iărî şi sătenî, no grămădimu p’împregiuru-î, spuind 
la basne şi istorii.

„Obiceiul d’a se aduna yisitatoriï véra în Mu-
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şătoiul, — unii căutându-şi sănătatea, alţi simplu şi 
curat pentru petrecere, s’a luat de câţî-va ani de când 
veniră (sunt clece ani aprópe) doi bărbaţi renumiţi 
aï revoluţiuneî de la patru-decî şi optu, cei ce şe
ii ură într’uă stână.

„Tot din acel timpii un proprietarii de pe Gilortu 
veni, fiind că sănătatea sa fusese atacată; el înfipse 
ântîî aici parul de a-şî construi casă, care apoi Ta 
mai imitat şi alţii.

„Muşătoiul acum a ajuns curat un belciu;—fel de 
fel de omeni de tóté clasele şi de tóté etăţile se gă- 
sescű véra reuniţi acolo.

„Cât despre folosul ce ’1 află cineva şedend aici 
pe munţi, când ţâra aed sta va fi organisată şi cul
tivată, avënd căi de comunicaţiune, şi va garanta că
lătoriei tóté înlesnirile, şi midlóce visitatoruluï des
pre cele necesare ale vieţii, ca în Germania şi ’n 
tóté statele civilisate, nici c’ar mal avea nevoe Ro
mânii d’a merge să se ruine prin alte staturi, chel
tuind pe Ja băile d’acolo.

„Astfel se petrece vdra în munte, şi mai ales 
la Muşătoiul şi la Titvele, care sunt învecinaţi unu 
de altul, şi care ş’au câştigat un renume prin posi- 
ţiunea lor locale şi avantagele peisagelor, privite de 
pe înălţimile lor.

„Ş’afară d’acdsta sa nu uitămu că munţii aii 
fost locul de apărare pentru Români în timpi cei mai 
grei. — In munţi aü trăit şi s’aii luptat strămoşi noş
tri. — Muntele a fost vatra libertăţii românilor; nu
mai in munţi elementul Român a găsit refugiu în
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timpi invasiunilor barbarilor.—La anul 1848, Liberta
tea proclamată cu atâta solemnitate de naţiune, ar’ ii 
trebuit din munţi să întinde aripile eî puternice peste 
toţi Românii, şi inemiciî să tremure de presinţa eî. — 
Să învăţăm dar a cuhósce ş’a iubi aceste locuri— Ter- 
mopilele Românilor sub Radu Negru, sub Mircea şi 
sub Micliaî Bravul.

„La munte dar vomu împărtăşi cu fraţi noştri 
simţirea, păsurile şi bucuriile nóstre! In munţi pă
rinţi noştri ş’au aşeclat altarul lor de închinăciune, 
şi istoria patrii acolo s’a fost conservat. — Din munţii 
din munţi vomu bucina libertatea compatrioţilor noş
tri, şi vomu face a rësuna viitorul, de care să căutămu 
să ne facernu demni de a ne bucura de dînsulî
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MARIA

Trei clile trecuseră după sërbâtdrea Sântu IIie, 
20 Iulie, şi mulţi Ungureni se întorceau de Ia tîrgulü 
de la Polovracl: renumit tîrgu unde se desfăcu mari 
cantităţi de linuri şi altele.

In acea di ploa cu torente mari. De diminăţă 
se iviseră nisce nuorl fórte negri despre munţi Lo
trului, care în curënd se prefăcură în • cătaţi mi spăi- 
mântătOre de apă. Bărcui urla că s’audia uă jumă
tate postă în depărtare. Apele veniau turburi terând în 
cursul lor copacii desrădăcinaţi şi bolovani mari de petre.

Atmosfera era aşa de întunecată, în câtu toţi mun
ţii din pregiuru se făcuseră neveduţî ; şi numai fulgerul, 
de uă frumuseţe admirabile, desfăcea întunericul, lu
minând din când în când firmamentul, prin nisce tră
sături de focu, care mergeau şerpuind pe orisonte ; şi 
după care apoi tunetul, isbind în stânci şi în codri, fă
cea a înfiora t(5tă suflarea prin nemărginita sa detunare.

După încetarea plóiel, doue pe-cer-arcurî (cur- 
cubeurî) lega munţii din faça Muşătoiulul^ prin lumi
nile sale colorate de cel mai viu colorii, ca un fenomen
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trimis de Dumnedeă ómenilor de a se cunósce suprema 
lui putere.

Ivirea curcubeului pe munţi e (le uă nedescri- 
să frumuseţe şi admiraţiune, la care ochii muritoru
lui remână uimiţi.

La stâna despre laturea stângă, în care aii pe
trecut mai ’nainte bărbaţii susmenţionaţi, se grămă
diră uă grupă de bărbaţi şi femei pe pragul uşeî 
(Va privi acel măreţu fenomenü ; ear un bătrână, di- 
cendu-î ast-fel pentru că capul seu era mai de tot 
albită, ş’a căruia presenţă fusese aici aşteptată, le 
csplica arătându-le cu degetulă ce însemna acósta, 
după credinţa popululuî.

Ei intrară în lăuntru, şi se aşedară care pe pa
turi ce se afla pe lîngă pereţi stânei, din nisce blăni 
gróse, care lîngă focă, puinduse pe nisce scăunele 
mici formate din trunchiuri de bradă despintecate şi 
puse în jos cu crăcile, şi care pe câte un sacă cu 
făină, să asculte cu mare plăcere istoria revoluţiuniî, 
în care numitul, cel ce le nara acestă istorie, luase 
parte, de Ia început şi penă la suprimarea ei.

Visita cu care i a fost onorat acei óméin, dece 
anï îndërët, provocase păstorilor plăcerea d’a între
ba îiitr’una pe pompievulă aci între dînşiî, de tóté 
cum merseră şi ce s’a petrecut atunci.

El privind mereu, pe uşa stâueî ce era des
chisă, culórele cele vii şi măreţe, ca şi acele ale 
patriei, saă ale stindardelor din acei ană, dicea: — 
întocmai ca aceste feçe era stegulă ce noi îl apă- 
ramă! — întocmai ca acestea fîlfîia (Vasupra ndstră '



lllïVOLUTlU.NEA ROMANA DIN 184828

când ne băturănni în Dealul-Spiri unde eü fuseiu 
de mérte rănit, şi numai ca prin minune scăpaiă de 
nu fuseiü strivit şi călcat de rőtele tunurilor păgâ
nilor care ne asaltase şi ne copleşise cu numeral lor 
peste măsură nepotrivit cu al nostru, — Tot aşa de 
frumosü şi strălucind, ca curcubeul acesta pe ceru, 
era stigul sub care amu jurat de a ţine cu credinţă 
penă la uă picătură de sânge! — Tot aşa fîlfîia pe 
didurile mitropolii din Bucuresci şi din Tîrgovisce,- 
în diua când biată mamă-mea, ah! Dumnedeü să ’î 
o di elmés ce sufletul şi fiei ţerâna usóre! muri, lovită 
de glonţu, tot în Dealul-Spiri, în faça casarmeî, unde 
se măcelăreau Creştinii cu Turcii!... Tot aşa de fru
mosü şi strălucitorii fusese stégül care fîlfîia pe mo- 
riastirea lui Michaî-Vodă, care îndată se preschimbă 
într’unul negru, precum este nuorul care întunecă 
muntele, când aduseră pe răniţi acolo, dintre care 
unii muriaü în agonie şi suferinţă; acolo me puse
ră şi pe mine între eî spre căutare. — Tot aşa de 
frumosü şi străluci tor ü era stégul ce fîlfîia pe mo-' 
nastirea de la Troian de lîngă Römnicü, unde ţdra 
întréga trimisese pe fii ei, ca să spele ruşinea ce i se 
adusese prin călcarea străină pe pământurile eî. 
colo, după puţine dile de zăcere în spitalul militam 
din Michaî-Vodă, din care plecaiü în urmă, venin 
credënd că de sigur ne vomü bate, că de sigur vomü 
fi învingători, şi de sigur voiü resbuna mórtea ma
mei mele ş’a fraţilor!... Dar o durere! făcură străini 
ce făcură, că noî ne am risipit fără a da uă puşcă 

’ măcar !.. Tot aşa de strălucitor şi mareţfi, precum este

A-
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curcubeul care’l vedeţi, fîlfîia stégulu Românescu, 
cândă făcură Ungurii mare greş él a, de trimiseră pe 
Hatvani, cu oştirea în munţi Abrudului, de a coprinde 
pe munteni prin înşelăciune. Hatvani a plătit prea 
scump ac.dstă cutesare. Peste dece mii juni, fldrea ăstei 
Maghiare, ’şî găsi acolo mormîntarea, şi generalul ei 
fugi scăpând cu câţi-va <5 meni numai. Ast-felu este 
şi va fi tot-d’auna şi căderea unor populi din neînţe
legerea şi setea lorii de conchistă. . .

Am fost acolo, am luat- parte şi în acea bătălie!..
Aci Ionel Poiănarul, ce şecluse lîngă Maria şi me

reu o privise prin uă căutătură dulce de ocîiiu, şi 
cu un surîs prea tîneru, ascultând tot uă-dată cu mult 
interesă la cele ce spunea tata împeţitei sale, se repedi 
ca un nebun în braţele bătrânului acoperindu’l cu să
rutări şi strigând din tătă puterea: Dumnedeu să fie 
cu noi!.. Şi junele începu a plânge, pentru că la A- 
brud a cădut un frate al sëu mai mare ce fusese sub 
ascultarea lui Iancu ş’a lui Assente.

Bătrânii şi junii şed end împregiurùl focului, as
cultau cu mare interes la cele ce veteranul le spunea.

Câte-va femei însă după ce se săturaseră d’a auiji 
un cimpoeru care cânta la stâna învecinată mal sus, se 
retraseră în chelarul (un fel de căsuţă unde pun lu
cruri spre păstrare Mocanii) cel de lîngă stâna în 
erau bărbaţii strânşi, adică chiar acela unde şeduse, 
cu câţi-va anï îndërët, Maiorul şi căpitanul dinain
tea revoluţiuni.

Femeile, Rosalia şi Mari ca, făceau sfatu cu fe
meia lui Petru că ce fel să se facă nunta Marii cu

care

■;
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:
Ionel, adică după obiceiul locuitorilor Gorjeni, sau . 
după cel ungurenescă: mi rés a când va merge la bise
rica să fie purtată în caru ornat cu ramure de brad! 
şi cu fiori, tras de nisce boi aleşi, însovonită şi în- 
soçitâ de colăcerî şi tinere fecióre, după obiceiul Ro
mânilor, sau călare pe un cală albă ca néoa mun
ţilor, cu mirele şi cu nănaşi lor Jîngă dîuşi, şi nun
taşii purtând bradî şi dând din pistóle făcend viva- 
turî cu uă ploscă mare plină cu vin, precum se obici- 
nuesce la ungureni? Fie-care îşi da câte uă părere, şi în 
cele din urmă rémase să întrebe despre acesta şi pe moşă 
popa cel bătrână de la mănăstirea din Cernădia ; că di- 
cea Marica că tata Marii era din locuitori Români, de şi 
a ţinut în căsnicie pe sora lui Pëtru; dar Rosalia 
ţinea mia că Maria va lua pe Poianarul Ionel, care 
este ndoşă ungureanu, şi cată să-Î fie şi nunta pre
cum îi este bărbatul ce ’1 ia.

Ploea stând în timpul acesta, tóté ’şi reluară cur
sul lor. Sórele eşind de sub miori încalc] ia cu uă 
deosebită‘putere munţii, şi bărcul cu bradî, ale că
rora verfurî se d’auriaă la radele ’bine facetére ale 
luminei, resuna de mugirea vitelor ce se adăpostiseră, 
în timpul vijeliei şi al pléieï, sub ramurele cetinelor.

Maria, frumósa caua flóré crescută între munţi, 
cu un ochiă scînteind de bucurie, după ce îmbră
ţişase pe tata al ei, şi de mulţiămire că a venit şi 
Pa vëdut sănătosă, mersese să culégë un mănunchiă 
de merişoră înflorit, care cresce'între enuperi, cu vi
orele care înflorescă aci târdiă şi cu micşunele sel- 
batece ce se găsescu prin barcă.
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Feci óra preocupata ast-fel, nu înceta cTa forma 
în inima eî cele mai frumóse ilusiunî, cele mai dulci 
visuri ce e permis unei fiice de etatea eî, şi mai 
ales în ajunul căsătorii sale.

Tîrieră Şi. frumósá, cu un peru îmbuci at ce ’î 
cădea legănându-se pe umeri, şi pe care ’1 da me
reu la spate cu uă mână albă ca caşul, \şî privea 
mereu oatrinţa cea vărgată şi cusută cu arniciu, mei- 
gënd încet şi cugetând.

Ea se părea a fi uă soră a Ifeteî de împărat, 
care este adorată de păstori în muntele CiachleuJ, 
sail ca un geniu al munţilor sub forma unei fe
ci őre.

Tot seninul ce înfă^şa lumina unui ceru lim
pezit de nuorî reflecta ochi eî mari şi curaţi. Şi. ast
fel precum cresce un bradii tînërü d’asupra stânceî 
de pétrá şi se Idgănă de un uşoru vîntu, ast-fel se 
arăta ea suavă şi sveltă legănându-şî talia când mer
gea. Acea căţă care se ridică de prin văi când ră
sare sórele după plóie, înfăţişa sprîncéna eî, <5re 
cum seridsă când încreţia fruntea, arătând că ea es
te fiica unuî ostaşii Românii, de un sânge pur şi de 
uă natură forte, ca a militarului neatinsu de viciu.

Ea câte uă dată se părea tristă. Se asemăna ca 
turturel a ce cântă prin vâlcele. Sufletul eî era des
cris în fisionomia sa interesantă, şi nu avea alte 
cugetări ascunse în inima-î de cât acelea care se 
vedeau zugrăvite în facia-î. Astfel era fiica lui Cons
tantin, de care vorbirăm maî sus.

Ea între altele avea multă simţire pentru ne-
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fericiţi. Ea vë<Juse, Ia Ránca, pe uă tîneră ca de 
două deci ani, femeia unui neguţiătoru din Tîrgu- 
Jiuluî, suferindă de peptii, ce venise pentru cură 
de zeru. Fusese aşa de debilă şi aşa de deli
cată, acea femeiă, în cât tîneră româncă prinsese 
simpatie şi interes de dînsa.

Maria admirase trăsăturile cele delicate ale junei 
femei care cu tóté aceste tuşea şi lepăda sânge.. Ger- 
menile morţii progresase prea tare pentru acea fiinţă 
de oraşu ; şi ca cum mórtea ar’ căuta triumfu-i, o făcea 
frumosă, de a fi compătimită şi iubită de cei cari o ve
deau.

Acestă tîneră femeie ne mai putend lupta cu via
ţă, în nisce dile de durere şi de tortură, a încetat d’a 
mai trăi..

Maria se ocupase d’ai găti cele orânduite omu
lui în asemenea casu, şi ca pe uă femeie tîneră şi in- 
fortunată, mortă, o împodobi precum uă mamă îm
bracă pe fie-sa când o scóte ântîi în lume. Penă. a 
veni de la oraşu soţul şi rudele celei reposatc, ea fu
sese îngrijită de Maria. Aci se vedea doué contrastin'!, 
doue naturi: mórtea şi viaţa !.. Amendoue ele june, 
se asemănau ca doué surori ce plângea una perderea 
celei laite. Nefericita tîneră era blondă şi perul ei se 
asemena cu aurul. Faça ei semăna ca cum ar’fi de 
ceară; ochi ei stinşi şi adormiţi erau îngheţaţi ca şi 
tot corpul ei, şi respiraţia ei de când murise era înţe- 
lenită nefăcendu-i ah sălta peptul. Maria îï împle
tise cosiţii^ ei cele ca şi d’ăurite, o învelise într’uă 
pânză nuoă şi o acoperise numai cu flori. — Oh!

{

!
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Dumnedeufe ! Dumnedeule! pe mama mea tot ast-fei 
vor.fi împodobit-o, care muri tînërà, dise Maria plân- 
gênd, tînëra şi frumósá, după cum ’mî spun alţii, coci 
eu n’am cunoscut-o. Tata rëmase singură, care a 
iubit-o mult, coci îndată după mórtea eî s’a şi dus Ia 
monastire... Ast-fel pe când Maria se preumbla sin
gură pe sub bradî d’a culege flori, pentru a le adu
ce la taică-seu, îï svîcni têmplele de suvenirile mamei 
sale, aducendu-şi aminte de tînëra nefericită de Ia Rîn- 
ca, femeia neguţiătorului din Tîrgu-Jiului. Purtând 
în mână-i acel frumos buchet de merişoru selbatecu 
înflorit, de viorele şi micşunele, şi petrecêndu-se în 
mintea ei acele tablouri, la care ea fusese spectatóre, 
mergea încet suindu-se pe costişii, spre stână.

Iul ia, uă jună damă, tocmai se găsia în pragul 
casei proprietarului de la Grilort, ţiind un roman în 
mână-î.

Ea vëdênd pe juna româncuţă fórte preocupată 
de simplele dar nemărginite în avuţie bucurii ale na
túréi, că venia din dumbravă neturburată, purtând 
florile atât de iubite de uă inimă inocentă .ca a eî, 
se credea prea atinsă că în scóla cochetăriei ş’a ro
mantismului, nu învăţase a se face mai fericită de cât 
astă ţărăncuţă. Nici costumul eî fantasticii, şi care 
îl schimba în tote dilele, o făcea mai frumdsă şi mai 
plăcută, de cât aceea într’un porţii simplu; nici tóté 
apele, pomadele şi alifiile cu care ’şî ungea neînce
tat obrasul, nu îî dase acea seninătate a feçeï spă
late cu apă curată din isvorîi, şi nici vëlul care nu
’1 arunca de pe ochi, spre a ’Í feri façia de lumina

3
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sóreluí şi de adierea vèntuluï, nu o făcea* mai fnt- 
getă şi mai stralucitóre, de cât a Româncei ce umblă 
mai mult cu piciórele desculţe şi cu façia deschisă 
şi lăsată în voia naturel. Şi fără vre uă altă armă 
a cochetăriei, de cât purii amorul eî, ea se mărită 
după acela care ’1 iubesce; când cealaltă, căutând 
tot-d’a-una la nisce consideraţiunî de avere şi altele, 
s’a fost măritat fără plăcerea ei, după un bărbat ce 
nu ’l-a iubit şi de care fusese nevoită a se despăr
ţi; şi în cele din urmă tindênd Ia uă viaţă liberă şi 
independintă, s’a vëdut de uă dată dejucată, orbită, 
amăgită, şi ca cum ’şi perduse mintea iubind pe un 
<5re cine, şi cu care se făcuse de vorbă în tótá societa
tea, prin câte uă festă care a fost păţit-o, cu un jucă
torii de cărţi! . . . Iulii ’Ï venia, cu tóté romanţele 
ce Ie citise şi cu tdtă instrucţia şi educaţia ce o 
avusese, a se duce d’a se proşterne Iá piciórele fe
meii simple, de la care să înveţe cum trebue să se 
facă fericită în viaţă . . .

La uşa stânei unde Maria voia să intre, Nico- 
lae ciobanul o întâmpină cu două găleţi pline cu cel 
mai dulce şi unturosu lapte de oî, şi pe urma lui 
mai viind şi alţi asemeni, de la tîrla cea aşedatădin 
jos dinaintea baroului. Acesta era semnul abondanţeî 
la care Maria urma a se gôndi, luând pe Ionel în 
căsnicie: omu liberü, laboriosă şi inteligentă... In
trând ea înlăuntru cu cuget d’a face bucurie tătâne-seă 
şi peţitorului eî, cu florile ce le-a fost cules pentru dîn- 
şi, găsi pe bătrînul stând în picidre, cel ce narând, în
tinsese mâna dréptá pe capul cel blondă al unui băiă-
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t-elű, care asemeni sta în picidre lângă. focii, şi ca vest- 
mîntul seu largii de sihastru ca uă mantă ducale, sub 
care băiăţelul era acoperit, şi cu acea fisionomie impo- 
santă, vorbind rarii şi bine înţeles, semăna ca un pa~ 
triarchu dând bine ciivîntare unui fiu al seu ; acestea e- 
rau y orb ele lui :

— Omenii din patru-decî şi optîi nu mai sunt 
pentru dina de adî!.. Ei au aruncat sămânţa, au bătut 
semnalul desceptăriî; ei ş’au făcut datoria, şi apoi 
morii ca nisce ómen!!... Alţii se vor rcdica după el: 
Alţii la rândul lor vor veni să’şî facé datoria pentru 
patrie cu sinceritate, şi aşa mai încolo.

Bătrânii mergu înapoi; patimile’Ï coprindü, su
fletul lor este vesteditu; eî caută mai mult spre pâ
ment ii gârbovi cum sunt, şi cu sângele amorţit îrieî! 
Eată viitorul !.. arătând pe copilă, yedeţi’l?.. Băiăţe
lul acesta când se va face mare, daca va avea par
te să înveţe şi să scie, să créscè să se împuterni căscă 
şi să fie luminată, el să se ridice v cu nuoile generaţii ; 
cu un suflet june, cu instrucţie, cu lumină, iubitor de 
dreptate, crescut spre a fi mare şi folositorii, va culege 
ceia ce bătrânii au semănat!... Copilul dar este vii
torul ! pregătiţi—1 pe el!... creşteţi—1 ! educaţi-1, învăţa- 
ţi-1 a cunósce binele, deprindeţi-1 în essemple frumóse, 
deprindeţi-1 a sei ş’a iubi patria! dpprindeţi-1 a iubi 
pe Dumnedeu ş’a respecta legile!... El este viitorul, 
este progresul, înflorirea, viaţa şi virtutea!... Bătrâ
nul este trecutul, căderea, pasiunile, mórtea!.. Pe co
pil dar formaţi-1, redicaţi-1, spre a forma şi a redica 
el într’uă di patria nóstrá!.Scoli dar Întocmiţi
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pretudindeni, ín tóté unghiurile terei, spre a instrui 
pe copilü. Eată mântuirea!... Eată libertatea şi feri
cirea ndstră!... Toţi sătenii aplaudară scoţând un 
sunet de afirmare şi de bucurie în cât s’audi penă 
Ia estremitatea locuinţelor unde şedea proprietarul 
de pe Gilort, cel ce şi ei alergă audind acea larmă 
şi se amestecă între dînşi.

Terminând Constantin, redică mâna d’asuprabă- 
iăţeluluî trăgendu-se un pasă înderetă, şi după uă 
pausă se gătia a şedea şi a re’ncepe continuarea is
torii revoluţiuneî, la care se adaose doi auditori mai 
mult proprietarul sus disu-şi Oprea Ursul care ve
nise cu băiăţelul seu.

Maria apropiindu-se de uă parte şi junele Io
nel de alta, acele flori ce i se aduseră semănau cu 
uă cunună pentru meritele sale militare din trecută, 
ear vorbele ei ca un imriă, sau ca uă musică ce îi 
deştepta dulci suvenire.

El vëdênd pe fiica sa alăturea atât de strai ucin- 
dă prin un zîmbetă graţiosu şi plină de afecţiune fi
lială, o îmbrăţişă şi o bine cuvîntă, precum şi pe 
Ionel.

Spectaclu aci era sublimă de păstori, plugari, 
vînători şi proprietari.— Spectatorii stând p’în pre- 
giurul seă, toţi cu capetele descoperite şi cu óre care 
veneraţiune, privind pe tată şi pe fiică îmbrăţişaţi, 
lăudară amorul acesta paternă, admirând o rară fru
museţe în midlocul acestor munţi. Constantin însă 
bătrânul plânse, repetând de câte-va ori numele soţii 
sale ce o perduse; O! Sora! Sora! tu ai fi fost de
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iuare lipsă în aşa moraentu pentru fiica ta !.. El repetă şi 
pe acela al mamei salle, care a cădut în acea di de 
durere de 13 Septembre.

Top îl rugară de a spune ce s’a întâmplat ma
mei sale pe care el o plângea.

El a rëspuns: puţin, şi vë voiü spune!
Insă întorcênduse către junele ce îî venia în stân

ga şi fiica sa cu gkirlanta de flori în drépta, şi strân- 
gendu-î pe amendoî in braţele sale, după ce aceş
tia ’î sărutară mâinile şi 'ï surîdëü plini de am őre 
şi de respectă, el dise earăşî, plângènd ca un copil :

Maria! Maria! tu semeni cu mama ta Sora... Ob! 
şi mama mea !.. adăogă el suspinând.

Şi cu aceste vorbe mişcând pe spectatori care 
din ce în ce se grămădiau prin sosirea ciobanilor de 
la ţîrlă, se audi ca uă eco; precum când veduseră 
frumosul acela fenomenu între cer şi ’ntre păment,— 
curcubeul ; sau ca cum ar’ fi repetat împreună cu vo
cea aceluia: Patria! România!. . . dicend cu toţi:

—Maria! Maria, fiica pompierului de la anul 1848.



IV.

Pair tea reclamă concursul nostru.

Ca mărturii ocularii al acestui e vene menţii, nu 
vomii lipsi, descriind viaţa unui pompierii, d’a arăta 
şi őre-care amănunte, în interèsulü istoriei, asupra re- 
voluţiuneî acelui anii ce făcuse, ca într’uă singură su
flare, să fie înţelegere de la marginea oceanului penă 
dincolo de malurile Nistrului, între popoliî cari pu- 
sesèrà capetele cele încoronate precum şi cordnde 
lor, ca nisce bile pe palmă. . . .

Mai mult saü mai puţin, cu alte vorbe aceste e- 
raîi espresiunile celuia care nara între păstori—po
pul ului. . .

România asemeni a răspuns la vocea universale.
Vomu vorbi dar mai ântêï de România. — Să în

cepem cu cel d’ântêï Domn Român şi să terminămii 
cu cel din urmă ales din sînul eî.

După revoluţiunea lui Vladimirescu fu numit la 
tronul ţereî Grigore Ghica care şî atrăsese amdrea 
publică, prin actele lui de dreptate. El a domnit pêne 
la 1828 când se declară resbelü între Rusia şi Tur-
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cia, şi România fiind teatrul ocupaţi unei străine, Dom
nitorul eî nu mai putea foncţiona.

Regulamentul organicii, lege fundamentală a or- 
ganisaţiuneî (erei, elaborat de Români cari cunoscéü 
lipsele şi nevoile ţerei; şi ţiindu-se séma de obice
iurile pamêntenilor, se complectă acéstâ şartă după 
cele sus arătate, care fu promulgată de-odată cu sui
rea la tronu a lui Alessandru Gliica, după încetarea 
ostilităţii între ambele puteri rivale. Domnirea lui 
A. Ghica, în timpii de optu ani, fu numită uă eră 
deabondanţă, de organisaţiune şi reforme pentru ţăra 
întréga. în Moldova asemeni, surora României, se de- 
te aceleşî legi, sub domnirea lui Miehaî Sturdia.

Scoli şi tot felul de instituţiunî ce doresce a avea 
uă naţiune însetată d’a se redică Ia rangul celor ci- 
vilisate, se organisă sub aceşti domnitori, şi ţâra, . 
atât în partea de dincolo de Milcovu, cât şi dincóce, 
nu era lipsită de <5re care înflorire.

însă pe lîngă reforme bine fácétóre şi cultura • 
ce prindea rădăcină într’uă ţâră vergină ca acéstai 
nu puţin se strecură şi veninul vi ci uri lor statelor cu 
care ea se legase în contactu. — Regulamentul or
ganică linguşea őre’ cum pe uă clasă a societăţii, şi 
açésta într’adins, —care se părea redicânduse ca într’uă 
pădure nisce copaci mai mari ce înăduşe desvolta- 
rea celor mici . . .

Din nisce titluri de uă recompensă naţionale pen
tru serviciile statului, acéstá clasă, ajutată de privi
lege acordate fór te tare de Regulamentu, formase uă 
óre-cave aristocraţie, prin care se aţîţase gelosia-

;
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saü se dete pretestü unora d’a se plânge în contra 
altora ... Pe lângă acésta şi sclavia, urme triste 
de barbarismü şi de durere era încă ca uă rugină, 
sau uă cangrenă susţinută prin lege, şi care neapă
rat căta să fie stérsa de la un populă ce începuse a 
se cultiva.. Despre sclavia, sau robii Ţigani, umani
tatea striga; lanţurile eî cătau a fi rupte, fiind uă ru
şine şi uă calamitate pentru România, a mai essista 
un ast-fel de regimü.

Şi lupta partitelor asemeni era uă consecuenţă 
numai a legei care despărţi a societatea în doue. Dar 
ce este mai mult şi mai durerosu lupta acésta da 
pretestu consulilor putereî protectriţe, care se numi 
astfel după încheierea păcii cu puterea Suzerană 
din resbelul ce avuseseră, a se amesteca în tóté a- 
facerile din lăuntru. Ingerinţa consulară ajunsese ua 
altă opresiune; România şi Domnitorul eî adese ori 
erau umiliţi. — Nici uă reformă de îmbunătăţiri nu 
se mai putea face fără a fi supusă forfecare! sau 
asprei censure a acelor consuli.

Adăogămu încă şi dorinţa de a domni care găr-
acésta adusegăunea p’în capetele celor mâi mulţi 

stingere şi dete locu unei şi mai mari desmoralisărî,
deselor mişcări şi turburărî . . .

Alessandru Ghica fu detronat pentru că a înă
buşit revolta ursită la Brăila de străini, şi cu acésta 
a desplăcut' unei puteri. — Nemulţiămiţiî însă, sau 
cei ce ’î invidia locul, pregătiseră tërêmul acesta.

Ghica însă fu adorat de Români la abdicarea
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sa, pentru că de Ia dînsul dateadă multe lucruri bu
ne în statu şi pentru că el se arătase mare patriotă . . . 

Micliaî Sturdia însă mai domni şi după căderea
aceluia.

El pórtá şi astădi blamul, pentru că în timpul 
domnii lui a lăsat să fie Moldova inundată delsrai- 
liţî ...

Bibescu fu ales prin votü general în locul lui 
Glii ca. Bărbat dotat cu mari talente, promise în dis
cursul care ’1 ţinu Ia suirea sa pe troliu, că va face 
adevărata fericire a patriei; însă şi el, constrâns pdte 
de împregi urări le de atunci, insuflat de a face mar 
mult voinţa străinului, comise marea şi neertata 
greş al ă d’a suprima instrucţia publică, puind uă tacr- 
să, (mai ales în Ţâra Românăscă care avea şi mai 
mult nevoe de cultură) pentru elevii ce voiau a 
ma cursuri superiőre de sciinţe. Acesta tindea şi 
mai mult la despărţirea în clase a societăţii: la óre- 
care fumü de aristocraţie.

Trecând într’un rând pe la Brăila şi visitând 
acolo şcolile, el răspunse unui june student care îi 
ţinuse un frumos discurs: Cine sunt părinţii tei? — 
Săteni, Măria ta. — Să înveţi, îi dise Vodă, cât îţi 
trebue ca să te întomî la córnele plugului. . .

Evenementul care sgudui europa -întrăgă în acel 
anii, aduse şi lui Bibescu uă aceăşî s<5rtă c’a lui Glii ca. 
Şi el a domnit numai şăse ani. Datădă în cursul 
domniei sale, între altele, instituţiunea seóleí militare 
de cădeţi şi instituţiunea pompierilor.

Anul însă când el cădu, veni precum vine u-

ur-
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raganul pe munţii Vulcanului, ce restórna şi spulbe
ră tot ce ’! ese înainte. Tóta societatea dar fu sgu- 
duită şi prefăcută; şi legi şi ómen! şi regime fură 
preschimbate şi distruse, ne mai lăsând aprópe nici 
uă urmă din cèle cé a fost. Şi daca Statul va pro
spera sau nu în viitor, prin nuoile legi, prin nuoile in- 
stituţiunî ce şi le va crea, suntem datori numai şi 
numai acelii revoluţium, sau acelor óméin cari se 
puseră în capul eî ; coci ar ii fost de datoria ace
lor notabili şi privilegiaţi, a se pune denşi în frun
tea progresului naţiune!, — şi chiar Domnitorului 
precum se pune păstorul în fruntea turme! spre a o 
garanta ş’a o apăra; ear nu a o abandona şi a o 
delăsa ca pe uă navă, fără cârmă şi fără pilotă, 
în voia viaturilor ş’a valurilor, spre a o purta că
tre stâne! . . .

Să vorbimu cum promiserămă, de evenementul 
anuluî acesta, precum se vorbi a între păstori! din 
Muşătoiul, la stâna unde Constatai pompierul nara 
dinaintea foculuï, şi era ascultat cu uă mare aten
ţiune de toţî.

Ne vomă face dar organul sëü 'd’a lumina is-
:

toria.
Patru-dec! şi opt fu precedat de alte evenemente, 

precum ântêï incendiul Bucurescilor prin focul cel mare 
din 47, puţin în urmă veniră locuste aşa de nume- 
róse, încât acoperiră Capitala, ca nisce nuorî, pen- » 
trii care popului dise că e seninii de venirea Ruşilor; 
şi ai treilea revoluţiunea ce s’a prédis earăşî de po- 
pulű, prin vederea unu! cometă mare ce s’a arătat pe

:
!
i
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cer, ki finele Iul Ianuarie, tocmai în timpu ce în 
Italia se făcea mişcări în contra dominaţii austriace, 
şi când puţine (Iile după acésta regele Ludovic Filip 
fu detronat în Paris, proclamânduse Francia în Re
publică.

Rusia rëmase numai singură ne atinsă de acésta 
suflare ce mergea progresând ca schînteia electrică 
din stat în stat, penă şi în România. .

Fiind dar ameninţată de populi sub dominarea 
sa, Rusia căuta să’Î intimidede eşind peste graniţă, 
d’a opri torentul revoluţionarii care se. apropiese la 
hotarele eî . . .

La finele Iui Marte al acestui anu, se arăta un 
agent rusii la curtea lui Bibescu, consiliindu-l să cérá 
ajutor de armată rusă pentru a menţine liniscea în 
statul României. Tot cam pe acel timpii se arăta şi 
un comisar din partea Turciei. Misiunea acestor agenţi 
politici nu o putemii judeca de cât după cum ve
ci urămu cursul lucrurilor . . .

Bibescu, rëspundêndu-ï cu politeţe generalului 
rusii, se gondi şi se opri d'a face ceea. ce el di cea.

Un corni tet secretă şi fusese organisatu în Bucurescî, 
care vorbea de reforme, cel ce avu legătură cu mai 
mulţi bărbaţi din Paris... La Iaşi asemeni (inéű şe
dinţe mai mulţi bărbaţi organisaţi în comitetu.

Omeni'însă cam de multe culori, şi póte de di
ferite credinţe politice fuseseră iniţiaţi.

General consulu rusü din Bucurescî era visitât 
de uni din acei membri cari reportau cele ce se fă-
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cea, cat şi priiméû instrucţiuni. Coţebu făcuse nisce 
escursiunî din liucur es ci la Iaşi şi vice versa.

Lucrurile merseseră departe , prea departe, tot 
felul de pregătiri şi întocmelî se făcuseră spre a a- 
duce cât mai curând pe Ruşi în Principate.

Michaî Sturdia s’arată prea oşti Iu acestei miş
cări, şi prindênd comitetul sus disu în întruniri, mai 
mulţi fiî de boiărî fură bătuţi la spete şi daţi peste 
graniţă, ear unul cădu mort.

Oposiţia se înarma.în contra lui şi se retranşă 
la satul Bălţăteştî şi la Hangii.

Intr’aeeste generalul Rusu, de care vorbirămu 
maîsusu, ameninţă pe Sturdia cu uă comisiune ce 
va fi însărcinată d’a cerceta care sunt căuşele ce a 
provocat acea mişcare de nemulţiămirî în Moldova? 
La Bucuruscî, Bibescu-Vodă pus într’uă posiţie şi 
mai ciudată, prin aţâţi pretendinţî la tronu, nu făcu 
ce făcuse Sturdia, şi mina sta gata să ia focu.. .

Fel de fel de programe se preumbla din mână 
în mână, care tóté ameţiau pe locuitori şi fie care 
nu scia ce să crédá şi la ce să se ţie.

Óre-care témá, óre-care fiorii, îngheţa inimile 
la vorba de anarchie, ce putea aduce acest eveni- 
inentii.

Bibescu Vodă le cunoscea tóté, dar ’şi frămân
ta mintea cum să facë să scape de responsabilitatea 
încurcatureî şi a se ţine Ia posiţia sa.

El avea un amică în Oltenia; se göndi dar la 
dânsul şi credu că se va servi cu acela. îi ordonă d’a 
recruta voi or din panduri.
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Toţi proprietarii din Craiova şi din cele-l-alte 
districte erau pentru a’l menţine Ia putere ; şi fratele 
seu lancu, care se găsia ca un fel de guvernatorii 
al Oltenii, preşedend în Craiova, lucra în acordu.

Tot praful de puşcă şi plumbul care se găsia 
la neguţiătorî de vêndare şi la particulari, se strân
se de poliţie, din ordinul prefectului, (ispravnicului) şi 
’1 aşedă într’uă magasină, spre a’l da în priimirea a- 
celui amicii al lui Vodă.

Lucrurile se simţiau fór te tare, ferbeaü şi se a- 
gitaü : se clocea un ce care nimeni nu putea a’l în
ţelege, şi chiar Bibeseu-Vodă n’ar fi fost în stare 
a-şî da uă sémá despre eşitul lucrurilor, cu tótá di
băcia sa şi a ministrului seu Vilara.

Astfel se petrecu aprópe iarna íntrégá a acelui
anu.

Dar precum se alege aurul din amestecarea me- 
talurilor, adevăratul aurii scumpu valorosii şi perfectă 
•îu frumuseţea şi strălucirea sa, ast-fel se găsiră între 
acei ómeni insuflaţi d’a pregăti mişcarea acésta, nis- 
ce bărbaţi cari, cu dorul patriei în inimile lor, cuge
tară d’a dejuca comedia aceia întocmită de străini, 
şi a aduce ţereî lor serviciul cel mare, d’a protesta 
în contra unei protecţiunî, care ajunsese a fi cum mai 
arătarăm, apăsătdre şi îndërëtnicitôre progresului ce
rut de naţiune pentru secuiul XIX,

Eî strigară în inimile lor: jos privilegiul boiă- 
rilor! jos sclavia! jos regulamentul organicii şi pro
tecţia Ţarului ! . . Aceste le găsimii stipulate în pro
gramul cel cu 21 de articole, dat la lumină, cu re-
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dicarea stindardului revoluţiunei la 9 Iunie la Islaz 
şi 11 Iunie în Bucurescî.

Unii dintre bărbaţi cari moşteni serviciile patriei 
de înflorire naţionale, ca un drept al familii lor, fu 
cei patru fraţi Colesci, dintre care cel mai june,toc
mai venise din străinătate şi umbla din casă în casă, 
din familie în familie, spre a propaga ideea cea nuoă, 
cea mare şi importantantă pentru salutul României.

Ş’aceî militari însemnaţi, despre care menţionarămu 
în capitul precedent, servind ca oficerî unul în re
gimentul (polcu numit p’atunci) No. I* şi celă-lalt în 
al II-lea, fură iniţiaţi, şi din preună cu compăniile 
ce comandau eî, unul la Giugiu şi altul la Islaz, — 
prin sergenţi (unter-oficerî) lor insuflat^ luară par
te activă la pregătirea mişcăreî. Tot într’un timpu 
şi la Zimnicea, punctu la marginea Dunării, unde se 
afla postat un escadronü de cavalerie lăncerî, pen
tru înlesnire de furagiü pentru cai, comanclantele lor 
fiind iniţiat şi el prin înţelegere cu un bărbat 
de littere din Bucurescî, se uni cu sus dişi oficerî'; şi 
dintr’acésta uă parte a armatei fusese pregătită de 
rëdicarea stindardului revoluţiuneî. Scóla militară, 
în care studia numaî fii de privilegiaţi, fu şi dînsa 
iniţiată, ca uă pepinieră a ideilor progresiste. . . Pe 
lênga aceştia, maî mifiţi funcţionari şi tot ce se nu- 
mia inteliginţa română erau iniţiaţi şi aşteptau diua 
destinată !

Pe acel timpu, de diua serbătdrei Buna-Vestire* 
mai mulţi inşi merseseră de visită la casa Golescilor.

Ei tocmai.se mutaseră în iarna aceea din casa
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cea de vdră de la Capul-PoduluI-de-pămeut, numita 
Belvedere, şi ocupau apartamentele de sus ale casei 
Clineeanu, de lângă Cisméoa Roşie.

Doi dintre ei se aflau în camera despre stra
dă; Nicolae sta cu mâna pe un eondeiu de a scrie lui 
Pleşoianu cel ce se afla cu compania Ia Islaz, ear 
Stefan privea pe terestre în stradă, să vddă pe Radu 
şi pe Alecuţă viind din oraşu.

Era cu denşi doue domnişdre, nepdte din sora loi-, 
care tocmai eşiră din apartamentul unde se afla D-na 
Zinca, mama acestora, şi luară aci locîi pe uă ca
napea, convorbind când cu unul, când cu altul.

Dinaintea unei mese rotundă bine lustruită de 
nucii, care era aşeejată în midlocul camerei, şi unde 
Nicolae scriea, sta în picidre un militarii june, în
vestit în uniforma pompierilor, cu un spenfer civit, 
cu gulerul şi cu bănţile la mâneci de postavîi roşu, 
şi cu paspalerul pe la cusătura pantalonilor în lungii 
d’asemenea. El avea pe capii uă casca de alamă, 
peste al căreia creştetu s’aridica, ca uă omidă, uă ţe
sătură lîndsă roşie, ce el o numescu pisicuţă. La 
gătii purta uă cravată de postavu negru ce el o nu- 
mescii podgaltîi. La peptu era închiăiatu cu bumbi 
galbeni frecaţi şi strălucind ca aurul. In picidre pui ta 
cisme de pele adusă dia Rusia, numită tovalu. 
Junele acesta bine periata, peptănatu şi neteejitu, 
sta ca uă statue nemişcaţii, în faça colonelului seu.

La capul scării jos, se găsia un Ungureanîi din 
.Gçrjï, aşa dupre cum ani mai descris portul aces
tora. El venise a solicita, de Ia Colonelul Goiesou,
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ertarea pentru un frate al lui, care căduse în delictu 
de propagantistu: crimă pentru un ostaşu. Fratele a- 
cestuia era felt-febelu (sergent-majoru) care aparţinea 
din regimentul lui Enghel, şi care fusese dat judecăţii 
spre a’şî lua penalitatea.

Pompierul sus <jisű, stând dinnaintea mesei unde 
scriea Nicolae Golescu, aştepta să ia acea serisőre 
ş’a o da în mâna lui Stefan Ungureanul, de jos.

Două minute în urmă veni D. I. Heliade, băr
bat renumit în cultura literelor române, pe care ambi 
fraţi Goleseiî îl prii miră îmbrăţişându-1 cu cordialitate.

Domni şdrele înaintară făcând reverinţe marelui 
bărbatu, cel ce Ie întinse mâna şi le adresă polite- 
ţele sale.

;

Goleseiî si Heliade se salutară, prin nisce gra
tulări ce e în usul ţereî, de di le de serbătorî.

Işî luară cu toţi locu pe scaune şi Heliade şedu 
pe sofaoa cea mare lucsdsă, începând a’şî scóte mă
nuşile din mâni.

Pompierul luând serisórea, salută şi eşi.
Heliade, de uă etate cu Golescul cel mare, şi a 

căruia afecţiune pentru familia sa o conserva încă 
de la Golescî, unde Dini cui Golescu, tata al acestora, 
fundase scóla cea renumită, în timpul Iui Grigorie 
Gliica Vodă, şi în care se preda şedinţele în limba 
patriei, şi unde ca să cjicemü adevărul, era vatra din 
care lumina şi înflorirea căta să se împartă pretutin
deni în t<5tă ţâra ; Heliade şi Dinicu se iubiseră prea 
mult şi prin urmare câta să fie tot asemeni şi cu fii 
acestuia.
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Ambii fraţi căutau cu ochi mari în ai literato
rul u; fisiouomia acestuia esprimând îndestul focul 
de care era dominată.

După ce fraţii Golesci îl întrebară ce îuioă, 
modul cu care se începu conversaţiile mai ales în 
timpi evenimentul!, Heliade le respunse rară şi ener
gică în vorbă, gonditoru şi mai adese ori suri elend, 
şi avênd un aeră măreţă, prin care impunea celor 
care ’1 asculta:

— Mari lucruri, domnilor, dise Heliade,se petrecă 
în afară şi în întrul ţerei! — Aţi audit şi D-vdstră 
că generalul Rusă, venit acum pentru chestiunea eve
nimentelor petrecute de curênd în Europa, cere de la 
Vodă, să i se dea în cel mai scurtă timpă uă în
scriere de câte producte se află în Principatul nostru; 
acésta a cerut-o şi de Ia Michal Sturdia în Mol- 
dova.

Stefan, suridênd, íntórse căutătura la frate-seu 
Nicolae cel ce asculta seriosă şi cu multă atenţiune 
la cele ce dicea Heliade.

Pentru ce acésta, domnule Heliade? întrebă li
nul din cei duo! fraţi Golesc!.

— Pentru că, adaose literatorul, Ungurii au neso
cotit pe Ţarul Muscalilor, în discursurile ce ţinură 
în dieta de la Pesta; şi el voesce să trécë p’aicî ar
matele sale, spre a merge ca să’î j^edeiDséscë.

— Aşa!., dise înmirat Golescul Nicolae, cum 
s’ar putea una ca asta? . . . Rusia nu va face uă ase
menea greşală! . . Europa, domnul meu! Francia ce

4va dice? . .
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— Veţi vedea! veţi vedea! . . replică Heliade \ 
ca ochii înflăcăraţi.

Aci se făcu uă pausă de câte-va secunde, în 
care timpii eî lăsară ochii înjosii ca cum ar fi preo
cupaţi de ceva, ear Nicolae, făcend vre uă căţi-va 
paşi preumblânduse încet, dise: ciudat omii! cum îî 
vine să crédá ast-fel de lucruri? . . Ruşii să trdcă 
p’aicî, ca să mérge să pedepséscë pe Unguri! . .

— lată, domni mei, nuvela care trebue sa ne 
preocupe. Iată unde ne găsimü! . .

Aci fură întrerupţi de nisce visite care veni pen
tru D-na. Zinca.

Ambii fraţi luară de braţu pe Heliade învităn- 
du-1 să trécë într’uă cameră laterală, spre a putea 
vorbi mai în linişte.

Alessandru tocmai venise din oraşu şi intrase 
mai ’nainte în camera cea laterală.

El vëdênd pe Heliade înpreună cu fraţi sëi, 
scóse uă esclamaţie de bucurie: A! Domnul meii! 
a! Domnul meu! . .

Alessandru mai june, cu uă fisionomie plăcută, - 
chipul sraeadü, obrasiî rotundî, ochii făcându-î tot-’ 
d’auna mititei din causa vedereî scurte, cu un bar- 
bişon şi. mustaţa mică, părând înălticelu fiind că 
vea talia subţire ca de femeiă, vocea-î armonidsă şi 
tot-d’auna vorbind încet; — însă vorbea puţin ro- 
mânesce fiind că ’şî făcuse educaţia multă timpii în 
Francia şi ’n Elveţia; el asemeni, ca şi fraţii sëi, 
îmbrăţişă pe Heliade care semăna între dânşii, în a-

-

?

!
.

a-
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cest moméntíi, că părintele celor trei fraţi Romani din 
antichitate.

Heliade şedu si fraţi Golesci se puseră lengă
dônsul.

Nicolache ’i întinse un ciubucu cu ţăva de ci
reşii şi cu emoméoa de ambră;

Heliade luă ciubucul cu politeţe, si fumând re- 
’ncepu conversaţia, în chipul următorii.

Golesciî ’1 ascultară cu dre-care devotamentii, 
şi cu cea mai mare atenţiune. Heliade (Jicea:

— Ruşii nu potu intra în Principate fără a a- 
vea un motivă. Şi ca să trécë Ruşii, vor face să 
intre mai ânteî Turcii. Eî dar caută motivul; voru 
negreşit a’l avea; caută a se face vre uă turburare 
aici ; ei au agenţi îndestul, au îndestul óméin cu care 
se servescu. Lucrarea este mult înaintată; complo
tul ferbe şi aici şi ’n Moldova; eî aştăptă numai 
diua, şi care şi acésta va ü numită din cabinetul lui 
Neselrode.— Francia, Germania şi ccle-lalte state se 
găsescu încurcate prin torentul revoluţionară; penă 
ele să se deştepte, Ruşii şi sunt peste liotară năbu
şind şi sugrumând populiî revoltaţi. Coci Rusia nu 
póte suferi focularul aprins al revolujiuneî lângă ho
tarele eî; coci se póte teme de Poloni şi altele. A- 
poî Ţarul e prea mândru ca să pótá suferi Europa 
iiesocotindu-1 . . .

Vedeţi dar în ce stare ne găsimă noi? Sunt dar 
organisate comploturi d’a destrona pe Vodă Bibescu 
şi a aduce uă perturbare în tot Statul. . . In Moldova 
n’a isbutit d’a face acesta . . . Ómen! plătiţi şi agenţi

-
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sunt puşi anume cari Jucrédá d’a aduce anarchie 
semănând prădarea şi masacrul între cetăţeni . . Li
nóra le promite unele, altora altele şi ei caută a în
curca pe toţi, a’i arma cu ura şi cu răsbunarea, 
a’ï aduce în tumultul discordiei şi aî aţîţa penă la 
vărsare de sânge . . . Viaţa, onórea, averea nu vor 
mai ii garantate, şi atunci de Ia sine însuşi popului 
va dori şi va cere intervenirea Ruşilor.

Ce facemu atunci noi? Linde ne găsimu într’uă 
asemenea stare de lucruri? — Vodă este ameninţat 
ca şi Statul şi ça t<5tă naţiunea . . . Bibescu le cu- 
nósce aceste töte, dar nu scie ce cale să ia spre a 
putea înlătura peri cuiul şi a’şi menţine tronul. Ruş:i 
de uă parte, anarchia de alta şi societăţile secrete 
sunt nisce ine mici teribili ai ţerei nóstre! . .

Eşiţi numai prin lume, trageţi bine cu urechea, 
vedeţi ce se face şi ce se vorbesce, şi veţi cunósce 
că vulcanul este aprópe d’a irumpe, craterul fumă...

După mine nu e de cât un singur micllocu, nu 
e de cât uă singură uşă pe unde cată să eşimii: 
ceea d’a dejuca complotul agenţilor, şi dintr’uă re- 
belie ursită de denşi, să facemu uă revoluţie naţio
nale, aceea ce făcu şi Tudor Vladimirescu la 821, 
adică a ne manifesta în contra protectoratului care 
ni le face tóté acestea, şi socotescii că şi Vodă va 
fi cu noi. Ce diceţi, domni mei? dumnea-vóstra, fii bo- 
iărului Dinicu Golescu, a căruia memorie o vene- 
redu prea mult; acela care a lucrat, a luptat şi s’a 
sacrificat pentru prosperitatea naţionale, nu consimţiţi 
şi D-vóstrá cu mine?.. Eü şi cu D-vostră vomîi fi Ia

a-

;
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un locü aceêâ ce era Heliade, şi cugetul şi dorinţa 
părintelui D-vőstra. Să strîngemîi dar aceste mâni 
frăţeşci şi să merge mu de a lupta! . . îmi pencilled u 
uite capiii, ca şi D-vóstra, îmi sacrificii familia şi 
copii, dar voiii merge înainte cu curagiü. Tocmai 
pentru acdsta am şi lucrat ceva, vedeţi.

Şi Heliade scdse uă chârtie din posunarul delà 
peptu al vestmîntului, ce o dete Jur Nicolache să 
o citescă.

Acésta era uă proclamaţiune.
— Iată însă moţul ce am pus#pe acdstă pro

clam aţiune.
Şi împreună fraţii Golesoi, atinşi de vorbele pă

rintelui literatureî românilor, atinşi dc vorbele sale 
care le rechema memoria şi scopul părintelui lor, ci
tiră şi recitiră aceste articole, în fruntea cărora fi
gura moţul:

„Urescîi tirania, mi e frică de anarchie !u
Eî înţeleseră cugetarea cea înaltă a unui geniu şi 

îmbrăţişară din nuou pe Heliade, ear Alecuţă cel cu 
uă inimă de Apostolii începuse a lăcrima.

Tocmai pentru asta şi noi căutamu ca să ne 
întâlnim să vorbimü, dise Alecuţă cu vocea sa plă
pândă.

Nicolae eşi un momenta. ca să ia de pe masă 
uă altă chârtie în care se găsiau stipulate cerinţele 
comitetelor de la Moldova, spre a le confrunta, cu 
cele din proclamaţia scrisă de Heliade!

Din uşa camerei laterale, unde fuseseră mai ’n- 
ainte, dete cu ochii de un Mocan stând cu manile
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şi cu căciula la peptii, care îndată cum îl vechi se 
şi proşternu la pămentîi.

Acesta era Ungureanul ce venise să se rdge în 
cliestiunea frăţini-seii, şi care penă aci aşteptase josü.

— Prea milostive domnule! începu omul a elice 
cu un viersü durerosü, am venit la D-ta că te sciii 
că esti bun şi îndurătorii, scapă pe frate-meu care 
se va osîndi Ia ocnă, sail va ii împuşcat, după le
gea ostăşăscă, pentru că de, a greşitu !

— Am scris eu pentru frate-rteü, nu’ţi a dat scri- 
sdrea pompienff care a fost mai adineaori aici?

— Iată-o, prea milostive domnule, o am-la mi
ne, şi Dumnedeii să vë ţie sănătoşi,-clise omul ară
tând serisórea ce o priimise de.Ja pompierii, dar unde 
să me duc cu densa? cui o s’o chiu?.,

— Sa o dai, Ia Islaz, în mâna căpitanului, Pleşo- 
ianu, şi fii pe pace...

— Prea bine, bogda-proste ! adaose Stefan Ungu
reanul, că nié sciî D-ta am fost şi eu odată slujbaşii 
militarii, şi d’aceea alergii acu Ia domnia-vbstră...

— Bine, bine, dise Nicolae ocupat cu căutarea 
chârtiei, acum Jasă-me "şi te du.

Ungureanul se redică şi se întdrse sa plece, dâr 
Golescu, ca cum îi venise în minte ceva importantü, 
îl chiămă înapoi întorcôndu-1 aprdpe de la scară.

— Din ce loc eşti creştine? îl întrebă el.
. — Sunt tocmai din Novaci lângă Baja-de-fev, 

răspunse omul cu aerul seu umilit din naintea unui 
boîărîi mare.

Golescu scia că în Gorjï partiţii) contrariu re-

I
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voluţiuneî naţionale avea rădăcini gr<5se şi era sus
ţinuta prin cărmiiitorul de Tîrgu-Jiului, un Ruset.

— À! a! dise Nicolae, ca cum ş’aî fi adus a- 
minte vre unu lucru uitat, eşti de Ia Gorjî?

— Da, boiărule, să trăescî!
— Vedeţi dar, continuă Golescu, claca vor veni 

Ia voi <5meni care voescu să vé amăgiască cu vorbe 
spuinclu-ve multe şi îndemnânclu-vë Ia rescdlă, şedeţi 
liniştiţi, nu faceţi neorăndueli, nu ascultaţi de uni ca 
aceia.

Va veni diua însă, câncl vé vomu* cliiăma noi ca 
să fimu cu (éra întregă şi cu dreptatea ce o dorimü 
toţi... Voi cată să cundsceţî pe cei care vë voesce 
binele şi care suntu Români aclevëra(ï.. Spune aceste 
şi Ia fraţii tei şi la prieteni şi Ia cunoscuţi, că drep
tatea va învia pentru voi şi pentru întréga (eră. Te 
du acum şi nu uita cele ce am dis.

Stefan Ungureanul, uimit de cele ce aucli, nu sci- 
ea cum să mulţiàméscë mai bine şi să plece pen
tru a duce serisórea cea solicitată de la Nicolae Go
lescu, prin pompierul Constantin, cel ce se înturna- 
se la postul seu Ia poliţie.

Frăţii; Go lesei rëmâind cu Heliade, îi descoperi că 
se şi află instituita unu comitetu naţionale, aï căruia 
membri era uă sumă de bărbaţi sciuţi, civili şi militari 
precum: Roseti, Bratianu, Ion Gliica, Balcescu, Tel, 
Cesar Boliac, Scarlat Creţulescu, Voinescu, Teologu şi 
alţi mulţi de prin districte şi al cărora scopîi era, în- . 
ţelegând fie care în felul seu, binele şi prosperitatea 
României.;—Ki.adăogară că aîi adunat clin oferte date ■

• •
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pe altarul patriei, de la particulari avuţi, un fondu de 
6,000 galbeni pentru cumperatórea de arme şi alte 
cheltueli. Hei iade priimi prea mulţiămitu d’a intra în 
conspiraţie cu Golesciî şi cu cei-lalţî ; şi aceştia ase
menea prea mulţumiţi d’a avea cu .denşi pe Heliade 
cel ce a lucrat pentru reformă încă de la 1831, şi 
care avea un mare resunetu în inteliginţa ţereî, lu
mea cea. nuoë.

Nicolae aduse programul Moldovei pe care ’1 îi>- 
făţişă lui Heliade.

Heliade dise : Nu cum-va şi Bibescu, ca unul ce 
este Român, ar’ consimţi ca să lie cu nuoî?

Stefan respunse: am mers eu la Bibescu să ca 
utü a’1 iniţia.

— Ce a dis Bibescu? întrebă Heliade cu impa
cienţă.

— El a respuns, clise fratele cel mare Golescu, 
ca să aşteptămu un timp mai avantagiosu, când Ru
sia va fi încurcată în vre un resbel...

— Nu! nu! respunseră împreună Golesciî, pre
şedintei republiceî din Francia a promis ajutor tutu- 
Jor populilor ce vor a se emancipa de jugul străinii. 
Patria reclamă concursul nostru!.. Să lucrămu! Să 
lucrămu dar, acum este timpul !..

Repetându-se aceste vorbe de către fratele de Ia 
raonastirea Lainicilor între pop o Iul adunat pe munte, 
făcură a rësuna Muşătoiul de strigările de entusiasmu 
a le acestor păstori, plugari, vînătorî, pescari, pro
prietari', pădurari şî penă şi arendaşi , şi care este 
adevëratul populă română; cari mai mult sau mai pu-
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ţin luaseră parte în mişcarea naţionale, unii ca os
taşi, alţii ca volontarî, pompieri, grăniceri; şi cu un 
cuvent toţi aduseseră serviciul lor, privind ’revolu
ţi unea ca uă faptă a lor, şi despre care ascultau vor- 
binduse cu lacrimile în ochi:

— Da, da, strigară din lăuntrul şi din afara 
stânei acest! ómen!, cu toţi! vomu pune umerul ca să 
ajutămu iubita ndstră ţeră; dar însă să nu fimu în
şelaţi,- să nu fimu despuiaţi'de fraţii. noştri ca ce! de. 
erï d’alaltaeri, care tot mereu ne făgădui tot felul de 
îmbunătăţiri şi fericiri şi în cele după urmă ne Jesa- 
ră în sapă de lemnu şi cu lacrimile pe och! ... No! 
dămu voioşi şi banul nostru şi viaţa ndsţră numai 
pentru binele ţere! şi fericirea poporului românescü.
Şi ei vorbind şi strigând ast-fel făceau un sunet că 
aprópe nu se mai înţelegeau unul cu altul.

— Tăceţi, tăceţi ómen! buni, dise Oprea Ursul ce- 
lor-Ialţi dspeţi şi munteni, să âscultămu istoria înainte 
care ne iiiteresédá pe toţi.

, i 'r
I •

••'■Hi- I : f ; «
■ ’ . , )l" V

a «îi;;ii I -'
( • •! 1 • •• • r •

• ‘d; r ». • i!*? r ç \



#

y

Petrecerea publicului sub Colrocenï.

Primăvara acelui anü promitea fertilitatea şi 
abondanţa în ţâră.

La finele lui Ianuarie Dîmboviţa inondase uă 
parte a capitalei şi locuitorii suferiseră de umiditatea 
iernet ; eî aşteptau cu uă nespusă bucurie plăce
rile primă ver ei, ca să vâdă arborii înflorind şi a res
pira aerul cel căldurosu. însă'pe lângă aceste delicii, 
atât de mult dorite, veni negrul crateru al epidemiei 
care îngheţa inimile . . . Omenii invocau cu căldură 
depărtarea de Ia dânşii a acestui reu, prin desele pro
cesiuni care se făceau scoţând ,pe strade pe St. Du
mitre, ale cărui relicue se află depuse în biserica 
metropolieî şi care este patronul Sânt al Bucurescilor.

Cholera începuse a secera cu furie, din care causă 
unii, cei avuţi, şi începuseră a se gândi de plecare 
în străinătate, însă îî oprea evenimentele politice. 
Cei mai săraci, nepăsători de fugă sau de plecarea 
boîărâscă , mergeau de se închinau Sântului, invo
când scăparea şi ajutorul seu, şi după aceia da ui
tării cu uă carafă de vin din nainte, în vre uă gră-

' !
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dină pe la mărgini, spaima despre morte şi cele-laite, 
supărări.1 ;

Unul dintr aceste locuri, frecuentate de poporu, 
pentru frumuseţile posiţiuneî ce are şi pentru minu
nata apă care curge din cisméoa făcută de Constantin 
Brancoveanul, este acela de sub monastirea Cotroceniî.

Uă numerósa întrunire de poporu, se găsia mai 
în tóté di lele, pe după amiatt, preumblànduse pe subt 
umbra nucilor crescuţi în vale, sau sedând pe col- 
nicile dealului, de unde capitala întréga este privită* 
ca ’ntr'uă panoramă.

Aici se află uă ruină de un pal aţii din mediul 
evu, postată. în façia dealului mănăstire!, şi sub a- 
cesta, Ia uă parte în stîhga este cisméoa care, din 
gura unui leu de pétra, face a curge apa, iar în drép- 
ta se află un bordeiu cu căţi-va salcâmi pe dinainte. 
In ast bordeiü era uă mică cârciumă având un um- 
braru şi cu câte-va laviţe de şed ut.

Vre uă câţi-va militari sta grămădiţi la uă mes- 
cióra, unde chir Florea, cârciumarul local, le adu
cea de bent. Pe una din laviţe şedea uă femeiă 
trecută de 40 ani, care fusese de constituţiune tare; 
şi de şi nu frumdsă, însă având un chipu prea iuţe^' 
resantu, cu nişce ochi mari negri şi cu sprîncenile 
gróse îmbinate, où uă statură de mici Io cu şi cu ta- 
lia cărnii grósá. Ea purta la capă uă legătură. de 
barişu cafeniu,: uă rochie de .lînă vărgată şi cu uă 
boccea pe umere în formă de şalu.

Puţin mai de lături, pe árba cea verde, şi ici 
colea cu cimbru selbatecu şi cu ismă înflorită, > şta
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uă mică grupă — un june în uniformă de pompierii, 
cu' uă jună ţărăncuţă lângă densul, care, după cu
răţenia obraziJor eî, părul eî cel împletit în două 
códe lăsate pe spate şi terminate prin cordele roşii de 
culórea trandafirilor ce ea’î purta la capü, şi vest
mântul eî străin de aii poporului capitalei, se vedea 
ca era Olteancă; vedea cine-va întrensa portul fe
meii de peste Oltîi, despre munţi.

' Pompierul ţinea strâns între mâni Ie Iui uă mână 
a femeeî, şi vorbinduî mereii, o măsura cu căutături 
dulci, pe când dânsa asculta lăsând ochii spre 
pământii şi din când în când îî respundea; gura eî 
arătând ni see dinţi cu strungăreaţă, albi ca mărgă
ritarul, şi busele având culórea bujorului.

Eî însă se păreau ca cum îşi luaii diua bună 
unul de Ja altul, şi d’aceea par’că óre-care semne de 
tristeţe se amesteca în căutăturile ochiului junei fe
mei, căpruiu şi strălucind de uă radă de farmecă/ 
El însă, vorbindu-î, părea că voesce a o reasigura 
despre viitorii şi amorul seu.

Acăstă grupă ar’ fi dat artistului pictorii «unul 
din subiectele cele mai romantice, de a face un ta
blou în care acè9te două persóne, însufleţind valea 
încântătdre din pregiurul loru, să inspire cele mai 
frumóse simţimente, mişcând şi trăgând atenţiunea fie
cărui privitor.

Dânsa, prin acelii surîsu melancolică, semăna ea 
cum ar. fi cjis: viitorul stă în mâiia lui Dumne
zeu! . . şi d’aceia îşi ţinea căutătura spre pământii, 
fiind Cufundată în cugetări.

: ' iî /
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Femeia care şedea peJavită dinaintea bordeiu
lui, era mama junelui pompierii care se afla absor
bit în amorósa conversaţie cu juna ţerăncuţă.

— Leică felt-febelésa, dise unul din militarii ce 
înconjurase mesetára d’alături, numit Ghiţa Iorga, şi 
care era atunci la muşi ca ştabului, femeeî ce sta pe 
laviţă, câţi ani are Constantin?

— Tocmai doue-decï de ani deplin, şi merge 
pe al şesele an de când a intrat în slujba <5steî.

— Da nu sciii eu! că era numai un copil când 
merserămu la Rusciucü .c,u Vodă Glii,ca, de priimirămu 
pe Sultanul care a murit, şi tocmai atunci te mări
taseşi de luaşi în căsătorie pe felt-febelul.

— Aşa! respunse Ni ca, camaradul lui Iorga, bu
nătate de buclucaşi fel-tfebelul nostru, care Ta stră
mutat acum, prin înţelegerea căpitanului Pleşoianu 
cu un nu sciii care altu căpitan de la polcul lui 
Engel.

— Eaca, dise felt-febelul din căpătîiul mesei, me 
adun şi eu cu d’alde voi, şi daca beaii ceva mai 
mult, apoi de!

— Măi! beaţi vinul, iar nu şi minţile! adaogă 
Iorga musicantul, nu vorbi de prisosii!

— El a avut parte cu polcovnicul Golescu, la 
care a alergat fratele seü Stefan, care a venit într’a- 
dins de peste Oiţă ca să'l scape, dise de colo Iorga 
musicantul.

— Şi Costantin s’a dus împreună cu cumnatul 
Stefan la polcovnicu Golescu, să’Î dea uă scrisóre
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către căpitaiiu PJeşoiana de la Islaz, adaogă Oatinea 
felt-febeleasa.

— Ce’nrî pasă! acum me aflu colea cu voi în 
Bu curescî...

— Dar şi ai ci a, prorupse Ni ca, făcuşi buci ucu 
tu şi cu unter-oficerul lăncii, cu nisce vorbe, cu 
care aţi dat de belea pe Căpitanii Teologii, care 
acum este închis.

— Ce spuneţi voi? Cuni! puseră pe căpitanul la a- 
restu? întrebă Iorga curioşii.

— Şi pentru ce? şi pentru ce arestată? Stri
gară într’una cel ce beau la masă, dar cine la a- 
restat? . .

— L’a arestat poleovnicu Odobescu, din po- 
runca lui Vodă.

— Şi de ce, măre? ca ce o fi?.. întrebară 
încă uă-dată acest! militari, noi am audit că căpita
nul voia să’şî dea dimisia din slujbă ?

— Voi par’că nu sunteţi pe lume, replică felt— 
febelul cu aerul seu flegmatică, par’că nu sciţi de 
ce më didese şi pe mine în judecată ’. . . Iacă să mul— 
ţiăraescu Sântului că am scăpat cu atâta, că m’a 
schimbat într'alt polcu.

— Aşa! aşa! nu sciţi că s’a respândit vorba 
că este să se face revoluţie? n’aţî audit vol? dise cam 
pripit şi cu ochii ca cum îl era închişi, Grhiţă musi
calit ul.

“-=■ Da, da, am audit de revoluţie! . . răspunseră 
de uă dată cei—lalţî.

Nica însă ca cum se temea să nu fie au di ţi de
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cine-va ele prin pregiur, şi tocmai dând cu ochii de 
nisce nuoî visitatorî cari se aşedase la spatele lor şi 
cari cerură de beut de la FI or ea, adaogă către ca- 
maradi sei, să tăcemă măi ! că ne pune şi pe noi hi 
umbră, pentru vorbe d’al de astea . . . Uite! o să ne 
audă ăî străini cari veniră şi se puseră lângă noi i

Dar felt-febeiul ca să schimbe vorba, arătă cu 
mâna spre un Tarcü care şedea mal la uă parte pe 
érbá, cu piciórele încrucişate, învestită cu portul seu 
orientală, cu uă legătură turban din un taclită pe 
capă, cam ciupit de vărsată la obrasă şi cu chipul pre
lungă, cu uă mică barbă şi cu mustăţi lungi; — el 
fuma dintr’un ciubucă scurtă care ’1 ţinea cu uă mâna, 
şi cu ceelaltă petrecea pe degete bóbele unor mătănii 
mirosind a roşă; ătă, dise acela, Turcu ăsta este de 
pricină; despre el avemă noi vorbă! . .

Visitatori cel nuoî veniţi era unu pictorii numit 
Iscovescu, şi un altul care încă d’atunel călca a ministru, 
adică aspira la uă asemenea funcţiune. EI veniseră să 
face propagandă. — Se amestecară îndată p’între <5- 
menî şi mal ales ’şl făcură de vorbă cu soldaţii sus 
dişî ca să’I sondede şi să’î catichisede; şi mai pe 
urmă cel mal junne, cel care ’şl da d’atuncl aeră 
nici mal mult nici mal puţin de cât a ministru, scdse 
din posunaru-î uă chârtie conţinend 9 articule, sti
pulate de comitetul revoluţiunară şi care apoi fuseră 
rebutate, priirainduse programul cel cu 21 articole.

Acesta dar dete chârtia cu cele 9 articole ca să le 
copiede un profesoră de la scóla de muşi ca vocale, 
care atunci era în monástirea Cotrocenil, şi pentru care
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eï se puseră la uă parte eu un craionü şi cu un por
tofoliu în mână. Dar Iscovescu pictorul, după ce vor
bi mult cu militarii, îl veclurămu plecând de la a- 
cestia, să mérga a se arunca la piciórele unei fru- 
móse vienese modistă din magasinul Iul Marcovicî 
din Podu Mogoşdei, care tocmai venise la cisméoa 
Brâncoveanuluî, şi cu care apoi pictorul şi propagan- 
tistul celă-lalt se perdură p’între mulţime.

Nica, după ce plecară propagantisti sus dişi, cari 
le vorbise uă sumă de lucruri, se adresă la felt-feb ein
mal! dar ăştia ce fel de ómen! vor ii, că prea le toca 
gura? nu cumva? . .

— Ce aî voit să di ei mai adini ori când arătat 
cu mâna la Turcii de colea? întrerupe lorga pe Nica 
şi adresânduse către felt-febelü.

Felt-febelul care era cam ameţit şi aprópe că 
nu scia ce mat vorbesce, respunse : Me aude neva
sta, şi ea nu voesce să die ce-va ren de Ali-baba.

Ast-fel era numit Turcul desp e care menţio- 
narămu mat sus. Acesta era un fel de co merci antu 
de cai pentru''armata turcă, pe la tîrgul Slobozia şi 
altele, şi se afla cu şederea când p’afară, când în 
Bucuresci, într’uă cameră Ia hanul Manuc, de unde 
venise să respire aerul cel curat, ca toţi cel de aci.

— Dar ce daravere aveţi vot cu Turcul ? . . Mie 
’mi sunt urîţî Turcit.

— Şi mie tot asemeni, afară numai de Aii, res
punse pompierul de lângă juna femeiă.

— Catinca de colo, audind pe bărbatu-t şi pe 
fiul ei vorbind despre Aii, respunse celor din pregiu-
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u-ï: Ali-baba este un vechiü cunoscut în casa n<5- 
stră, încă de când trăia rëposatul bărbatul meu dântîï 
tata lui Constantul. El a purtat pe Constantin în, 
braţe când era în faşă. Aii nu e aşa? clise ea Tur
cului cel ce rădică ochii în sus audind pe Oatinca 
vorbindu-î.

Aii, fără a lăsa ciubucelul seu din mâni, şi 
care cât a stat de conversaţie militarii cu cei duoî 
visitatorï ce plecară, nu ’şi a fost luat ochii de Ia 
pompierul cel cufundat în întrevorbirî. amordse cn 
juna femeiă; el răspunse Ia vorbele Catinchi, scoţănd 
un lung ohtat:

— Alachu! când dăruesce omului clile şi sănătate, 
multe ajunge să vădă şi multe petrece; aşa şi eu, 
vorbi Musulmanul cu vorbe rari şi cam împedicat, 
coci nu scia bine limba ţării; aşa şi eu am trăit s’a- 
jung c'a să vedu -pe Constantin băiatu al meu voi
nică ascheru; Alachu! să ţie pe Constantin, băiatu 
alu meu, sănătoşii! repetă el rădicând ochii la ceru, 
şi apoi ’i íntórse şi ’Í opri pe junele militarii.

Uă <5re care murmură, aţîţată mai mult din cu- 
riositate, se simţi p’între cei de faça, care nu înţele
geau de unde şi cum Musulmanul acesta să aibă a- 
cea afecţiune pentru mama pompierului şi pentru 
june. Ei întrebară pe felt-febelul a le spune cine 
este Turcul acesta.

— Să vă spue nevasta, răspunse felt-febelul ca
re începuse a nu aparţine mai mult de pe pămentu, 
avêndu-sl creerii îngreuiaţi de fumul băuturilor spir- 
tóse şi ochii cam împăenginaţi.

5
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Ali-baba fu obiamat de Catinca felt-febelósa mai 
áprópe de cercul celor de lângă densa, şi el ascultă 
ca un copil inocentü. El se aşedă din nuoii pe pa
ni entii şi’şî umplu ciubucul, şi Catinca dicendu-î : 
’ţî aduci tu aminte, Aii, de acea nópte când bărba
tul meii te aduse în casă îngheţat de frigă , mortu 
de főmé-şi de frică, când aveam cu pe Constantin 
în braţe ? spune tu acésta.

Ali-baba suspină din adâncul inimei, şi începu a 
vorbi rară şi abia putând a face să fie înţelesu de 
cei care’l asculta.

— Alachu ! a voit, c}ise el, ca şă trăescu încă 
doue-decî de ani, pentru că sunt doue-decî de ani 
de atunci!...

-1- Noî ne aflamu şedend pe Podulu-Beiliculuî, 
adaogă Catinca, unde era nisce case derămate după 
focii, cu uă pivniţă mare despre . faça podului, a- 
própe de biserica Slobodia.

r— Da, aşa este ! réspunse Turcul, preocupân- • 
du-şî mintea de nisce suvenire ce căuta încet, încet 
a şi le rechiăma.

— Spune Aii ! vino mai aprópe de noi şi spu
ne, (Jisei’ă militarii cei binişor chefuiţi.

—„Padişachul a făcut bătaie çu împëratul Mos- 
covilor, continuă Aii, după ce’şî re’mputemici me
moria prin câte-va momente de cugetare ; tóté ce
tăţile erau întărite pe marginea Dunării şi în Bal- 
can : Vidin, Rusciuc, SiJistra, Şumla, Isacce, Ibraila, 
Vama şi altele fură teatrul sângerosului resbelü.

„Padişachul, ah! Padişachul fusese silit, cu puţin



Mijşatoiul G 7

mai ’náinte, ele a sfărâmat cu chiar manele sale, 
puterea cea mare care oavusese în Ianiceri.

„La Stambul, pe câmpul Etmeidan, Ianicerii se 
strânseseră furioşi protestând în contra lui nizam- 
cedit, adică miliţia cea nuoă, organisată cu baionetă 
ia puşcă şi cu patrontaşu , ce Padişachul Mahmut, 
prin înţelegere cu Şeic-el-islam, şi ajutat de cre
dinciosul seu Husein-aga, Mohamet-paşa, de corpul 
topciilor, (artileristi) de miliţia cea nuoë abia for
mată atunci, cât şi de mai mulţi cetăţeni din Stam
bul, armaţi ca să apere casele şi familiile lor; Pa
dişachul încongiură pe Ian'cerii revoltaţi, şi pu ind tu
nurile într’enşi, nu dete pardon la nici unul; pentru 
ca să se curme uă-dată tirania, şi jafurile ce făceau

A.

acei bmeni nedisciplinaţi. întâmplarea acésta a lăsat 
nisce adèneï rane în forçele imperiului....

„Doi ani mai pe urmă fuse declaraţia de res- 
belîi, şi Moscovii trecură Prutul şi Dunărea, îneon- 
giurară şi luară Ibraila ; învinseră Silistra şi Şumla, 
şi în cele după urmă risipiră tabiile şi zidul cetăţii 
de la Giurgiu, bătură Rusciucul şi merseră penă a- 
prdpe de Stambul, la Andrianopole....

— Mare putere este puterea muscălâscă!... dise 
de colea Ghiţă Iorga care mai începuse să addrme 
ascultând la Aii.

— D’apoï vedi-bine este creştin şi învinge cu 
Sânta Cruce! replică felt-febelul care era mai într’a- 
cea stare ca şi Iorga; şi noi dar ţinemii tot de Ruşi, 
ca sunt Creştini ca noi, şi noi suntemu ca şi dânşi.-.. 
suntemü dintr’ai lor!...

1
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— Suntu Creştini, dar periculoşi pentru noi!., 
s’audi de uă-dată la spatele lor uă voce strania ce 
veni să se amestece earăşî în convorbirea acestora. 
Asta voce era a lui Iscovescu care eşise ca din pa- . 
mentă, şi veni de se aşedă earăşî la spatele milita
rilor.— Noi acum avemă simpatii cu Sublima P<5rtă, 
al căreia ajutoră, după tractatele ce avemă încheiate 
din vechime cu densa, între Domnitori şi Sultani, 
îl ceremă spre a ne scăpa de protecţia Creştinilor 
tirani; şi apoi Europa acum, Európává face totul !... 
Europa, óméin bum, este rëdicatà!...

Pictorul Iscovescu se aprindea din ce în ce mai 
mult, slab cum era, dclieşă cu uă mică barbetă şi 
învestit în blusă de pînză, făcând propagandă aces
tora, aducêndu’ï a crede că Turcii vor fi cu noi la 
orî ce împregi urare...

După uă pausă de câte-va minute , şi în care 
Nica, fiind ce-va mai trează, i se păru că vëduse 
pe căpitan Costache de Ia agie (poliţie) scoborând 
despre Cotrocenî, cu vre uă dece dorobanţi după el, 
îî cam perise pofta d’a asculta la istorii ; însă Aii 
dupe cererea celor lalţî, continuă :

„Oştea dar cea nuoă nu era de ajuns Padişa- 
chuluï, de a se lupta.

Tot Musulmanul era dator să se înarmede de a 
merge la bătaie cu Moscoviî.

„Tata al meă împreună cu trei fii ne-am lup
tat pe zidurile de la Rusciucă; ear fratele tatălui 
nostru s’a luptat la Ibraila sub comanda lui Soliman 
paşa lingă Ciubucciu-Oglu şi Mustafa-Aga pënà ce
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fură siliţi a capitula, pentru că Ruşii pătrunseseră 
în Dobrogea şi coprinseseră Macinul; ear Ibraila, 
după ce a respins vitezesce atacurile trupelor mos- 
cove, comandate de însuşi Ducele Michail, a fost ne
voită să capituleze, cu condiţie ca tdtă garnisonaeî 
să p<5tă trece cu armele la Silistra, ca săurmedea- 
colo lupta. O sumă de morţi şi prisoner! căduse- 
ră de amêndouë părţile... De ! Alach a voit aşa !...

„Cadend Ibraila fusese un semnă reu pentru ar
mia Padişachului ; coci împreună cu densa, împreu
nă cu Macinul, cădu şi lsaccia şi Hîrsova, ear des
pre Marea-Nâgră, Varna era bătută cu furie, de 
flotă şi trupe comandate de generalul Paschievici.

„Padişacul numise mare vizir pe Reşid-Meclw 
met-Paşa. Acesta în adevër a arătat ua mare ac
tivitate în timpul operaţiunilor, de Ia uă margine pe
nă la alta a imperiului. El organisa fórte repede pe 
recruţii ceï nuoï, se strânse trupe din Asia; el de
prinse pe tinerii musulmani cu tactica, hotărîţî de a 
lupta şi a muri în numele Padişachului. Şumla fu îm
puternicită cu trupe noi; Silistra asemeni se ţinea 
bine; Rusciucul era ca şi mâna dréptá pentru Silistra, 
d’a opri prin viţedia şi statornica voinţă a garni- 
soneî sale, pe Ruşi, d’a nu merge aşa iute peste 
Cogé-Balcan ca să încongiure Şumla.

In adeverii Ruşii, cu tdtă slăbiciunea Padişachn- 
luî în urma tăierii Ianicerilor, şi cu uă armată nuoă 
şi nedeprinsă încă cu mirosul prafului de puşcă, în
tâmpinară împrotivirî mari şi aflara pedicî necredute, 
din partea unor cetăţeni musulmani, ca să p<5tă isr



ReVOLUTIUNEA ROMANA DIN 184870

buti a trece Balcanii.— Sumă nenumărată de Mos- 
covî nu se mai íntórsera ín (éra lor,—îşi aflară mor- 
mîntul acolo

Afară de acósta molima ciumei care pustiise sa
tele şi oraşele, murind pe tóté dilele cu sutele şi cu 
miile în tóté părţile, nenorocirile, fómetea, sângele 
vărsat, spaima şi mormântul pentru toţi, ah ! Alach 
era mâniosu pe norodul seu şi voia prin acósta ca 
să ne pedepséscâ...

„Bre ! baiăţî, adăoga Aii scoţend uă lungă eli
täre, Dumnedeu să ferósee se vedeţi voï ce a vëdut 
ochiï mei! oh!...

„Intr’una de dile tată-meu se bolnăvi greu şi 
cei—1—alţi fraţi aï mei se însărcinară cu căutarea lui 
în midlocul acestor lupte sângerôse. Eu aprins de 
datoria sântă către ţâră şi către părintele meu, ara 
urmat pe confraţi meï de arme, a îmbrânci asaltul 
duşmanului care venise ca nisce câini turbaţi asu- 

- pra cetăţii nóstrel
„După uă luptă crâncenă, uă orta întréga cădu 

prinsă în mânile adversarului.
„Gozaciî ne a fost încongiurat de tóté părţile şi 

nu mai era chipü de a scăpa.
„Ei trecură Dunărea nóptea cu prisoneriî fă

cuţi, şi pe când inima mea era sfâşiată de durere 
că lăsam pe tatălu meu în agonie, më vëduiu de 
uă-dată închis într’uă ínchisóreda Giurgiu şi strejuit 
de Moscovi.

„Cinci-spre-dece cjile am fost acolo închis şi pe 
nimeni nu vedeam ca să cerce.tecju de tuta al meu.
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„Tn a şdse-spre-decea di, ne-a pornit spre Bu- 
curescî, robi, desbrăcaţî, jefuiţi, murind de foame şi 
într’uă stare de plâns.

— V’a adus în Bucurescl ? întrebară de odată
Iorga şi cu felt-febelu, cei ce începuseră a se mai 
tredi ascultând Ia Aii cele ce el spunea, şi unde v"a 
adus când aţi intrat în Bucurescl ? pe Podul-Beili- 
culuî aţi fost intrat, că p’acolo vine drumul despre 
Giurgiu?

— Eu am scăpat ; m’am făcut neved ut p’între 
mulţimea ómenilor ce se strânsese ca să ne vede...

— Aï scăpat ? şi unde? şi cum ?... întrebară d’uă- 
dată cei ce ascultau plini de curiositate.

— Me göndeam la părintele meu ; vedeam pe 
Alachü mustrându-me ;— me uitaiu în tóté părţile şi 
mulţimea duşmanilor ce ine duceau ca robu lor, se 
făcuse ca cum era nimicü dinainte-mi ; 
aveam despre uă asemenea sórte , jólea şi durerea 
că eram depărtăt de tată-meu aprópe Ia mórtea sa; 
lacrimile ce vedeam .curgând pe obrazul confraţii ol 
mei robi ca si mine, me făcu ca să’mî dorescu mai 
bine mórtea... M’am aruncat într’uă gr0pă între rui
nele unor case surpate după focii care o vecjuiii de 
marginea podului pe tinde mergeam. Ca uă clipă 
am făcut acésta şi nimeni nu-mi luă séma. Acolo 
am renias fără simţire şi mai mult mortu. — M’am 
deşteptat într’uă pivniţă ca şi în ínchisórea în care 
fusesem aruncat la Giurgiu... Uă di şi uă nópte am 
reraas acolo flămând şi tremurând, fără să sciu uu-

scârba ce
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de më aflu, şi fără să găsescu unü ehipü, sau fără 
a cuteza să caut un midlocu ca să esü.

„Uă ndpte şi o di trecu, şi a doua di diminé- 
ţă a intrat din întâmplare un om acolo care m’a gă
sit plângând şi îngenuchiat de a’mî face rugăciune 
Iui Alacliu.—Acestui o mii i se făcu îndurare de mi
ne după ce îi spuseiu cum m’am aruncat acolo. EI 
eşi fără să’mi dice ceva, şi mai pe urmă veni de-nu 
aduse pane şi apă. Am credut vëdêndu’l că ace
sta era proorocul Mahomet care me visita !... Toc
mai nóptea më scóse din acea ínehisóre şi më du
se în casa Iui, më arătă femeeî sale care era lăhu- 
ză, cu un copil în braţe. Am credut că acesta este 
mama mea, sora mea !... Acel omu n’a spus nimu- 
luï nimicü despre mine; m’a luat, m’a hrănit, m’a 
încăldit, mî-a făcut tot binele putincios, şi numai 
când pacea fu declarată am plecat de Ia el.— Acel 
omu însă a murit precu u a murit şi tata-meü, dar 
soţia lui, precum mama mea, precum sora mea, pe 
care o respectezu cât şi pe copilul eî, iat-o, este 
aci, şi copilul ei este de faça! Copilul s’a făcut omu; 
eu am îmbătrânit petrecând multe necazuri şi însuşi 
penă astădî cum më aflu tot în trâbă pentru ţâra 
mea şi pentru Padişachu, ear cât pentru mama mea 
şi sora mea, acâstă femeia, repetă Aii cu ochi mu
iaţi în lacrime, Dumnecjeu să ’Ï dea bine eî şi luï 
Constantin fiului eî.— Coci un adevërat Musulman, 
un .adevërat Musulman nu uită nici uă-dată uă bine
facere, ori cine va fi acela de la care o priimesce! 
Şi câţid ya fi finipul este gata chiar şi cu pre-
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ciul sângelui sëu să arate recunoscinţă, coci Âlachu vrea 
aşa!...

Aii terminând lăsă capul în jos după ce se uită 
la Constantin cel ce nici că’l vedea în momentele
acelea.

Gliiţă lorga se uită Ia felt-febelul si-î făcu semmi 
din frunte prin care arăta mirarea sa pentru ast Mu
sulman, şi dise : sêracul !

Ni ca însă care mereu ţinuse ochi spre cărarea 
care ducea de Ia monastire spre cişmea, cunoscu 
îndată că s\a fost înşelat numai pe jumătate, ca în 
loc de Căpitan Costache, ce i se păruse că vine a 
cu dorobanţii, era căpitan Gheorghe , un ajutor al 
seu, tot aşa de temut ca şi cel d’ântîî.

Căpitan Gheorge, omu ce-va plăviţu, cu nasul 
câmu şi cu ochi mititel albaştri, fu întâmpinat, din
aintea cişmelei, de vre-uă doi din spionii Poliţiei 
care mereu se preumblaseră p’între adunătura 6me- 

. nilor şi trăgeau cu urechea cine ce vorbea. Aci el 
dau raportă însemnând pe cutare şi pe cutare , pe 
care îi şi arătau agentului poliţienescu.

Nica de când cu cele petrecute p’în casarmă, 
şi cele ce i se întâmplase felt-febeluluî, semăna cu 
acela care, pentru că s’a fript în ciorbă, suflă şi în 
iaurtü.

— Să mérgemül clise camaradilor sei: noi nu 
stămu bine aici !...

Catinca asemeni făcu cunoscut lui Constantin 
că ce întârdie, şi că este timpul a merge la datoria 
sa, Ia serviciu.
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Constantin uitând că trece timpul pentru că e- 
ra lângă sora lut Petru, căriia îî promisese a o lua 
de soţie pe curênd, nu se mai îndura a pleca ş’a o 
lăsa singură ; sau ar’ fi voit ca di lele să trécë ca 
minuturile şi mai iute, să împlinéscë parola sa da
tă astei fecióre, care după doué dile voia să plece 
cu fratele ei şi cu fratele felt-febelului, Stefan Un- 
gurénul, la Novaci, unde apoi aştepta şi pe Con
stantin să vie acolo, fiind că aşa promisese el, luând 
congediu de la comandantele seu de pompieri.

Cu tóté acestea el îşi adusese aminte că de vrc 
uă lună mai în tóté nopţile venia un unter-oficeru 
de la scóla militară, care avea uă secretă înţelegere 
cu unter-oficerul Dincă Bălşan, la care participa şi 

' Constantin.
Comitetul revoluţiunaru nu lipsise a iniţia şi 

scóla militară în planurile sale, şi penă a avea şi în
ţelegere cu mai mulţi unter-oficeri, d’a catichisa pe 
soldaţii din regimentul de garnisonă, ce să face ei la 
diua destinată...

Constantin se despărţi de sora lui Petru adre- 
sàndü unul altui căutaturi amoróse, strângendu-şi 
căldurosu manile , şi’şi împărţîau dulci îmbrăţişări 
penă se depărtară spre pórta din josu.

în curênd plecând unii după alţii, valea de sub 
Cotroceni, spre sérá, rëmase deşertată de ómeni. 
Căpitan George, după datorie, cât şi căpitan Costa- 
che, împreună cu toţi agenţii şi spionii poliţiei, mer
geau la Aga (prefectulu poliţiei) de raportau cele ce 
se petreceau şi cele ce se vorbeau de omeni în ac-
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pitală. Aga se ducea la Coconii Alecaclie Vil ara, 
Vornicul cel mare (Ministru de interne) de i le ra
porta ; şi coconul Alecaclie mergea d’a dreptul la 
Măria sa Vodă să i le încunosciinţede.

- *V I
■.1. >



Vil

Vodă JB ib es cu fi Ministru Vitara

Vodă Bibescu era'tare supërat, în cabinetul seü, 
la palatul de sub Mitropolie, în urma unei visite ce 
avusese de dimineaţă, şi aştepta pe Marele Vornicii, 
după care trimisese un adiotantu ca să’lu chiăme.

Vodă era impacientă în aşteptare. Se preumbla 
mereu în apartamentul care era şi cabinetul seu de 
lucru, ale căruia ferestre cu perdele de mătăsărie, 
draperiile de catifea săpată, galeriile d’aurite şi cu 
flori numai bronsurî, respundea în grădina din dosu 
spre Dîmboviţă.

Privea din când în când cu ochi sei mari în
grădină ; ear frnntea sa, făcend- adese-orî creţuri, de 
câte ori privea în sus, arăta în destul tulburarea şi

Vodă priimise uă seri sőre de Iapreocuparea sa.
Craiova, de Ia frăţîni-seu Iancu, care îi îmmulţi su-

:pararea prin nuvelele ce i le aducea; coci, după ce 
o citi de vre uă doué ori, o aruncă pe masă, şi în
cepu a se preumbla d’a lungul apartamentului cu 
paşi rari, din când în când muşcându-şî busele ş1 
fruntea-! făcend mari creţuri.

1

I
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Un minut încă şi Marele Vornicii, Coconu A- 
lecu Vil ara, intră.

Vodă se întôrse de la feré&trë şi—lu. privi cu o- 
chi cei mari, pe care avea obiceiu, când vorbea cui
va, a-î ţine ficsaţî în süsü.

Ministru era un bărbaţii miteteluţu de talie, şi 
făcea pe Vodă, care din contra era prea ’naltă, să’şî 
plece ochii în josü.

Vilara era învestmîntat cu îmbrăcăminţi lungi, . 
după moda boiărilor din timpul domnilor fanarioţi, 
şi purta sub căciulă, în creştetul capului, unü fésű 
roşu, pe care îl ţinea şi în casă şi la Vodă, ca să 
nu remâie cu capul golu , cu care mereu fiind de
prinsă, îl garanta de receală.

Bibescu cel ce’şi făcuse educaţia şi trăise mulţi 
ani în Paris, şi portă şi obiceiuri şi traiul îî era 
după moda francesă.

El invită pe Vilara să şecle.
Ministru, după ce salută pe Domnii, rămase cât

va în picidre şi vorbi despre deosebite afaceri, şi 
mai ales de starea lucrurilor.

Vodă se puse pe un fotoliu şi încreţind mereă 
fruntea earăşi pofti pe M;nistrul seu să şădă.

Capul îî era atunci un vulcan de cugetări sim
ţind grelele împregiurărî care făcea nesiguranţa po- 
siţieî sale, şi care îl neodihnea atât de mult.

— In câte avemă astădî cocóne Alecule? ,în- 
trebă Vodă pe Ministru.

— Mária Ta, respiuise Vornicul, 7 Iunie.
— Ia de citesce serisórea care este pe masă, a-
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(lăogă Bibescu Ministrului, într-uă nópte a venit cu
rierul de la Craiova. Imi scrie Iancu, frate-meü.

Vilara luă leteră de pe masă şi o citi.
T- Am prii mit şi eu, dise Vilara, raportul is-: 

pravniculuï de Doljü, Tache Bibescu, vérül Măriei 
Tale; negreşit că de asta vë scrie Co.conu Iancu, 
fratele' Măriei Tale, cum şi mie îmi scrise ispravni
cul ii. *

îmi vine— Ce încurcături !. ce încurcături !... 
să crap de necazü !... Trebue încât vomü putea să ţi— 
nemű populaţia Bucurescilor în frîu şi disciplină în 
oştire.— De aceea te-am chiămat, să spui lui Odo- 
bescu că astădi merg să visitedu casarmele, şi o să 
asistă la esserciţiul pompierilor, pentru care am or
donat să iasă la casarma St. George de. la Malme
son ; pe urmă vomü eşi împreună pe şosea, să ară- 
tămu populaţiei că suntemu îinisciţi. Credü însă că « 
Odobescu va scie şi me va aştepta.— Să clici lui Ian
cu Maim, Agai, multă îngrijire, multă privighere să 
aibă cu agenţi sei. Insă să lase poporul liniştit să 
petrécë în cercul bunei cuviinţe, fără turburare, fă
ră escesurî; coci poporul este blend ca mielul, şi tó
té intrigile, tóté conspiraţiile şi secăturile se unel- 
tescu de dinafară.... Ce faceţi cu căpitanul care este 
arestat?

— Neîncetat se luptă coconu Iancu, Aga, să’l face 
să V orb es ce. El însă tace.

— Ei bine, adaogă Bibescu, cată să alergămu Ja 
metóde, să căuţămu vre un chip a’J face să spue ce 
ş.cie . . . cu. tóté că acum aprópe este pré tárdiü!
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Oî-i cum diï Iuî Mami,dise Vodă dând din umeri, 
să’î face din parte’mî cunoscut că îî confer rangul 
de maiorii, va avea o gratificaţie, şi’I voiă face adi- 
otant dornnescă; dóra cu acestea el va vorbi din ce
le ce scie... Dar felt-febelul care se corespundea cu 
unter-oii cerul de la scóla militară, ce s’a făcut cu el?

— Ca să nu se prea face vîlvă, să nu se prea în
tinde sgomotul în regimentele din ţ<5ră, Spătarul (Mi
nistru de resbelu) a găsit cu cale a’Ju lăsa liberii, 
dar Ia permutat, precum era să face permutaţie la 
oficieri sitperiorî chiar.

— Prea bine! prea bine! dar Heliade? dar fraţii 
Golescî unde se găseseă eî acum?

— Aga va avea tóta îngrijirea... Dar sciţi, Măria 
Ta, ce făcură ăştî nesocot:ţî complotişti, puseră pe 
un ţigan să jóce ursul la pórta general consul uî Co- 
ţebu, unde este tras şi însu’şî generalul Pus Duha
mel , cărui îî făcură uă satiră ce ’î-o cântă ţiganul 
bătându’î toba.

— Am aflat asta, că mi s’a plâns de la Coţebu... 
dar era de datoria Agăî să pue mâna pe ţigană şi 
pe cel care l’a adus acolo... Me cam gondescu. eu 
de cine este făcută acea scadalósá satiră— ori cum, 
vede cine-va geniu într’ensa... Vomă vedea, vomă 
vedea!.. Acum la casarmă să cunóscem în ce stare 
de disciplină şi de moralitate se găsesce oştirea! A- 
colo să vedemă pe O dob eseu! . . Daca el n’ar fi un

alt-fel este cu capă! . . Ba-partisan al lui Ghica 
nov, cu tot devotamentul ce-mî arată îî este inferioră, 
coci l’aşî fi făcut pe densul Spatară La casarmă
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coci de pe-acum sä vedem ce e, acolo este totul î 
ste OItu se banùiesce că acolo s’a făcut cuibul con
spiraţiei, la punctul Islaz.*. Norocire că ast punct vi
ne în dreptul Caracalul, unde am pe Magkerul omîi

• •

devotat...
Vilaratăcu*, ca un om ce voesce a menagea pe 

stăpânul seu, el nu respunse nimicii la cele ce spu
se Vodă.

Uă pausă de câte-va minute se făcu între Domn 
şi ministru, după care cel din urmă prorupse.

— Măria Ta pe generalul Duhamel J’ai vëdut 
de curênd ? întrebă Vil ara Ministru.

— Vedî aci este chestiunea cea grea pentru mi
ne! generalul Duhamel, agentul împăratului Nicolae, 
trimis cu uă ’naltă misiune în Principatele Dunăre
ne,— el chiar acuma eşi din palatu. El a fost de 
diminâţă ca së me védë, şi tot-d’auna îmi dă să 
înţelegu că potu dispune de armate rusesci care sunt 
gata, când le voiu cere, să intre, spre a menţine li
niştea... Dar ce eredi? cine încurageză turburarea?.., 

— Vodă Sturzi a, naşul Măriei Tale, sciï ce a 
făcut la Iaşi?... replică Vilara.

— Da, dar noi ăştia prin posiţiunea ndstră ca
tă să privimu lucrurile de sùsu. Sciï cine este Du
hamel ? sciï al cuï instrumentü şi agentă este ? 
Imperatul Nicolae al Rusiei, vedend Europa în ce 
stare se găsesce, în superbia sa cea mare, potinte 
Autocratu al tutulor Rusiilor,. voind să arate tutu— 
lor că nici un minut nu se teme de mişcarea ceage— 
neralë, caută să impue tutulor, şi chiar a da ore=
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care spaimă în afară... bootend armatele sale peste 
graniţă, crede că îl va ajuta Ia acésta, cu tóté vor
bele din manifestul ce a dat Europei, la mişcarea 
revoluţi uni lor, că el va fi neutru şi va sta numai cu 
arma la peptu păzind hotarele imperiului seu.

In politică védi, unde e numai calcule, ear pro- 
mi teri, simpatii şi antipatii reman numai vorbe, de 
multe ori una se c|ice şi alta se face...

împăratul dar trimite pe agentul seu în Princi
pate ca negreşit să face, cu ori ce chip şi cum va 
scie, să pótá a trece armatele sale într’un locu ce’i 
e prea cunoscut, şi de unde apoi să ameninţe Eu
ropa... El este aliatu cu Prusia, şi cât pentru cele- 
l’alte state : Francia, Englitera şi Austria este sigur că 
în starea acésta de lucruri nu vor dice nimicu...: Cu 
tóté astea cată ca trecerea trupelor în principate sa 
fie justificată prin vre un motivă.

El trimite aici un agentă care să’i completedé o- 
pera, puţin îi pasă prin cine şi cum, de unde şi penă 
unde va afla acel motivă...

Nu isbutesce la curtea Domnitorului, încurageadă 
pe nemulţiămiţi şi pe capii partitelor...

Spre essemplu^ vine la general Mavru; acolo 
găsesce pe boiării nemulţiămiţi de guvernul meu,—el 
le c}ice numai uă vorbă, uă singură vorbă, şi este 
îndestul ca aceia să ia acea vorbă să o tălmăciască 
şi să o restălmăciască în o mie de feluri... în altă 
parte aruncă indirect, earăşi prin agenţi, vre uă vor
bă celor adăpaţi cu ideile din Occidentă, îi încura- 
giacjă óre cum şi p’aceştia, tot indirect; apoi vine

6
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cm'à Ia curte, cum ar’ semăna că ar’face tocméla cu 
curtea... arată acolo neasiguranţa şi anarchia, şi—ţî 
nmintddă ca să ceri ajutorii străinul... Ast-felir mergu 
lucrurile şi pas (le te ia reu cu agentul Ţarului..;

Dar mai ‘nainte de töte cată să ne gondiniu şi 
la aceia că suntemu Romani, precât ne-am gondi la 
posiţiune A cere intervenir ea Rusă s’archiăma uă 
trădare patriei; a lăsa perturbaţia nemuIţiămiţiJor a-şi 
lua avèntu şi a prinde rădăcină, va să dice a te u- 
cide singurii... Ce este dar de făcut în asemenea cir
cumstanţe critice, nimeni nu e în stare de a ne spu
ne. \i Sturdia în Moldova a avut însuşi pe fiul seu 
cap al armatei, din cu ce însă nu e tot aşa!... Sturdia 
a ’năbuşit prin ostilitate cluburile cele organisate şi 
a bătut pe fii de boiări cari luau parte în acele clu
buri. Să vedemü penă la ce punctü a garantat prin 
acésta stabilitatea posiţiunei sale? Sciî cu ce l’a a- 
meninţat Duhamel? că îi va trimite uă anchetă să 
cercetede motivul rescólei...

A trimis şi Turcia pe Talaat... TurcuTeste slab 
şi jó că cum îi cântă agentul Ţarului...

Noă nu ne remâne de cât curagiul ce ne sus-, 
ţine încă şi câţî^-va amici ai mei şi ai patriei pe ca
ri comptedu...; Vomü mérge acum în Dealul-Spiri.

— Măria Ta, dise Vi lara cu óre-care hesitare 
dinaintea lui Vodă, mie îmi daţi voe să merg la mi
nistem ca să puiü să scrie un ordin către toţi car
ia ui tori din judeţe, e de neapărat a se face acum acé- 
sta; trecend timpul apoi va fi pré târcliu...

— Prea bine Li prea’bine! clise Bibe seu preocupat,
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daca găscsci cu cale, fă aedsta, nu uita însă >că Ma- 
glierul, cfmnuitorul de Românaţî, este. al meii; lui 
îî voi ii scrie însu-mî... Vino pe urmă la casarmaSt. 
George, şi d’acolo voimi eşi amândoi pe şosea ca să 
arăt am înţelegi, să arăta mii publicului şi străinilor 
că liniştea domnesce în ţâră, este linişte şi garanţie 
pentru toţi...

Ministru Vi Iára salută şi plecă.
Bibescu îşî puse uniforma cea cu epolete mari 

d’aurite, îşî luă pălăria şi nianta sa cea albă;’ şi di
se unui adiotant să trage trăsura.

Trăsura fu îndată dinaintea scării ; Vodă se ur
că. Doi adiotanfî Se puseră într’iiă altă‘trăsură, ca 
să urmede careta do urnes că. Un oii ceru de ordonan
ţă, cu doi soldaţi de cavalerie lăncerî, în uniformă 
ca a lăn ceri lor Poloni, se ţinea p’alăturert lângă tră
sura Măriei Sale ; asemenea şi câţî-va dorobanţi d’aî 
Agieî făceau» escorta alergând'unii înainte şi alţii în 
urmă, abătând la uă parte, trăsuri şi omeni, spre a 
face locu, d’a trece fără împedicare echipagiul 
luă calea spre Michaî-Vodă, şi apoi în Dealul-Spi- 
ri, Ia casarma de infanterie.- " -

Vodă intră pe pórta casarméï. In curte se afla 
statul maior compus de oflcerî superiori, în fruntea 
cărora era Polco inii cui Odobescú şi Polcovnicul So
lomon, şi uă mulţime alţi în mare ţinută:-

La apropierea Măriei Sale garda dete semnală 
şi t<5tă miliţia eşi’se şi se înşirase în doue linii mari 
cât ţinea curtea casarmeî, şi muşi ca ştabului, în căpe- 
têiu, cânta marşu çeremonialu.

care
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La intrarea Măriei Sale în curte, soldaţii presin- 
tară armele şi un ura! se audi de uă-dată din gu
rile tutulor, de care resună tot coprinsul ăstui loeu. 
Uă mulţime de omeni şe strânseră în stradă ca să 
védë acésta revistă a Măriei Sale pe oştire.

Vodă Bibescu se dete josü, şi urmat de adio- 
tanţî şi oficerime trecu pe dinaintea trupelor de doue 
ori adresându-le salutarea sa şi priimind, spre răs
puns, frenetice strigări de ura! trăiţi Măria Vdstră!..

Apoi Vodă voi să intre şi în casarme ca să in- 
spectede ce se afla înlăuntru lor.

Polcovnicul Odo.bescu, în calitate de Spătarii, şi 
Polcovnicul Solomon, capul regimentului 111, arnen- 
doî ómen! graşi, chipoşî, araêndoï vechi militari şi 
semănând őre cum unul cu altul, însoţi au pe Vodă 
pretutindeni.

Oasarma acesta era lăturată de doue rôndurï de 
case josü, cu curtea la midlocu, în formă de para
lelogram ; despre strada Spirei, închisă cu nisce u- 
lucî din scânduri de bradü, cu un şanţu pe dinainte-î, 
şi cu uă pdrtă mai de uă parte, ce se deschidea în 
doue laturi. Fundul casarmei se mărginesce de uă rî- 
pă care descinde pëna în grădinile caselor din ma- 
halaoa Postovari, biserica Albă.

Vodă şi tot ştabul intră în rondul din mâna 
drdpta al casarmei. Aci înlăuntru se vedea doue 
ronduri de paturi, împreunate prin nisce stîlpi şi cu 
poliţe pe d’asupra, în mijlocul şalelor, pe care se 
afla nisce rogojini aşternute, unde se culcau soldaţii.
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Pe poJicióre atêrnau ei armele si spânzurau palrón- 
tuşele.

Vodă dupe ce trecu în mat multe săli, <}ise a- 
dresându-se către Polcovnicul Odobescu: Polcovnice!
soldaţii se învălescu nóptea cu mantalele lor? ar’ tre
bui să le facemu nisce plăpomt, sau pături cu care 
să se învălcsce şi' să-şi aşterne.

In ast timpu Bibescu se uită cu oclm set mari 
pretutindeni în largele aceste sale şi pe paturile cele 
lungi aşternute cu rogojini.

— Măria Ta, respunse Odobescu, plapome, sau 
pături, costă mult..

— Ce Duranecjeîi! atâta costă cât ar fi leafa u- 
nui Polcovnicii într’un an!.. Şi Bibescu cjicênd aces
tea paşi înainte ca să-şi urmede inspecţiunea. Odo
bescu însă rămase uimit necutezând a mai dice uă 
vorbă şi aprincjendu-i-se obrasii de uă roşaţă cs- 
traordinară.

Când fu în curte, Vodă ^ise să se comande sol
daţilor mişcare de raarşu şi evoluţiuni. Musica cânta; 
trupele se înşiruiseră şi treceau pe dinaintea ochilor 
sei ; lumea se grămădise în stradă ca la tîrgul Mo
şilor.

După un cartă de oră, Vodă ordonă să se for
mele un careu în care să figureze numai elitül sol
daţilor şi toţi oficerii regimentului.

Careul îndată fu format.— Vodă Bibescu cu o- 
liceri superiori se găsia la micllocu.

Soldaţii Români, cea mai mare parte de prin
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judeţele de peste .Oltil, a\7eau o positură cu. totul 
marţială, ţi ind armele la peptu.

Bibescu se uită la den şi cu ochi mari, ca curii 
ar’ fi voit,'să. mësôre la un loc devotamentul şi cu- 

, ragiul lor.-
Cu acel aerü mărcţu-şi cu uă elocuenţă,.îde care. 

era dotat de la natură, Bibescu vorbi a st- fel solda
ţilor şi oficerilor sei :

—SoUaţî bravi, şi credincioşi met oficeri! voi 
care aţi jurat sub stoguri credinţă Domnitorului şi pa
triei, vedeţi în midlooul vostru pe suveranul,şi părintele 
vostru care ve amintesce datoriile şi .jurămîntulu ce i 
Taţi depus; •Xoţ-rd’a-uiia am fost'.mulţi am it de conduita 

' şi credinţa vdsţră ; acésta îmi. dă.dreptul să sper că;şi 
pe viitor veţi fi patriei şi Domnitorului vostru fideli. 
Şi când, în urina unor vorbe respăiulite, voitorii de 
ren patriei se vor încerca a veni ca nisce inemicî a- 
supra nóstra, voi, bravi mei, veţi fi gata a. yê su— - 
pune ordinilor ndstre, de a pedepsi pe ace! turbin ă- 
ton ; voi, fierea:,şi braţul ţerii, îl veţi opri de a liiyr*. 
tinde prea departe uneltirile lor ?., Inemicit patriei şi 
domnitorului, supt :.inemici voştri ! Juraţi dar din 
nuou devotamentu şi credinţă aceluia căruia î! sun
teţi supuşi !.,i; -

-Ţ- Ura !.. .Ţrădsca Măria Sa!., ,fu resppnsul sol- 
a mal multor oficeri.

- poènd ua pausa* privea acele fisiono- 
r] eamenuntiii spre a, putea : citi

■■

:; •:

;l'• -■ i ; : ; ;
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Se comandă soldaţilor de a se retrage Ia locul 
lor, şi să procédé Ia un noii juiàraêntu.

Atunci uă grupă de oficerî înaintă către Bibescuîn 
deputaţiune, din partea oştireî, şi vorbind eî s’arătară 
un organ al voinţei generale. In fruntea acestora era 
căpitan Fărcăşanul.

Bibescu îi priimi şi’î ascultă cu plăcere.
— Măria Vóstrá, diseră aceştia, venimu a Vë în- 

fă^şa din partea regimentului îrtregü, în care avemű 
onóre a servi ca oficerî, devotamentul şi credinţa ce o 
datorimii. Dar mai ’nainte d’a depune încă odată ju
rământul care Tarn mai făcut, respundemu Măriei 
Vóstre, ca în casü când străinii, inemiciî Măriei Vóstre 
şi patriei nóstre, vor veni din afară, atunci jurămu pe cre
dinţa ndstră, d’a ne face datoria pên’ la uă picătură de 
sânge; ear altfel, în contra Românilor, în contra fraţi
lor noştri, vie eî cum vor veni, mai ales cerând eî îm
bunătăţiri patriei, noi nu putemii a le fi ostili.

Vodă rèmase ca lovit de trăsnetîi şi voi ca cât 
mai iute să retede acâstă convorbire.

— Aşa, bravi mei! adaose Vodă, în contra străini
lor am dis, când eî se vor încerca să calce pămân
tul patriei nóstre!

— Să trăiţi Măria Vóstra!.. răspunserăîntr’una o- 
ficeriî. Ne dăm viaţa pentru patrie şi pentru Măria Vóstra !

Vodă, ca să scurtecle discuţi unea, dise să trage trăsura, 
se urcă şi plecă tot cu acea escortă'cu care a fost venit.

La casarma de Ia Mal meson oficeriî s’au pronun
ţat cu totul pentru Domnitorul.

Esserciţiul pompierilor la care voise să asiste cu 
ministrul sëü, s’a fost amânat pentru uă altă di.

Cât a ţinut calea Poduluî-de-păment, spre a merge

a
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]a casárma St. George, într’una s’a göndit Ia vorbele 
oficerilor, din care înţelese limpede şi curat, că oşti— 

este convertită, şi că puţini ómení rămăsese pe 
care putea să comptée]e.

La casarma de la Malmeson, a doua di erau adu
naţi pompierii cu machinile şi cu tot echipagiul lor.

îndată ce dăriră trăsura şi escorta Domnitorului, 
începură jocurile şi mişcările machinelor de operaţi
uni. Pompele trase de cai şi mânuite de soldaţi şi 
unter-oii cerii 1 or ü inteligenţi, se aşedară în rônd , cu 
sacalele pline cu apă lângă densele. Scara cea mare 
purtată pe rotile şi alte scări mai mici fură rezemate 
pe păreţii de la al doilea catu al casarmeî. Fringliiî 
gróse şi cu cârlige la căpăteiu se aruncară şi se acă- 
ţară de férele de la ferestre şi de straşină. Pompie
rii la comanda oiiceruluî lor, începură' a scalada din 
tóté părţile, precum la un incendiu s’ar’ sui ca să 
taie cursul focului, sau să dea ajutoră nenorociţilor 
coprişî de flăcări la catul de

rea

Cum se suiau şi 
cum se scoborau pe scări sau pe fringliiî, eî aveau agi
litatea veveriţelor când se urcă pe copaci.

Pompele aruncau uă plóie de apă pe învălitdrea 
edificiului, şi cei înarmaţi cu topőre umblau şi aler
gau pe înaltul acel acoperişu, cum s’ar juca nisce 
copii pe uă poiană.

Comanda se făcea prin fluerăturî, şi eî essccu- 
iaü fără greş él ă cele ce li se ordona.

Unter-oflcerul Dincă Bălşan, se urcase ca ful
gerul pe seara cea mare penă d’asupra învălitdrei-» 
şi d acolo, ca să arate uă bravură, sau să atragă mi-

sus.
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rarea spectatorilor, între care era şi Măria Sa, şi 
însuşi ministru Vilara, care venise îndată clapă Dom
nitorul, dete cu ochii de un ovreiă care atunci dre
gea ferul la unele părţi ale înv ăl i tőrei ; el îl luă în 
braţele sale de atletă şi se scoborî cu el, pe acea 
scară, repede ca uă visiune; ear ovreiulă palidă la 
faţă, surprins, ameţit purtat de braţele aceluia, 
întruna striga şi se svîrcolea ca un copil fricosü, 
aceea ce provocase rîsul general, penă ce fu dat jos 
viu, neatinsă, nevătămată, tot pe manile lui Bălşan. 
Dincă a fost aplaudat de publică, şi însuşi Măria Sa 
Vodă admiră adresa pompierului Bucurescian, ce fel 
scőte el, uă victimă din pericolul incendiului.’

Cât despre curagiul şi adresa lui Bălşan era cu
noscut de când cu catastrofa incendiului, întâmplat 
în diua de PascT, cu un an îndărăt.

lordache pompierul asemenea s*a scoborît, de la 
una din ferestre, cu un coşă în braţe, în care eră 
mandrin înpăîat în formă de femeiă, cu care s’a dat 
josă; şi véclênd publicul acea bab o miţă îripăîată şi 
urîtă ca un diavolă, începuse asèmenea a rîde, ca 
şi de omul care ţipa în braţele lui Bălşan.

Mai de lături atrăgea mirarea un june porapieru 
care părea fórté tîneră şi bine essersat; cel ce după 
ce făcuse mai riiulte jocuri gimnastice, în urmă în
cepuse a se sui pe uă frînghie prinsă de crucea li
nei ferestre, ţiinduse, cu uă singură mână adică tot 
corpu-Î atârnând în aeră, şi voia cu uă singură 
mână, să miscc reped induse în sus, să pôtë a se urca 
pe frînghie, penă la catul al doilea. Acesta era prea

un
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mult, prea anevoc de eşsecutat. Dar ceia ce ’1 în— 
enragea, ceea ce îi da forţe braţului şi’î mişca inima 
era ca iu vecluţ de jos, din poporu, de uă juna. fe
meia şi care îl iubea. Mai d’uaparte Ali-baba Tur
cul, cu ciubucul înfiptü pe sub vestmîntu-î dupa 
gotu, şi Catinca felt-febelésa se uitau admirând ce 
maeştrie, ce putere în braţu şi în tot coi pul arata 
pompierul sus dis. Uă mulţime de ónieni bărbaţi şi 
femei scdseră un .ţipeţ credend că el va cădea de la 
acea înălţime. însuşi comandantele sêu -ar? fi ob
servat acesta, dar sciea cine e acest pompierii, cât 
curaj iü şi câtă virtute conţinea braţul seu. EI merse 
înnainte în aplausul şi mirarea tutulor, şi mereu cu 
o.cliii spre iubita sa, părea ca îi di cea: pentru tine 
tote acestea!.. Acesta era Constantin cel ce cu câte
va dile înainte, fusese cu sora Juî Petru pe valea de 
sub. Cotrocenî, ear în acea dimindţă mai nainte d’a 
se face repreşentaţia la casarmă St. George, obţi
nuse, de Ia comandantele Maiorii Boteanu, congediu 
de 15 dile, spre. a merge peste O.ltu.

, Comanda pompierilor urmă înainte manoperile 
şi mişcările sale, în admiraţiunea .şi aplausul publi
cului, care. din ce în ce se grămădia şi se îniuulţia.
; Vo.dă însă. preocupat mar mult de cugetările şi 

mâhnirea în care se afla aruncat, luă pe ministru în 
trăsuri}, şi numai cu un adi.otantu. după el, ordonă 
cucierului să mâiç spre Podu .Mogoşpeî, şi a eşi a-;, 
%»cRe, Şosea.

. Pe drum . spuse Juî Vil ara reşul tatul de. la .ca
sarmă.

-
■
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Alecachè Viliim, bărbatul care a vetjut şi a*pe
trecut multe în viaţa lui; şi în timpul venire! Iul 
Tudor yiadimirescu fusese închis, împreună cu mai 
mulţi boiarî, în casa Iu! Dinien Golescu la Belve
dere, şi abea după uă mare rugăminte obţinu de la 
Tudor, un pi tăcu de trecerea liberă a familie! sale în 
Transilvania, făcu ca Tudor negreşit să’1 respectede 
pentru capacitatea sa ; t— el a servit pe Grigore Ghi- 
ca, ântîiul Domn Roman după Fananioţi, ca demni
tate. In timpul ocupaţiei rusesc! în Principate el a 
fost luat parte ca membru al Logo feţi eî ţere! de sus 
preşedată mai ântîi defCorniţele Palin, generaluMal- 
tuchiii şi după mórteai acestuia, de înţeleptul bărbat : 
Chiselefă. —A elaborat Ia redacţia regulamentului or
ganicii, reformele d’atunc!. A mers, împreună cu Mi
cha! S turci ia, maîj’nainte d’a se numi Domn Moldavi, 
Ia Sant-Petresbuvgă, spre a se înfăţişa înperatului 
Nicolae şi a solicita ajutorul seu în.causa ţere!.— 
Apoi sub Alessandru Gliica^ apo! sub Bibescu fusesé 
Logofăt al Dreptăţi! atât timpii, şi în cele după ur
mă Mare Vornicu,; demnitarii notabilă, recunoscut:de 
capabilă şi energică,* activă Ia servi cui, probru. şi-; 
avută, stimat de vodă Bibescu, stimat de toţi boiă- 
riî ţere! şi care cunoscea societatea Intregă în cât 
póte: şi cât nu póte ea în intrigă şi altele ; ascultă 
pe Domnitoră plângenduse. că numai: p <5 te compta, 
nici pe militari! se!, ca cum Vodă nu era, mai .mult• 
sigur, nie! .de viaţă,- nici de tronăi, şL .î! răspunse cu 
un surîsă <5re cum ironică.

— Măria Ta n'a! téma, nu te aştepta la niscai-



92 Hevomjtiunua romana win 18 ÍS

va lucruri, aşa mari din partea acestor domnişori în- 
mănuşâţi... i

Trăsura domnitorului trecuse de barieră înainte 
şi Vodă dise că voesce să mérgë până aprópe de pă
durea Banésa.

însă atunci surîsul cel ironicii pe busele lui Vi- 
1 ara luă un caracteru pré seriosu ; el se schimbă în- 
tr’uă căutătură spăimântătdre a ochilor şi într’uă în
fiorare care ’i îngheţa inima. Schimbarea era prea 
repede, în cât nici el însuşi nu putu prinde de scire 
când se petrecu acésta^

Un glonţu din tufişul gradinei anunţa descărcă- 
tura unui pistolii, şi care a lovit în epoletul Măriei 
Sale. Aci era primejdie, aci viaţa le fusese amenin
ţată la amândoi. Acest mârşavă atentat, diua name- 
dia mare, îî aduse aminte vorbele de mai ’nainte a 
le lui Vodă, şi el tocmai atunci putu a i da dreptate.

Vre uă câţi-va-patrioţi, din acei ultra patrioţi, 
şi de care Dumnedeu să ne feréscá d’a avea prea 
mulţi în (.éra ndstră, a fost pândit în armaţi, pe vo
dă Bibescu, când eşise cu ministrul seu afară Ia şo
sea, şi aţintând în caretă făcu ca glonţul din întâm
plare să lové.scé drept în epoletul Domnitorului, stând 
alături cum diserămu cu ministrul Vil ara.

Acésta a provocat indignarea publică, şi a fost 
causa a uă sumă de arestări ce făcu poliţia, în 
cele câte-va cjile.

Vodă întdrse trăsura Ia pal atu, iară a se turbura 
nici de cum.

a-

• il
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Vilara însă se jura că nu va mai eşi cu Bibescu
Ia şosea.

După doue dile uă nuvelă, şi mai teribilă de 
cât cea coprinsă în ştafeta Iui loan Bibescu, a ve
nit de la Caracal.

Ea anunţa, prin uă nouă ştafetă, redicarea stin
dardului revoluţiunar la Islaz, şi că capii mişcăreî 
s’au constituit în guvernă provisoriu, încunosciin- 
ţând intenţiunile ce ei aveau, şi invitând şi pe Dom
ni torn d’a lua parte cu dânşii. Iancu Bibescu îî scri
sese că a luat tóté precauţiunile, a înarmat pe oră- 
şaniî Crai ovei.

Bibescu şi Vilara de .acésta remaseră isbiţî mai 
mult de cât atentatul de la şosea.

Aci coconu Alecache numai <^ise nimicu.
Vodă după :ce ’şî frământă mintea îndestul, după 

ce confruntă depeşa trimisă din Caracal cu cea tri
misă de fratele sëu din Craiova, după ce o citi şi o 
reciti de multe orï, dise: în fine vomă vedea!..

Luă repede condeiul şi începu a scrie. El ré
digé uă epistolă lui Magherul cârmuitoruluî de Ro- 
raanaţî, să di spue în numele seu de oştire, de do
robanţii din districte şi chiar de volontari panduri 
ce se vor fi adunat în numele seu, să înăbuşăsce 
acea mişcare, să prinde pe revoluţiunarî, şi chiar 
de aï da morţii...
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VIII

Proclamarea conxlifafiunct in România

Surele răsărind în dioa de 9 Iunie, lumina na 
mulţime de fapte petrecute cu solemnitate pe un 
şesii, în comuna lslazii, apró pe unde Oltul dă în 
dunăre ; care tote acestea, făcând uă maré ţa săr- 
băt<5re, vă românea memorabilă ' în anale. Cei mai 
curagioşî bărbaţi .şi tote capacităţile erau adunate 
acolo, >spre a adiióe* cunună patriei şi a ’I pregăti' 
viitorul, în mi docul poporului şi al oştire! care le 
didess ascultare . . . ; » n j :

A.

Intre aceştia, 2cum am ma! dis, Hei iade care se 
bucura în totă {éra de reputaţia unii! regenera toni, 
GoJesci do! fraţi, cunoscuţi! prin Tradiţiim! a le fa
miliei sale, • Cri stäche Tel, reputat pentru caracteru 
şi voinţa lui de ferii, Pleşoianu care ţinea de vo-1 
inţa lui Tel; şi alţi mai mulţi oficeri precum: Se
ruri e, Zalicu si Racotesci doi fraţi. Toţi aceşti-a- 
veaü cu denşiî pe soldaţii ce el comandau, şi aï 
cărora sub-ofiţeri fuseseră iniţiaţi. Afară de mili
tari, popolul se aduna şi venia de prin comunele 
învecinate, cat şi de mai departe, pe care influenţa

rí : ! i - ‘
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lui Heliade, prin profesori şi învăţători săteni, îï che
mase.

Miliţia şi volontariî erau aşedaţi în raaî multe 
linii şi paraţi în mare ţinută, si presintând deosebi
tele feluri de arme cu care erau armaţi, şi'stindarde 
tricolore naţionale.

Preotul lón Şapcă de la Ccleiiî, uă convină care 
e numai la uă oră de distanţă iiprópe de Islaz, tot pe 
marginea Dunării, sfinţia solemnitatea această cu 
Crucea şi cu Evangel ia, rostind ■' către cela Töt-Pu- 
tente rugăciune; ca^sa întări as oe şi să măriasce' fapta 
cea naţionale pentru prosperitatea patriei şVnaţiuneî 
întregi. • T

Totul era în solemnclă pregătire, totul înfru
museţat, şi haciuarea serbâtorésca a resunăt în tóté 
părţile coprinsuluî acesta. — Stogurile tricolore a le 
ţeriî feféiaü pe tóté casele, pe edificam şi pe tóté 
bastimentele ce se găsi âu în scliela Islazului, fiind 
acoperite cu mare pompă.

Când preoţii învestmîntaţi cu felóiie şi cu odăj
dii ar clenci temfiiă în cădelniţe şi făcliile cu uă ce- 
réscé lumină, intonând imiiürï Dumnedëescï şi bine 
cnvîntând sfinţirea apei, cu care apoi va stropi po
porul şi oştirea, ca cu un (lain ăl vieţii şi al pute
rii, preotul Şap’ţă recii că mânii e şi ochii spre ceru 
însufleţind ruga aceasta în tóté inimile celor cari e- 
vau presinţî.

Salve de pusei şi de tunuri a Ie ostireî ş’ale 
navelor staţionate aci salutară cu un resunet puter-
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nicu; coci botezul era pentru toţi cei ce recunoscu 
Libertatea! învierea lui Cristu şi sfărâmarea sclaviei!.

Ast-fel răsunară în câte-va ronduri armele os- 
taşiler şi a le voluntarilor şi tunurile de la nave, 
proferând cu aceasta toţi jurământul de credinţă şi 
priimind botezul sub stindardul revoluţiunei, în acel 
locu şi cu acea solemnitate şi cu ruga către cel Prea 
înaltu.

După ce rugăciunea fu terminată, cei mai în
semnaţi bărbaţi, sau capii mişcărei, veniră în mid- 

docul poporului şi al oştenilor de a le vorbi.
Se împărţiră aci proclamaţiuni pentru care a- 

Jergaű ómeni de tóté etăţile şi de tóté eondiţiunile, 
prinşi de setea curiosităţii a le lua.

1. Heliade alăturea cu Tel şi cu Golescu, cei ce 
se constituiseră în Guvernă Provisoriu, citi în a- 

udul tutulor proclamaţi unea aceasta esplicând fie ce 
articol numeroşilor spectatori — poporului şi ostirei, 

Programa unei nuoi şarte a României conţinea 
articole de forma constituţiuuelor statelor Occiden
tului, adică: responsabilitatea miniştrilor; represen- 
taţie naţionale pe uă basă largă de alegere; gardă 
naţionale; libertatea presei şi a vorbei; emancipa
rea monastirelor închinate de sub jugul celor din o- 
rientü şi a fi înturnate clerului românii; desfiinţarea 
sclaviei Ţiganilor din tótá România prin despăgu
bire către proprietarii lor; desfiinţarea rangurilor şi a 
privilegelor ; îmbunătăţirea sórtei ţeranilor prin a- 
bolirea clăcii şi altor împovărări vicióse, şi înpro- 
priindu-i pe uă părticică de pământ, tot cu despă-
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crulvro către proprietari; ear capul Statului. Domni
torul, sa fie ales pe cinci ani, clin tóté clasele .so
cietăţii. Şi termina a.st-fel : „Fraţilor Romani, res
pectaţi proprietatea şi pcrsónelc. Intruniţi-ve şi ve 
ml ui uiţi în mulţime; înarmaţi-ve; clară muiaţi pe 
fraţii voştri din Transilvania. Vedeţi cum s'au adu
nat ci cu clecele de mii, fără a causa cea mai mica 
neorânduială: Nu aveţi frică, de cat frica de Duinne- 
cleu, şi atunci veţi putea cânta fără să vé roşiţi:

„Că cu noî este Dumnecleu !
„Dimmed eu este cu noi fraţilor! sculaţive în 

numele lui, şi Angelul dreptăţii dumnecleesci va sfă-* 
rama pe tot neamicul, el va resturna pe cală şi pe 
călăreţii; calul şi armele neam icului vor fi prefăcute' 
în pulbere, cugetările lui se vor împrăştia ca funiul... 
La arme, Români! la armele mântuire!!..

Sub-scrişi: Preutul Şapcă, Heliacle, Tel, Stefan ! 
Gol eseu şi Pl eşoianu.

In cercul acestor bărbaţi şi în midlocul acei so
lemnităţi mai lipsia unul, a căruia reputaţie eră câş
tigată prin fapte lăudate ţerei salé, acesta era Ma- 
glierul prefectul de Romanaţi.

Magheml fusese la Bucuresci, chiămat de Vodă 
Bibescu, şi avend mai multe întâlniri cu Golesci şi' 
cu Heliade, nu remăsese străin şi tocmai aşa rece,1 
cu tóté ordinile şi măgulirile care i le făcuse Bibescn,: 
la cele ce lucrau acei órneni.

7

; mn

El cu uă reputaţie superbă în cele cinci judeţe ; 
de'vînătoru celebru, de pandurii curagiosii, dé míli-
tăru bravă, dotat de Ia natură cu uă rară'frumuseţe"

7
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în chipu-ï; bărbat cu multü bunü simţii pentru binele 
şi fericirea patriei, cum el, tocmai él aici să lipséscë?

Din ceea ce însă se scie, cu ocaşiunea târgului 
din luna iui Main la Caracal, în acelü an, el dedese 
un baiu în casa sa, la care poftise tinerimea strânsă 
la acel tîrgii şi fel de fel de dmenî, într’adins, de a 
arăta popularitate şi a se pune în contactă cu denşiî, 
aceea ce era numai uă pregătire a tërêmuluï revolu- 
ţiuneî. El democrat, din natură şi din sângele părin
ţilor seî Român, nu putea fi alt-fel de cât cum îl 
credură acei bărbaţi cari îî desvăliseră secretele lu
crării lor anco mai din érna, la Bucurescî.

Unul dintre oficeriî armatei îl prenumărase şi pe 
dênsul de membru al partituluî revoluţiunaru. Tel 
cu tóté acestea, a căruia cugetare este tot aşa de forte 
ca caracterul seu, luă tot felul de precauţiuni pen
tru a sonda pe Magherul, când tabăra revoluţiunari- 
lor ajunsese aprópe de Caracălu, unde el era pre
fecţii, cum ara dice ca şi cum s’ar fi temut de densul.

Cei-lalţi bărbaţi, precum Pleşoianu, Heliade şi 
Stefan Golescu, tocmai pe el îl alesese de mediatorii 
pentru a scrie Iui Bibescu de succesul lor.

Daca denşiî, adică guvernul Provisorîu procla
mat la Islaz, voind a atrage şi pe Vodă Bibescu că
tre denşiî, cum era să fie alt-fel cu Magherul, omul 
cel cu simţu pentru patrie şi care tot d’auna s'a a- 
rătat bravii în faptele şi apucăturile sale?

EI dar îî scriseră de la Islaz îndată după pro
clamarea mişcăreî. Îî alăturară uă epistolă şi către 
Bibescu, scriindu-î că naţiunea voesce a se rege-
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nora, şi sub-semnaţil, teraânduse c'a nu acosta miş
care să degenerede în anarchie, ei se puseră în 
fruntea-î spre a menţine ordinea, şi daca Măria Sa 
consimte, ca Roman şi ca patriotă, naţiunea îl pro
clamă de capul statului, sub legile cele nuoî.

Töte măsurile fură luate ca tabăra de la Islaz 
să se misce spre Caracal şi Craiova. Locotenentu
lui Zalic i se dete ordine d’a rădica compania sa de 
la Celei, unde se aflase postată, şi a merge către 
sus clisele capitale. Căpitanului Racotă asemeni, să 
vie cu escadronul său de la Zimnicea.

Tabăra raişcănduse de la Islaz, care şi prii mise 
numele de : Locul Rogener ăr i I, şi înaintând 
spre Caracal care e patru poste spre nordu, ea se 
adăoga şi se mărea din ce în ce de trupe de lo
cuitori cari alergau din töte părţile cu preitţii sate
lor în frunte şi înarmaţi cu cöse şi cu tot. felul 
de unelte, la apelul ce Ii se făcu.

Copii şi feciörele eşiau cu stâlpărî înainte, pre
cum în Sion au întîmpinat pe Salvatorul lume!; ear 
preuţiî conducând trupe de săteni sub arme şi um
briţi sub stindardele ce le purtau, umpleau câmpiile de 
cântarea psal mistui ui :

Dómne al Puterii fii cu noi...
Mergând dar cu tactică militară penă apröpe de 

Caracăl, după două (Iile, guvernul Provisoriu fu 
prii mit cu solemnitate de popolul ăstui oraşu; şi 
Magherul, bravul Maglieru, nu lipsi d’a veni în frun
tea a 200 dorobanţi, de a da, cu lacrimile în ochi, în- 
brăţişare frăţiaseă cu confraţi sei, şi a recundşce*
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după celé ce îi scrisese guvernul de la Islaz. întru 
deplin, rădicaroa stindard ului revoluţi unei, ca un faptu 
Sân tu.

La Craiova se iacea őre care încercări de o-;
posiţic.

lancu Bibescu, care nu încetase d-a depeşa me
reu Iui Vodă la Bucurescî, întrebuinţase tóta influ
enţa sa de frate al Domnitorului, de a înarma pe 
cetăţenii, şi cu militarii garnisunei cei comandate de 
căpitan Viădoianu, să spargă trupa de insurgenţi, 
şi să nimi căscă ori ce mişcare a lor îndreptată asii-? 
pra Crai ovei.

Pe lângă el se mai unia şi proprietarii nemul- 
ţiămiţi de articolul emancipării Ţiganilor şi împro- 
prietărirei ţeranilor, cari, împreună cu arnăuţii şi 
cu unit din slugile lor, pro mi seră d’a susţine pe Bi
bescu lancu. \

Populaţia Craioveî însă inteligintă : negustori,* 
profesionişti, profesori şi preuţi, cei ce aveau uăo- 
piniune formată, citind proclamaţia de Ja Islaz care se 
răspândise penă şi Ia dânşii, cipiosceaü cine sunt a- 
ceî draeni, ce voiau să face şi pentru ce veni aii, nu 
ascunseră Iui Bibescu simpatia ce o avea pentru ei.

Bibescu, cu tóté vorbele care le răspândise că 
revoluţiuiiariî vin pe jafü şi pe ucideri, cunoseu în 
curend că el nu mai avea nici uă putere şi că e dé
sarmât.

Pul părăsi într’uă diminăţă capitala Olteniei, şi 
penă ca revoluţiunea să ajungă la porţile Craio
veî, el dimpreună cu câte^-va familii surnumite aris-
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tocraţi, -.şi:,trecu graniţa pe. Ja Vorciorova, de a se 
opri Ia Orşova, în Banat.

Căpitanul V lado ia nu se trase cu militarii din 
Craiova spre Ţînţăreni.

Intr'acesta gásimü pe Bibescu Iancu mai cu
minte de cat un unchiü al şeii Ştefan, ispravnicul de
Cerneţî Ia 1821, când se arătase ostilii lui Tudor
Yludimireşcu şi se închise în monastirea Motrul, cu
arnâuţii şi cu alţii, de a se bate cu acela în curs de
8 dile.

?

Popului Craioveï se organisa în gardă naţionale 
spre a menţine Jiniscea, după unul din articuli eon- 
stituţiuneî, şi trimise uă deputaţi une înaintea Guver
nului Provisoriu cel ce trecuse în sus de Caracal cu 
tabăra şi venia spre Craiova. Scări at Turna vjtu, 
bărbat reputat pentru simţimentele salo patriotice, 
cel ce p1 atunci se găsia profesorii Ia scólele de aci, 
fu învestit cu însărcinarea d’a merge să salute pe 
guvernă, în numele poporului acestui or aşii.

A doua di, 12 Iunie, Guvernul intră în Craio
va tinde fu priimit, ca şi Ia Caracal, cu tóta para
da şi cu strigări frenetice din partea poporului: Ural 
Trăiască România! trăiască Constituţia şi Guver
nul Provisoriu !..

De aci, ca printr’uă minune, nuvela cea mare 
fu bucinată în töte districtele Olteniei, şi la vocea 
lui Magheriil munţii şi câmpiele îi răspunseră ; pre
fecţi, sub-prefccţi şi alţi funcţiunari câtară să i se 
plece.

Magheriil fu înălţat de Guvernul Provisoriîi la
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gradul do general al trupelor neregulate din tdtă Ro
mânia, şi la apelul seu toţi veteranii ostaşi, pan
duri şi tot! junii săteni alergau să se înscrie sub dra
pelul naţiunale.

Păstorii îşi lăsară vitele şi unii dintre săteni chiar 
lucrul câmpului, de a alerga ş’a umplea cadrele des
di* se în 1 agorul seu.

In Gorji însă unde este locul nascerii sale, se 
simţia şi mai mare emulaţiune între săteni.

Din Cojan, din Bengesci, din Baia şi din No
vaci toţi eraű mişcaţi de un resunet şi de uă voinţă.

Acolo un june învestit cu uniforma pompierului 
din Bucuresci, şi care tocmai atunci şi sosise, avend 
congediu de la comanda lui, cel ce căuta a se în
rudi cu Petru luând pe sora sa, Sora, în căsă
torie, el vorbea tutulor sătenilor ca un bun propa- 
gantistü, şi punea în mişcare uă sumă de omeni, pen
tru a merge spre tabăra de Ia Craiova. Verilor, 
cuscrilor, rudeniilor şi însuşi cumnatului şeii vorbi 
de aceasta, şi ca să le dea un essemplu, Ie promi
tea că va merge el însuşi cu ei. Din mai mulţi munţi, 
şi chiar din Muşătoiul, se unire cu trupele acestor 
voluntari mai mulţi ciobani de la oi ; ast-fel 
mare entusiasmui locuitorilor şi al păstorilor, deştep
tat prin pompierul sus-dis.

Acesta era Constantin, fiul Catinchi felt-febe- 
lesi, cel ce şi în astè momente de entusiasmu pen
tru patrie, în acele părţi muntdsè, fiul poporului ca 
şi în capitală unde îl vedurămu ; stăpânit de un a- 
morű, de un amorü care îi dicta inima sa pentru

era de
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glorie, femeia pentru care venise el acolo era An- 
gelul care îl ordonase înainte mereu! pentru ca îii- 
tr’uă di sâ’l vedem, cu uă mare bărbăţie înfruntând 
pe inemicî.

Stefan Ungureanul, vedéiül acele figuri mai mult 
selbatee e ale pandurilor care plecau de pe la casele lorii, 
îşi aduse aminte vorbele lui Nicolae Golescu, şi le eli
cea : mergeţi băieţi liniştiţi şi fără a face desordine 
pe unde veţi trece, pentru că aşa ne-a spus nuoă 
un domnu mare, la Bucuresci, că e bine, şi va fi de 
folosii pentru noi....

Să Jăsămâ un moment Guvernul Provisoriu şi 
tabăra revoluţiuneî străbătend înlauntru CraioveÎ, şi 
să ne întdreemă căutăturile la capitală, de à privi 
cele petrecute în ea.

Comitetul naţiunale, însciinţându-se de succesele 
din Oltenia, alergă -Ia uă stratagemă, după ce îm
părţi programe ale constituţiuneî prin capitală, să face 
pe populă să s’adune la palatul lui Bibescu.

Ceî cari erau însărcinaţi cu împărţirea programe- 
ior ce erau tipărite în tipografia lui Heliade, şi s’a 
păstrat în cele dVintîiu dile în casa generală consulul 
Britanică, Colcum, eraă fraţi Moşoî.

în dina de 11 Iunie, pe la orele 3 şi jumătate, doi 
cădeţi de la şcdla militară, unul nepotul Magheru- 
luî, Niţă,'şi celă-lalt fiul acestuia, Gliiţă, secundaţi 
de sergentul Andreescu şi de mai mulţi jura, eşiră în 
Podu Mogoşdi în façia caselor lui Baron Meitani ; a- 
ci se urcară pe uă scară îndoită ce au cerut-o de 
la magasaiul de mode a lui Marco viel ; pe care su-
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indu-sc Ni ta începu a citi programă acesta cu uă 
Ypeetare. Trăsuri şi dinenî pe jos, care cum yeiij.au, 
se opriră în locu ca să asculte, şi în eăte-va minute 
mulţimea era férte numevésá.

. După ce Niţă termină de citit, se adresă către 
spectatori (licendu-le că Măria Sa Vodă a subscni- 
nat programa acesta de constituţie şi d’aceia îl în
demnă să mérge cu toţii pentru a‘Î mulţumii.

Alţi. asemeni din strada Lipscăniilor a imitat 
essem pJul seu.

In cate-va minute nuvela acesta s-a respân- 
dit în tot oraşul, şi popului alergând din tote păr
ţile, îngroşa minierul celor care mergeau spre palat 
fără arme şi tar’ de nici uă pregătire de apărare, 
în casu de vre liă ostilitate.

Popului numera vre uă câtc-va sute de inşi 
când apucară de intrară în curtea palatului. Garda 
de Ia scară de uă-data fu surprinsă, ca şi însuşi Mă
ria Sa, véd end acea mulţime de omeni că înainteadă 
cu, manile gole, şi că cei din frunte căutau a se urca 
pe scară.

Magherul nepotu se urca de din afară pe bal eonii 
călcând cu piciére Je peste capetele émenilor, şi cu 
cliîpii 1 acesta se sui suşu.

Vodă se afla în acele momente în grădina pa
latului seu repaosânduse sub. umbra arborilor şi res
pirând pró fu mul plantelor, după amiadî.

;lîă sumă de bărbaţi cei ce compuneau comi
tetul 4’evol.i iţi uman se vedm;ă îndată umplênd şalele 
ai galeria palatului.
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Pe lângă acest iii alergară şi dintre cei cari èraü 
nemulţiămiţi de guvernul lui lPbescu.

— Ce este? ce voiţi?.. întreba Domnitorul in
trând pe partea din dos în palat, şi viind în fa- 
çia lorii.

— Măria Ta, respunseră cei care erau aprópc 
de densul, în numele, popululuî venimü sä vë ru- 
gămu să subsemnaţi şarta constituţiuueî României.

Unii de pe balcon făceau semne la populă să 
strige precum eî cereau de la Vodă înJăuntru.

Popului neînţe legend; în mare parte, nimicii din 
cele ce era să se petrece, sau cele ce era să se cdră, 
striga iie-care cum se pricepea.

Cei din lăuntru anse, se îndesa mereu dinaintea 
Măriei Sale, clicendu-i că poporul strigă afară.

Linguşitorii curţii grăbiră a se arăta cu slujbă di
óéiul că daca Măria Sa voesce să ord óné a veni miliţia 
ea să împrăscie glótele. Aceasta póte că nu ar’ ii 
fost cu neputinţă la începută. Penă însă să alerge 
gendarmiî poliţiei şi armata, popului care la început 
era într’un numeră. nu atât de însemnat, cat sta
tură de vorbiră cei din lăuntru palatului cu Vodă, 
agenţii şi propagantistii rcvoluţiunari redicară şi a- 
duseră cu dânşii cetele de tabaci, precupeţi şi măcelari 
care umplură curtea cea spafiósa a palatului; ei intrară 
şi în grădină pe din dosă, şi mai remaseră şi pe 
stracle, care din ce în ce se înmulţiaă şi se adă- 
ogaă la numer, şi unii fiind chiar cu arme.

Nicolae Grolescu se află acolo, Roseti, Brătianu, 
nepotul şi fiul Magheruliiï şi uă sumă alţii, cari cu
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toţii rugară pe Bibescu să subsemne şarta şi să se 
pue în fruntea naţiunei.

Bibescu petrecu repede în niinte-î tote împre- 
giurăriJe care ’Í făcea posiţia sa anevoi<5să.

In ast timp şi sosi în fuga mare un batalion de 
infanterie şi mai în urmă un escadron de lănceri care 
se înşiruiseră şi luaseră posiţie la spatele popul ului.

La întrebarea ce făcu lui Vodă uni din oficeri 
să ordóne ostireï, ce să face, să încépé a îuprăştia 
glótele?.. Bibescu ş’aduse aminte răspunsul ce ’Î-a 
fost dat oficeriî Ia casarma din Dealul-Spiri, cat şi 
depeşa din urmă ce a fost priimit-o de la hinghe
rul, împreuuă cu epistola guvernului constituit la 
Islaz; şi cugetând bine la tóté astea, privind dina
intea sa acei óment ‘cari insistau puindu-i în façia 
programa ca să o sub-semne, precum şi acel po
pulă adunat în curte, inocent la tóté câte se pe
trecea acolo, ordonă ca miliţia să se íntórne Ia ca- 
sarniă. Atunci cei grămădiţi în palat luară sufletu, şi 
solicitară cu multă speranţă Iui Bibescu, în numele 
populului, cele mai sus coprinse.

Bibescu aderă. Sancţionă sub-scriind cu însuşi 
mâna sa programul const:tuţiunei din 1848, pentru 
care fu aclamat de tótá populaţi unea.

Generalul Duhamel, martur oculară Ia cele ce 
s'a fost petrecut în acea di în capitală şi la curtea lui 
Bibescu, îndată ce-a audit conduita Principelui în 
astă împregiurare, şi terminarea lucrului fără vre 
uă turburare, fără conflicte şi fără a se cere aju
toră de armată străină, plecă necăjit luând drumul
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spre Euzeu .si Focşani, însoţit de generalii consu
lul Coţebu, spre a merge ia Galaţi.

Manifestaţiile de bucurie acelora care asudară 
înlăuntru palatului, penă să se véclë decişiunea lui 
Bibescu, nu se potu descrie.

Cadetul Niţă a fost trimis de Măria Sa Ia arestu 
pentru călcare de disciplină, insistând prea mult şi 
silindu-I peste mesura de a sub-semna programul.

Vodă însă îl graţie mai tare]iu, şi popului li 
purtă pe braţele sale prin tóté stradele, strigând cu 
frenesie ura!... trăiască Constituţia! trăiască Liberta
tea!..

Actul ântîî al acestei mari representaţiuni, sau 
al acestei tragedii a mişcării naţiunale din Româ
nia, era început prin sub-semnarea programului; a- 
ciun re mânea ca actorii eî să procédé în jocu loru 
să ne face a ne bucura, a rîde, a sălta, a ne întrista, 
şi chiar a plânge în cele din urmă; şi al căriia des- 
nodăment nu vonni trăi ca să apucăm a’l vedea în 
curînd.

Vodă B bescu numi un nuoü ministerü, şi Gu
vernul Pro vi sori u fu însciinţat la Craiova.

Tóté se regulară în cele dântîî dile; garda na
ţionale începu a se organisa; miliţia fraterni să cu 
popului; Bibescu era Domnitorul şi capul Statului a- 
claraat de popul, şi aplicarea constituţiuneî urma a 
se începe.

Costaclié Roseti fu numit Prefeetu al poliţiei ca
pitalei, în locu lui loan Manu.

■
:
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Şi toţi cei arestaţi pentru causa politică fura li
beraţi chiar în acea di la 11 Iunie.

Cat despre biciul lui Căpitan Costache fu le
pădat; ear Căpitanii George, înspăimîntat de cele 
ce se petrecuse, merse cu vre uă câţi-va dorobanţ1 
de se ascunse în pădurea din drumul Tîrgoviscei.

In numirea mi ni steri uliu de către Bibescu urmă
dre care nemiilţiămirl. — Capii revoluţiunel voia a 

Tel ministru de resbel în locu lui Odobes-pune pe
cu, şi asemenea mai vedeau dre care nepotriviri şi 
în persdueie celor-lalţî miniştri.

Bibescu îşi cunoscuse drecum micşorată puterea-i 
de a lucra , cu revoIuţiunariî? sau pdte cum se dice, 
că în conrespondenţa ce a fost avut-o cu Duhamel, 
acela îî disese să se retrage, promiţendu-î a'i înturna 
peste puţin Domnia, daca va face voinţa împeratu- 
luî; sau alte î mp regi urări care nu se potii scie, îl 
făcură că după trei dile el abdică şi pleca cu fa
milia în Transilvania.

La plecarea sa îi căduse din întâmplare porto
foliul în care se dice că a avut corespondenţa sa 
diplomatică şi se mai elicea că era întrînsul chiar 
corespondenţa ce a fost avut-o cu Duhamel, actu de 
cea mai mare importanţă pentru istorie şi pentru 
naţiune. Acest portofoliu intrând în manile prefec
tului poliţiei, acesta merse şi îl.dete luî Bibescu drept 
semn de politeţe şi de amicie.

.Mulţi aii fost în contra acestei urmări a pre
fectului.
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Ceea ce putemii însă (lice de aceasta e că Dam
ned eu şi Viitorul va judeca...

Popului dar, acest copil uitat penă aci de ve- 
•áiiul regi mu, ca un toiagü aruncat, nesocotit şi în- 

zi liait, prinse viaţă, şi numai în puţine dile matori, 
învăţă de a trăi, şi chiar vëdêndu-se de odată părăsit 
de capul Statului căută să *şî. face singur trdba, lua 
puterea. în manile Iul înarniânduse şi organisându- 
se în gardă naţionale, de a păzi oraşele şi comunele; 
el sè făcuse şi poliţie şi autorităţi; ţinend ordine şi 
povăţuind pe cei cari erau abătuţi, şi de Ia sine el 
arăta supunere la legi şi dedea ascultare autorităţilor; 
şi prin urmare în tóté ţâra, de la uă margine penă 
la alta, toţi petreceu într’uă manifestaţie de bucurie. 
Statul întregii era într’uă serbatóre. Tóté edifici uri le 
publice şi casele particulare în Capitală, în Craiova, 
în Tîrgovişte, în Brăila, în Focşani precum şi în tóté 
cele-l’alte oraşe şi comune erau acoperite de stin
darde, şi locuitorii lor benchetuiau în numele Consti- 
tufiuneî şi a Guvernului Provisoriu.

Guvernul acesta însă de la plecarea lui Bibescus 
luase uă óre care preschimbare.

Metropolitul Neofit era preşedinte, membri: Şte
fan Golescu, Heliade, Tel, Magberul şi Scurţi, se
cretari: Alecuţă Golescu, NicuBălcescii, Costacbe Ro- 
seti şi I. Brătianu. Costache Filipescu ministru la 
finance, ear colonelul Odobescu tot la resbelü.

Nuvela plecării lui Bibescu şi aceste preschim
bări în numirea persónelor guvernului în cur end fu
sera aflate în tabăra delà Craiova.
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Acolo s’a fost petrecut în cursul acestor puţine
dile nisce turburărî.*

Proprietarii cei nemtilţiămiţî cântaseră a surprin
de pe Guvernul Provisoriă penă nu era încă bine 
întărit, şi care era tras Ia edificiul sculelor. Uă mul
ţime de reacţionari cu óment veniţi în tumultu: servit 
şi sclavii lor amăgiţi, pe cari ’Ï aduseră de a face 
aici uă resturnare cum cliserămă lucrurilor, încongiu- 
raseră scula, hingherul, simţind de aceasta, eşi pe uă 
ferdstră a edificiului din dos, alergă îndată la cor
pul dorobanţilor set, în a cărora frunte puinduse, şi 
ajutat de cet-l-alţt cari compuneau tabăra, isbuti a 
înăbuşi şi a risipi pe reacţionari cari se strânseseră 
pe piaţa gimnasiului.

Heliade după aceasta, pentru că se temea de 
voitori de reu aţâţaţi de machinăriile străine, chîp- 
sui cu uni din coleghi set, să nu co.nsimţă la con- 
punerea acelui guvernü numit din Biicuresct, ci să 
face apelă Ia districtele ţerit întregi, fie ce oraşă 
sau comună să trimite nisce delegaţi; şi întăriţi prin 
un Iagăru mare de ostaşi şi de populă, să înaintede 
cu toţii spre capitală, şi acolo, în midlocul astei pu
teri, să proceadă la alegerea unei camere adevărat 
naţiimale, care să lucrede apoi în cele de nevoe: în 
împregiurări Ie d’atuncï, a forma legile şi chiar a a- 
lege pe Domnitoră, după cuprinderea programului, 
ca aşa să se miniceascë intrigile.

Oeî-I-alţî membri nu se uniră cu părerea lut 
Heliade.

Ei trimiseră în curênd pe dorobanţi şi glótele
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pe Ia casele lor şi schimbă cu acésta faça populare 
a révolu ţi unei.

Espediţiunea dar a putereî ce venia de Ia Cra
iova spre capitală, se compunea numai din doue rote 
de soldaţi, una a Iui Pleşoianu şi alta a lui Zalic, din 
escadronul de cavalerie a lui Racotă şi un <5re care 
numeri! de voluntari.

Membri Guvernului căta să se afle îndată în 
capitală, de a lua cârma Statului.

La 16 Iunie dar, eî sosiră la Bucurescî, unde 
şi aci lucruri îndestul de grave îi aştepta.

x>§*
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Jurámén ful de fa ifi si rcaclia de la iii Iunie

Acele familii care se bucuraseră de prerogative, 
ce le dedea mal ’nainte legea, speriaţi că perdu aceste 
drepturi, se întruniau în cluburi, se consultau, şi a- 
şa se formase un pactîi ce ajungea a fi ostilii ma
selor, lucru ce este prea naturale între cei ce perdu 
cu cei care câştigă.

In societatea romană aceştia cum mai diserămu 
însemnând totul sub scutul legilor, şi restul popula
ţiei agricultori, meseriaşi şi comercianţi numai ca nis- 
ce supuşi, îi făcea a crede că ei sunt Statul. Revo- 
luţiunea venită de uă-dată ca un trăsnetu le sfărâma 
essistenţa.

Pe lengă aceasta, ţinend seamă de posiţiunea 
trecutului, uă őre care înflorire nu putemu nega că 
{.éra era datore concursului boiărilor, prin educaţia 
de care erau învestiţi din mi did cele materiale care Ie 
aveau ei, — capacitatea şi cunoscinţa lor de lucru 
prin rutină a fost de multe ori de mare folosii;—ei 
aü luptat prin manierile şi politica lor în contra 
opresiune! străine; aü ajutat Ia regenerare şi cultura
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litcrilor; au îmbrăţişat pc dascăli folosind popului din 
luminile lorii;— au împărţit pâinea cu cel săracii şi aii 
dat ospitalitate celui care a venit din ţâră străină 
pentru a le solicita ajutor; — aceşti ómen! dar se 
credeau părinţi şi stâlpi terii, prin atâtea fapte sus
citate. Cu tóté acestea legea care de şi nu oprea şi 
pe alţii d’a se urca Ia un nivel cu dânşii, prin capa
citate şi meri tu, era prea mult în favóre-lc, şi ar ii 
putut cine-va dice că din acósta decurse gclosia şi 
mai în urmă lupta...

Pe de uă parte tradiţiunile sus disc, şi pe de 
alta legea trecutului, făcea pe acei omeni a se în- 
tr'uni spre a se arma în contra noului regi mii: prin 
urmare în contra ómcnilor revoluţi unei.

Şi şarpele amăgitorii purtase d'asupra sa cele 
mai frumose nuanţe când sc însînui pe lengă omu 
de a’I face a greşi...

Uitase omul ordonul lui Dumnezeu, preceptele, 
şi sacrificiul Fiului Seu lisus care a priimit mór
tea de a sfărâma sclavia...

Tóté tradiţiunile cele frumóse se denegreaü óre- 
cum pentru acei ómeni cari nu voiau a sc deslipi 
de legea care le acorda privilegiul d’a menţine scla
via; când abolirea sclavagiului, adică desrobirea 
Ţiganilor în România, era fapta cea mai măreaţă a 
secuiului XIX.

Ţiganul de Ia natură iuteiiginm, cu tipul inte
resantă, cu alegreţe pe buse şi în fisionomia sa, cu 
ochii vii şi frumoşi, trăsături regulate pe obrasu, dinţi 
albi ca mărgăritarul, talica sveltă şi robustă, deş-

8
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téptiu 'ingcniosă,— artistă poeţii, musicànt, industri
os ü lucrătorii:— el a legănat pe boiărăîn pruncia 
sa dés'mordăndu-1 cu cântecele lui cele melodiöse şi 
atinget'óre ;—-femeia ţigancă asemeni servă, confi
dentă, copila de casă a boiăresii, a cocoanei,— Ia 
tipii si la frumuseţe ca şi dama cea renumită, ea şV 
sacrificat copilăria şi juneţea, a sfărâmat si a înăbuşit 
câte' uă dată înclinările inimeï, de a se supune la a- 
legerea ce i o făcea stăpânul după voia; Iui, îşi o- 
mora chiar amorul sub presiunea jugului sclaviei, şi 
de multe ori ş’a vet]ut copilul eï vêndïit altuia pe 
àrgintü,' tot-d’âuna devotată cocoanei, cuconilor şi 
cuconuluî boi ar ului cel mare;—Ţiganii care au în
cântat pe săteană în durerile sale, ’1 a inspirat cân
tând u-î în doine istoria strămoşilor soi, care la a- 
jtitat făurind u-î 'uneltiie plugului şi a 'I drege carul; 
Ţiganul era în Ţeva-Ro mânes că robă, sclavă, era 
uă unealtă, uă mobilă purtată şi aruncată, dreptatea 
divină era revoltată de aceasta şi consciinţa omului 
căta a fi bătută; Ţiganul căta a fi emancipată, — 
păcatul trecutului căta a fi şters!.. Cât despre cele 
laite paragraful î care !e conţinea şârta cea nouă
a Const!tutiuneî s’a cunoscut mai târdiă că nu erau 

> î

necompatibile eu datinile pământului, după care* s’a 
guvernată ţâra în vechime. Cât despre împroprietă
rirea săteanului, se scie că şi mai ’nainte, sub regu- 
lamentă,.ţeranul cu boîărul, Români şi unul si al
tul, trăiaă prin lege chiar, într’un fel de dăvălmăşie, 
drépturile loră fiind reciproce pe moşie, ţeranul a- 
vènd dreptu pe una din doue- părţi Constituţlunea
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dar nu ataca nier decum proprietatea, oi. din contra, 
s'a constatât,' prin împroprietărirea -săteanului, a 
sporit veniturile proprietăţii,— şi aceasta facènduse 
cu despăgubire. Cât despre abolirea sorvagiulul, a- 
clică* a clăcei, nu sei mu daca se găsesce vre un o mu 
cu bunii simţii care să dice că nu treimea a se faco.- 
Cât despre cele-laite articole e deprisos. d'a mal dis
cuta. • •

Prin urmare dar şdrpele însînuitoru care ducea- 
la‘pevc]are uă clasă a societăţii, nu era atâta, motL 
vul prefacere! legel; aceia ce o făcea d’a se aduna în 
societăţi ascunse, ca cum aru conspira ca să dicem aşa, 
în contra Constituţiunel, ci uă însînuire străină; uă 
promisiune înşelatdre... Duhamel fusese trimis cù în
sărcinare îiî România ca, sau pe lengă Domnitorul, 
el, său pe lengă bolărî, sau pe lengă reformatori 
să5 şl împlinésce acea misiune pentru care* era venit. 
La plecarea sa, când éclata revoluţi mica* nu- nil ase 
d’a o califica acesta — tedinfcă către comunismul—’.şţ 
promise boiărilor indirecţii,' prin alţi' agenţi vraci, 
că drepturile lorii* vor. fi restituite îndată ce vor fa
ce uă adresă către împăratul, prin care să: cdră in-;-• 
terveidre de armată.

Nenorocire si păcatu!./ acea adresă cè—va- mal 
târdiü o şi priimi generalul la Galaţi, în care erau 
subsemnaţi vre uă treï-decï de pers duc; Negreşit a- . 
ceasta prin amăgire, şi mal râles spăriindu-I cursul 
lucrurilor d’atuncl.

: Cluburile acestora se ţineau îhtruă casa tot 
boiăresea din ;Podul ’Căliţi. -

• .•

■? . J
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Şi aceşti stâlpi {erei, părinţi popuiuiiu, înece- 
naţii literature!, <5meniî cei bine crescuţi, şi care a- 
veau scrise în familii faptele strălucite împlinite île 
părinţi şi străbuni lor, boiarii se lăsară a ii amăgiţi 
pentru că Constituţiunea, în contra cari ia protestară a- 
şa de tare, nu isbea de cât ceea ce era viciosu în legi; 
când din contra, o mai repetamű, ar’ ii fost de a 
lor datorie, proprietari şi nume celebre, d’a se pune 
el în fruntea operei celei mari a regeneraţi unei, şi 
a scăpa póte naţiunea de suflarea cea impestată a de
magogiilor;— şi el cu sinceritate lucrând, împreună 
cu concursul Domnitorului, să fi condus naţiunea pe 
uă cale adevărat de mărire.

La 16 Iunie dar, la orele 10 de dimineaţă, po-. 
pulul află că uă mulţime de boiări s’aîi dus la Me
tropolitul Neofit, cel ce şedea peste drum de bise
rica Măgureanui,— luânduse de uă întrunire politică. 
Din acea <|i véduramű cu mare durere naţiunea des- 
părţinduse.

In fruntea notabililor se afla Başu-boiărul, băr
bat cu uă figură respectabilă pentru ani sei, cât şi 
pentru serviciile din copilărie ce adusese patriei. Se 
aflau cu dânsul şi alţi mal mulţi de aceştia, învestiţi 
cu vestminte de gală şi purtând decoraţii pe peptu- 
rile lor.

. Prefectul poliţiei se însciinţă despre aceasta şi 
alergă ca să preîntâmpine d’a nu se face niscaî-va 
neorânduell din partea popululuî.

In aGea se dedese ordină armatei şi cetăţe
nilor ca să mârgă la câmpul Filaretulul, de a de-
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pune tofi acolo jurăincntu în numele Constituţiuneî 
şi Guvernului.

Prefectul făcu aceasta cunoscut şi Prea Sânţiel 
Sale; şi adresânduse către Baş-boi firul, care se găsia 
aci cu cei-lai ţi boiări strânşi, acesta răspunse cu óre 
care acru de popularitate: să nu ’mi mai <|iceţÎ cocóne, 
nici boiărule, ci să'nu di ce ţi moşii lordaclie...

Mulţimea se răspândi din curtea metropolitului, 
ensă unii tot diceau că boiării s’au adunat de a 
complota.

De aci Prea Sânţia Sa, cu doi diaconi, şi în- 
congiurat de mulţimea boiărilor precum şi de populă, 
merse pe jos la câmpul Filaretuluî, sub Metropolie, 
unde era pregătirea de solemnitate. Tóté corporaţiile 
ce represintă populaţia capitalei, cu stindardele isnafu- 
rilor, funcţionarii şi tóté clasele; lume multă în care 
se vedeau şi femei şi copii ; junimea tóta înarmată care 
atunci se organisa în gardă naţionale,— miliţia câtă 
se afla în capitală, de tóté armele şi cu musicile se 
aflau adunaţi aci. Prea Sânţia Sa, viind în fruntea nu
merosului eleni, era aşteptat şi 1 eş!« îuainte proprieta
rii boiărî, negoţitori, arendaşi de prin pregiurul capi
talei, şi uă mulţime de ţeranî chemaţi într’adins 
plând câmpul şi grădinile dintre dealurile Filaretuluî. 
Toţi purtând cocarde trioul ore la peptu, ducând stin
dardele triculorate şi înfrumuseţate cu cordele şi cu 
ciucuri de mătase, şi pe lângă stógurile corporaţiilor 
uninduse şi aceste stindarde triculore, tot câmpul 
străluci a tricoloratu. Funcţiunariî şi starostii pre
cum §i membri guvernului şi oficerî armatei fiind în-

um-
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ci us I you eşarpe, so însemna, prin. acesta toţi cupjl 
luaseră parte la mişcare. Presa mai cu séma, caria i se 
deschidea -viitorii, .presa, era rcpresintată prin o ie ci óra 
.vestmiutată cu.costum u romanii; arii dis cine-va că 
era însăşi ■ .Romania întrbm .carii. triumfalii. Ea era 

fciusă= îuţr’un- caru cu , un teasciî alături, ornată cu 
cunună pe fruntea el, şi. toţi lucrătorii Typograph iei 
şe 'grupau împregiurii-î, vestmentaţl de serbăţore.

Parada, sail acea serbătorescă întrunire 
rangeată cu chipul următorii: In midi o cui câmpului 
se alia un cortu şi pregătire pentru serviciul div:n; 
boiarii în irunte-le cu Baş-boiărul, întocmai ca un 
părinte cu iii lui, se aha lângă Prea Sfinţia Sa .din 
premia cu uă mulţime de preuţî. In partea stângă, 
spre :grădini!e . de legumi, era înşirată ôstça în doue 
linii forte întinse. In partea dreptă şi de tot s.ub- 
cle.alul col cu vii sta.junimea armată, organisată în 
companii de gardă. La intrarea în Eilareţ, poiana, a- 
cea largă, precum şi stradele care duce spre grădini 
erau pliiie de spectatori. La capul dealurilor şi Iu 
marginea .lacului ştufosîi se. afla un, chi.os.cfi? mLru- 
ină mare de sţjlii bisantin : operă-din. secuiul XVIII, 
al căriua pilaştri de petră sculptaţi ajuru în tot felul 
de fflori,,ţrepresinta şi rechema Românilor memoria 
HetropoJiţiiluL; P i l ar e t fundatorele .ei, bărbat venerat 
pentru faptele sale patriotice şi Juminele susţinute în 
ţeră. cu sa cri ii ci uri Ie sale, şi ouuil cejUcu g tistul -ar- 
telor, -toi .asejn.eiu. .-ca şi Metropolisul Antim. De. de- 
subtul a.sţiu edificiu, curgeau isvóre cu «păr-apă esce- 
1 iuta,, ca. şi aceia a cişmelei făcută de Jirâncoveaiiuh

cari

era a-
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D’asupra la. ul doilea e.tagiu, era, uă galerie care a- 
tuncî se afla acoperită de mulţimea omeniîpr cari 
puteau privi* solemnitatea în tdtă întinderea eî.

Prea Sânţi a Sa Metropolitul făcu rugăciune către 
Cel a Tot Putinte, : precum făcuse şi pr puţul. Şapcă 
la Islaz, şi procesiunea avu un acelaşi tipii de stră
lucire. Acesta rugăciune fu salvată de focul, sineţe- 
1 or, atât ale osteî,.cât şi aie gard ei; celei nuoe or- 
ganîsate, şi de artilerie.

îndată după aceasta, chiar în facia Mitropoli
tului şi a membrilor .cari reproşinta guvernul,: se 
pronunţă marele jurămcntu rodi când oştea, garda 
şi toţi ofi ceri * eî, manile în susu, şi salvele, întări a?, 
în auclul tutulor, jurămîntul de credinţă depus legilor 
celor niioî şi guvernului.

Era de lipsă însă a se proceda chiar..-aci, în 
câmpul acesta şi cu tută solemnitatea,: Ja alegerea 
capului garde! naţionale, căruia să.so încredinţede 
pacea şi ordinea publică a capitalei.

îndată, se vedu doi candidaţi aleşi şi-proclamaţi 
de populă, unul căpitanii; Teologu pe^qare LI Iu
nie îl găsise închis Ia poliţie, coci. fusele.trădat .de 
ni see. sergenţi cărora el l,e desvălise' Ise.çretul .mişcăr 
reï, şi celă-Ialt Scar lat Creţul eseu* fost .Maio.ru in 
oştire, cel ce a fost luat parte îu comitetul.'paţiunale..

Aci sub ochii publicului ş.-.a fost petrecut, ea un 
fel de jocu : Uă parte din .gardă şi cu popului . achir- 
masuspe unul din ace.ştl doi, când luvalta.striga jos; 
ast-fel că a ţinut. apropo uiă j umătuţe- oră aclamarea
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pupului, strigând când pe Tcologu când pc Creţii- 
lescu, sus sail josu.

Inline Creţul eseu rémuse ales cel ce se şi a- 
sodă îndată călare pe un frumosü calu, în fruntea 
Bucurescenilor gardişti, cei ce îl aclamă mult timpii 
în resunetul strigărilor de entusiasmîi.

Creţulescu era ginerile lui Vilara şi d’ace ea ne 
insuflând par’ca îndestulă încredere la unii dintre vo
tanţi, aceştia aclamaseră pe Teologii.

Tcrminându-se jurământul făcut în acésta di cu 
chipul şi cu solemnitatea sus (lisă, plecară d’aci po- 
pulu cu armata, cu Metropolitul şi cu toţî notabilii, 
şi veniră la palatul din Podu-Mogoş6ei, iar câmpu
lui Filaretului i s’a dat numire de Câmpul Liber- 
t ă ţ i Ï. —

I

S’e respândise un lmot, neîntemeiat éiisa, că 
Colonelul Odobescu voise să face atunci uă lovire
de Stat, prin care să schimbe facia lucrurilor, şi mai 
cu séma persóuele guvernului ce nu ’Í impunea prea 
multă; dar acésta nu s’a putut efectua din causă că 
nu fusese îndestul de pregătită, şi prin acesta, cum 
au fost arangeaţî în câmpul Filaretului, ar’ fi peri- 
culat persdna Prea Sâuţiei Sale ş’a boiărilor cari sc 
aflaseră eoprinşî din faciă şi din spate, de gardă şi 
de populă.

Trei (Iile în urmă uă catastrofă veni ca să dea 
mişcărei un caracteru sângerosu.

In acest intervală s’a urmat uă mică neînţele
gere între secretarii şi membrii guvernului* după care



121Ml ŞATOU L

.si vcdurămă pe D. C. Roscti şi I. Uniti aim că îşi 
detcră di mi si unea de secretari.

Causa a fost din ceea ce se dicea că, unii din 
cei juni voiau ca revoluţiunea să imitede pasă cu 
paşti faptele revoluţiuneî din Francia, când alţii, cei 
mai bătrâni, mai potoliţi şi cugetători serioşi, se 
opuséra arătândule că Ţera Românéscê nu e Fran
cia, şi să nu căutămă a da motive străinilor şi nea
micilor cari ne tacseade cu numele de comunişti şi 
altele... De aci se născu polemice, şi par’ ca uă óre- 
care fracţiune s’a urmat între persónele acestea.

Este uă d i ce tore veche şi prea adevărată, când 
dice unul oisa şi altul ceală nu merge carul bine.— 
Cu tóté aceste după jură menţii se vëdu un mai 
mare avânt de entusiasmu în populă şi în clase pen
tru revoluţiune.

Un diurn cu titlu Pruncii Român bucina în 
drépta şi ’n stânga actele dilei şi a le guvernului, că
ruia îi mai urmă şi alte di are. Pe fie ce oră circula 
pe uliţi câte uă fóie volantă de câte un nuou or
dină. Vedea cine-va numai alegreţe şi speranţe în 
tóté fizionomiile şi ’n tóté inimile; toţi săltau, se fe
licitau, şi toţi se credeau fericiţi. Poeţii cântau scri- 

lr indádé şi cântece înflăcăVătdre, şi mai multe clu
buri se deschiseseră de bărbaţi inteliginţi.

A doua di după depunerea jurământului se vëdu 
sărind pe colnicele Curteï-arse uă mulţime de mili
tari, aprópe tot regimentul, fără arme şi numai cu 
stindardul revoluţiuneî ce veniaă cu oficeri lor să 
salute pe guvernul la paiaţă. Essemplul lor la urmat
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t<5tă populaţia capitalei, si aprópe tóté comunele 
şi oraşele districtelor mai cu apropiere.

.Membri guvernului eşiseră în capul scării, sau. 
îa balconul despre curtea palatului, de priimeau a- 
ceste felicitaţii.

Pentru soldaţi cari umpluseră spaţiul curtei, a- 
çesti membri se scoborîră în curte. Heliade cel dân-
tîî, vestmîntat în costumă. de parada şi cu uă mare 
eşarpa care îl acoperea peptul, Ştefan Golescu, băr
bat cu statura de. midlocu brunii şi cu chipul melan
colică, asemenea vestmîntat ca şi Heliade, cu cos
tumul modei şi cu.e.şarpă,.NicoIae Golescu,tipul bo
jár uliu şi militarului Roman: statura înalta, chipul 
prelunga, gura şi husele subţiri, ochi vil, căută
tura. marotă. şi cu uă barbetă francesă, vestmîntat 
ca şi fratele seu; generalul Tel, în uniformă mili
tară, .bărbatu cu statură de mijlocii, clrpul smeadă, 
obrazi. roţundl şi cu mustăţi lungi, şi căutătura o- 
cliilor a unul omu determinat în acţiunile sale; Scurţi 
bărbatu înaltă, oclieşu şi cu obrazi încadraţi în nisce 
lavoriţe mari negre, el era neguţitoră şi represinta 
între' membri guvernului clasa aceasta; Magiieri.il cu 
înfăţişarea unui erou din ...antichitate, înaltă, spatosu 
şi cu trăsăturile flsionomii regulate, cu ochii mari şi 
fórte vii, cu perul capului negru, lăsat ca uă chica 
la spate, nasul proporţional; şi gura prea bine tă
iată, vestmîntui lui de pînză, şi. asemeni cu esarpă 
pe după gută, preşinţa Iulcera îndestul ca sa insufle 
pspectu celor care îl vedea. El avea cu sine patru
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.căprari ceí mail ale^ï dinţii dorobanţi districtului seíi 
şi un albanesu armată, care mereu uni bifa. lângă densul.

Heliade lângă ceşti—lai fi colegi, ţinu un discursu 
patriotică soldaţilor cari veniseră a felicita guver
nul, după care urmă nenumărate strigări de ura. şi 
altele. • < .

Guvernul între cele-Ialte. lucrări d'a insţitui 
comisiunî pentru redigerea legilor, cugetă .de a e- 
J ab ora şi uă adresa da o trimite către puteri, pentru 
mişcarea acésta nationale şi a însărcina p$ Ion Glii ca 
să mérge Ia Constantinopole, ca să obţine ; ooirsimţî- 
mentuJ Porţii, pentru programul Oonstituţiunei; coci 
Ko mânii în manifestarea lor, nu se depărtau delà 
relaţia lor cu Turcia, , ci din contra cereau aceea ce 
dicta tractatele stipulate din vechime;

• Aceste lucrări a trebuit însă să lie întârdjate 
prin isbirea fatale delà 19 ale corenţei. Şi iată cum:

Propiçtariï cari se cred ură loviţi în proprietate 
dând săteanului uă părticică de păinent, prin despă
gubire-cum arăţarămu, după «cuprinderea programei 
Conştituţiunei,ţinură dubii în sala.JuiMoinulu^iwioprir 
etate ,a Iui Slătineaiiu, îu Podul Mogoséieí, şi..aci 
desbaterile fură-.prea înferbîntate.

Ei aprinşi^ se duseră de se plânseră ;ţn mulţime, 
la.capii armatei Odobescu şi Solomon, şi asemeni 
trimiseră uă- deputaţi une şi ;1 a guvernă

pdojjeşcu nodeprinsu, d’a privi cu lOclií b-uni un 
asemenea regi mu, , ca unul ce .servise îii armata ru
să; şi care cred u că va .face un. ser viciu publică dâiul 
ascultare celor carii veniseră de se plânseră, ca unor
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proprietari boiărî .si notabili; şi voindűa pune uă dat: 
eapetu acestei revoluţi uni, ceea ce cred u că ar' r 
fost de datoria sa, ordonă Iui Solomon a veni c 
tot regimentul la palatű, şi el încingendu-şl sabia, ple
că cu câţî-va oficerl după el, cu intenţiune d'a su
prima aceste lucrări şi pe membri guvernului cura. 
si limpede a’I aresta.

Odobescu ensă, ca ministru de resbelu, se afla
se tot-d'auna deliberând împreună cu membri gu
vernului îu lucrările sale.

Solomon sosise cu oştirea, din care uă parte in- 
congiură palatul despre spate, pe strada bisericeî St. 
Ionică, ear uă parte o băgă înlăuntru palatului, vi
ind el ènsusï în persóná d’a essecuta planul.

Membri guvernului, aflânduse strânşi în sala de 
deliberaţi uni, fiind surprinşi de uă-dată prin tumultul 
ce venise şi declararea ce Ii se făcu că el sunt a- 
restaţî, voiră unii să se ascundă de uă cam dată în 
câte vre uă cameră a acestui vastű edificiű. Alergând 
el şi cercând în drepta şi 'n stânga, găsiră tóté u- 
şile închise. Partea ensă despre intrare şi era barica
dată de ostaş! cari avuseră ordină d'a nu lăsa pe ni
meni să iasă. Şi aşa el, membri guvernului, se vé- 
clură de uă dată prinşi ca într’uă cursă şi siliţi d'a 
sta în acea sală lipsiţi de ori ce apărare, dinaintea 
Odobesculul şi a lui Solomon, capii armatei.

Se înţelege că uşile camerilor din palat a fost 
închise într’adins : tóté precauţiunilc fuseseră luate 
de cei ce pregătiseră lovirea.

In desperarea cea mal amară, membri guvernu-
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lui, secretari şi cu tot ce se găsîa în lăuutru pala
tului, se vedură cu chipul acesta arestaţi, ear Odo- 
bescu, aprins la façia şi mânios ca un Jcîi, ordona 
lui Tel de a descinge spada şi de a merge Ia ca- 
sârmă între baionete. Solomon în fruntea soldaţilor 
esseeuta această ; dar el căuta să pue mâna şi pe Ma- 
gherul, vechiul seu rivalii. Teologu, care a fost în- 
nălţat de Guvernă la rangul de Maiorii, .şi care şi 
densul se găsise în sală, vëdend că nu e chipîi de 
scăpare, şi ca să desarmede őre cum furia celui ve
nit de a face lovirea, începu să strige din tdtă pu
terea, la care apoi îl imită şi alţii : „Odobescu la gu
vernă ! Odobcscu sus!...“ Şi cu acesta strigare se 
grămădiseră toţi înpregiuru-î aşa de aprópe şi aşa 
de strâns; toţi cu manile întinse, toţi strigând, în 
cât ar fi cjis cine-va că Odobescu acum era prisone- 
rul lor.

Magherul apucând de intrase într uă cameră la
terală, şi care da cu ferestrele spre strada St. Ionică, 
neperçjêrid câtuşi de puţin curagiul, se baricadase în 
uşă cu armele încărcate.

Cu tóté aceste Solomon apucase de pusese pe 
Tel între soldaţi, dc al trimite la casarmă a fi a- 
restat; şi tumultul soldaţilor, urcându-se şi scoborân- 
duse pe scări, d’a esseeuta ordinul căpetenii lor, era 
un ce spăimântătoră. Strigările din lăuntru de des- 
peraţie acelor surprinşi, urletul, tropăiturile şi lo
viturile în uşi cu paturile puscilôr şi altele semănau 
cu réscóla desperată a unei cetăţi în care se bate 
alarmă că este surprinsă de călcarea incmiculuî.
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E pöMte putinţă’ sä. póté ci ne-va descrie' îndes
tul tuVb urarea, acestor óim*ni cari se véd ură ast-fel 
întriivi"minut arestaţi, Şi succesul câştigat de uă lu

de mai mult ti ni pu, şi cu atâta luptă, anulâii-crare
duse, èâr dênsi, căduţî prada- intrige! şi. persónele. lói
dé a fi aruncaşi tortureî şi răsbunăril inemioiior. Aci era 
vorba nit numai de pei’dârea lor, dar de perderea cau^ 
«ël şi de perd area patriei, prin un 
putea aprinde. Cu tóté astea’ ei se gas i au încă ca 
n-isce victime :în facia leului inemi cu.

conţiictu care se

, Cam de frică, dar şi cam cu scopu cei.maî mulţi 
strigau aşa cum. dis eram ii, aclamând pe O dob eseu 
la g a vernil şi furia acestuia par-că începuse a se potoli.

, Un singur omü ensă: făcu cum făcu şi. isbuti să 
iasă .din palat, .sărind prin uă ferdstră din fundă des
pre biserica-cu-8 tej ari; acesta era Nicu Bălcescu, 
unul din secretarii guvernului, care alergă să dea a- 
larma, sa cliiâme popului ca să scape pe guvernă, să 
scape revoluţi unea.,: -

Uă grupă de bărbaţi,. întelnind pe Tei fiind pri- 
soneru, îl liberară din manile escortei, ear popului 
sili pe Solomon a se .refugi în strada. St. Ionică.— 

Nu trecu ci neîr spre-de ce minute şi se aud i de
tunând fuciliada pe strada acesta. Soldaţii, o ! durere • 
împuşc au pe populă şi popului se batea cu soldaţii:,.

'.Uă baricadă se redjeaşe iute de trăsuri, lemne., 
petre şi fel. ele fel de lucruri Ja răspântia dintre ha 
nuL-QreţuIescii; şi colţul palatului, - de din déréiül căr-r 
î’iia -luptătorii aruncaă proiectile.

'
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Pe loc.tote oblónele magasinelö'r-fură închise, 
în ţipetele fonicilor şi ale'copiilor tlin întingă capitală.

Popului venfâ ca grindina şi ca pîoia înarmat 
cu tot ce apucase în mâni. Pericolul era mare şi 
putea merge forte departe.

Popului eiisâ câştiga, lăsând în câmpul luptei mai 
mulţi morţi si răniţi.

Acum revoluţi unea cea pacînică şi evanghelică, 
al căriia scop ii era reforme în ţdră şi desrobirea 
Ţiganilor scit, cum diserăm mai sus, se roşia de 
sângele popului ui inocenţii. Intriga triumfase ; sân
gele cursese pe stradele Bucureseilor,’şi motivul era 
dat ca Turcii să trece Dunărea şi Ruşii Prutul în 
Mo I d o-R o m an i a.

Dar ce este şi mai dureros, din acea nefericită 
di, din acea fatala catastrofă,*— s a vëdut societa
tea Română despărţită, şi mai mult aprinsă, în două- 
tabere: una de poporu. şi una dc proprietari sur
ii iimi ţî ari sto eraţi...

Ca prin uă minune, tocmai în acea di şi toc
mai la orele când se bateau pe strada de lengăpa- 
latu, cele două röte de militări de peste Oltîi, con
duse de Pâlcul cel înălţat Ia gradu de . sub-locote- 
nentu (praporcicu) şi de alţi oficeri tot aseiiieni înăl
ţaţi din soldaţi, scoborau în Bucurescî, pe lângă 1110- 
nastirea CotrocehT, cío pe drumul Crai ovei.

Cu denşiî erau şi ce-va voluntari, tot armaţi, cei 
ce, însciinţaţi de cornii iotul deja pal atu, alergau' să 
ajunge mai iute în ajutorii; mai ales că ei audiseră 
cum detuna fuciliada soldaţilor. Intre ci se afla uă



I» E VOIXTI r NK A UMANA niv IR-W128

femeia şi un june pompierii eel ce se întorcea la 
comanda sa. Acesta era Constantin şi juna femeia 
sora lui Pétru. Terminul concediului seu nu es pi vase, 
dar el venia înpreună cu Stefan UngurénuL fratele 
felt-feb el ului, şi cu alţi Gorjcnî panduri.

— înainte copii! striga Pai cu întcrbântat de 
drum şi de cele ce audia, adresânduse la soldaţii ce 
el comanda şi arătândule, de pe colina de la Cotro- 
cenî, palatul care prea bine se vedea.

— înainte şi cu Dumnezeu! răspunseră acei voi
nici cari rădicaseră stindardul la Islaz, merge mu, 
merge mii înainte pentru guvernîi!...

Sora inspirând pe Constantin prin căutătura el 
dulce şi barbată, tot într’un’ timpii di cea omului el: 
mergemu Constantine, grăbesce mai curênd!

Femeia este tot-d'auna pentru bărbat un stimu- 
lentu la fapte curagióse.

Constantin ascultând viersul eï, ca un haiducii 
cântecul din codru al privighetdrel, auclind că ea sin
gură îi elicea să raergă mai curênd la datoria sa:

— Voii! fi îndată la palatîi undo me voiu alia 
cu fraţi mei Pompieri!... clise junele, grăbind paşi pe 
sub sălciile din marginea potecilor care duce mai 
curênd Ia palatul poliţiei, în Gorgan!, unde era şi ca- 
sarraa comande! pompierilor.

Puţin lipsise d’a nu se întîîni, chiar în dreptul 
poliţiei, cu regimentul de soldaţi cei ce se retrăgeau 
cu Solomon între dânşii, spre casarmă, făcend ver- 
şunaţi şi desperaţi, vînătdre, împuşcând pe orî-cine 
Je a F fi eşit înainte.



IX

* Arestaţi fi unul si altul, cei doi capi ai armatei

Nici na dată Bu cures ciï n’a rădicat din vastele 
Iui mahalale, un mai mare număru de ómen!, ca a- 
cei ce s’a vădut în acea di pe strada Poduliiî-Mo- 
goşdeî, înarmaţi. Pe lângă sineţe, secure, füredié şi 
ciomege, uneltele cu care lucraseră sătenii în cele 
şăse dile de lucru, după regulamentü, la formarea 
gradinei Cismegiul, şi care unelte: Jopeţi de ferii, 
tîrnăcdpe şi tot felul de fére ce se găsău grămădite 
Ia casa cea mare din marginea heleşteuluî, a Cári
ból ui, a contribuit la înarmarea glótei care rădică 
şi alte baricade, afară de cea de Ia colţul palatu
lui, pentru a se apăra de armată, daca ar’ mal ii 
făcut încă uă călcare.

Nici urletul vijeliei din Vulcanii, nici detunarea 
trăsnetului în stan cele Parenguluî nu se potu ase
măna cu mugetul care scotea mulţimea glótei or, în 
sinul capitalei. între aceştia se vedeau şi uă mulţime 
de sclavi.

Solomon, spàimêntat de aceasta, în midlocul 
soldaţilor cu care venise, priimi ordine de la capul

9
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armatei, să se íntórne înapoi la casarmă, dar apvópe
că n’ave a pe unde.

După conflictul sângeroşii ce se 
mult căutând să pătrundă în lăuntru palatului, ca să 
scape pe supevioru-î, aceea ce era de datoria sa ca 
militarii, Polcovnicul găsind mari împedicărî, din par
tea popului ui, se retrase înderet şi se închise în casa 
. . . din strada St. Ionică, pe care regimentul şeii o 
strejuia. în acest intervalu două sirieie ţinute de nisee 
mâni abile, şi luase la eătare, din ferestrele palatu
lui, pe Solomon care se retrăgea între soldaţi ; şi 
maî cu seamă una era şişineaua cea lungă a Alba- 
nesuluî lui Magherul, fórte sigurii de arma sa. 
Partea militarului fu că, Heliade intrase în camera 
unde era Magherul, şi, deconcertat şi galben Ia façia

petrecuse maî

ca turta de ceară, véclênd că Albanesul dirigea că- 
tarea şişineleî drept în Solomon, se repedi de a ’1 
opri. Acum Solomon, şi mai ales după ordinul care 
îl priirai de la Odobescu din palatu, nu căuta maî 
mult să atace, ci căuta vre un chipü să se póta re
trage în siguranţă la casarmă. Ab ea putu isbuti 
a ’şî face locîi prin strada cea dosnică de lângă ha
nul Zamfîrescu; eşi la casele domniţei Nastasia, trecu 
puntea de Ja poliţie, şi spre Michaî Vodă, în drep
tul caselor Buzuianu, soldaţi sei, beţi de vărsarea 
sângelui de populix, maî trimiseră doi pe lumea cee- 
laltă, să spue celor răposaţi maî nainte, succesul a- 
ceî di le.

Consórtea ministrului Odobescu, uă damă res
pectabilă, blestemând în inima sa pe cei cari adu-
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soso pe bărbatul ei într’uă aşa posiţie, aflând de 
cele ce se petrecu, luă disperată pe fii eî încă. 
prunci, şi alergă ca să gasëscë pe soţu-i, să ’1 róge 
d’a nu face vre-uă greşală mai mare ; ea însă sosise 
prea târdiă. Conflictul şi fusese început, se petrecuse 
lupta şi vărsarea de sânge, ear soţu-î era prins în 
lăuntru palatului.

Ea merse chiar acolo, fără ca cine-va să o su
pere, sau să atace pe fiica unui vecliiu mcdicu care 
adusese în dilele sale servicii {erei; şi vexând că 
nenorocirea turnase de ajunsa cupa amărăciune! pen
tru densa, se înturnă în sînul familiei, cu lacrimile 
în ochi.

Ceea ce e de observat ensă, în timpul conflic
tului, uă femeia ocheşă, înalta cu uă eşarpă trico
loră pe peptul eî şi înarmată ca cel dântîî luptă- 
toru, susţinea ca un bun oficeru, curagiul popului un 
în timpul luptei.

Femeia aceasta a făcut pe mulţi bărbaţi a roşi, 
cari în locu să iasă dVşi face dator ia-Ie în nisoe a- 
semenea momente, se ascunseseră şi eşira mai târ
diu şi dânşii, să se arate că aii participată la lupta 
împreună cu popului.

Furia gl ótel or crescea precât şuerarea glduţelor 
li se părea că o aude încă şi sângele ab uri a caldă 
pe strade. Din ce în ce Bucuresceniï veniaă stri
gând rësbunare, veci end Ia piciórele lorii atâtea vic
time, pe care frigul morţii îi învineţise, ş-i sângele 
inunda pe sub dânşii. Mulţimea se împedica do acest 
oribilă speotaclu şi călca peste sângele fraţilor ci ca
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să mérge a ’1 rësbuna. Lacrimile femeilor cari se 
însărcinaseră d\a veghea lângă aceşti martiri, se în
doitul de raza făcliei ce o aprinseseră la capul lor, 
în midlocul acelei tulburări şi cu atâtea gemete du- 
reróse. Acei răniţi, şi cari erau în mai mare nu- 
meru, se rădicau care pe uă rână, care se târaă ge
menă şi cerând ajutoră. Părinţii, fraţii şi rudeniile 
lor alergară la dânşii plângând şi ’Ï rădicară pe braţele 
lor, dândule ferbinte îmbrăţişare şi sprijină.

Uă damă nobilă Polonă, proprietara scôleï de 
înotat de lângă Sf. Elefterie, care a scăpat din Var
şovia Ia 1830, unde văzuse fraţii ei cădând aseme
nea pe strade; luând cu dânsa, ca uă sororă de ca
ritate, tóté albeturile ce Ie-a fost avut, alergă înso
ţită de oâte-va alte femei, pentru a veghea pe cei 
morţi, şi a lega ranele celor vulneraţi ; ea învăţa pe 
cei care trebue să înţelăgă că populiî se simpatisădă 
în nenorociri. Sora lui Petru era din numărul a- 
cestora.

Cel dântîî care-1 redicară dintre morţi era un 
amăut străpuns de baionetă. Lângă el se aşeclă un 
june ’naltă ca un erou; el fusese înpuşcat drept în 
frunte şi creeriî i se vărsaseră amestecaţi cu sânge. 
Acesta fusese un nepotă de frate cu tata lui Con
stantin pompierul, pentru care mama lui, Ca- 
tinca, alergă îndată de a ’1 redica într’uă căruţă 
şi a ’1 duce să ’I scalde la casa eî.

Alţii eraă străini ne-având pe nimeni; unii nu
mai nisce copii de 17—18 ani, cari sunt cei raaî cu- 
ragioşî de a se espune. Ori cum un acelaşi funera-
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riu, tot atâtea Iacri me, bine-cuvîntărî şi* îngrijiri de 
cele crescinescî se pregătiaă pentru toţi. Dar ceea ce 
ar fi mul fi am it sufletele lor era cununa martirilor 
care Ie o împleti naţiunea, pentru câ el au cad ut 
pentru causa libertăţii. Patria le re mânea datóre re
cunoştinţă, şi omenirea întrégë conserva laude pen
tru essemplul şi curagiul lor.

Dar mai ’nainte ca momentul să copriudë cor
purile acestea, sfâşiate de glonţă şi de baionetă, ve
derea cadavrelor înşirate pe sfcrade, acoperite cu câte 
un petecă de pânză aci pe dată, şi ardeiul câte uă 
lumînărică de ceară, pe care o plantase acele femei 
la capetele lor, aţîţâu şi mai mult furia popului care 
cerea de Ia guvernă, desarmarea soldaţilor de la ca- 
sarmë, şi pe Solomon. Mulţimea ómenilör cliiămă pe 
Magherul ce le insufla mai multă încredere la ase
menea întreprinderi, să vie cu dânşii de a asalta ca- 
sarraa, şi chiar de a ’Ï da focă, daca soldaţii nu se 
vor supune; şi cu aceasta gldtele nu înceta d’a stri
ga: „la casarmă să mergemă, fraţiloră! Ia casarmă 
să mergemă!...u

Tocmai sosind şi cele două r<5te de militari cu 
Pai cu, cum mai arătarămă, cel ce purta cocarda şi 
eşarpa revoluţiunară, curagiul popului crescu, avênd 
cu dânsul şi baionete, care ’I va susţine.

Comanda pompierilor se aflase tdtă strânsă în 
curtea palatului, care era devotată causeî popululuî. 
Pompierii formaseră uă linie din façia stradeî şi până 
în fundă de trei rânduri, dinaintea popululuî; ear
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puţini dintre dânşii rămăseseră pe la Comisii, pentru 
pază de vreun incendiu.

Un boiără bătrână, ce avea uă fisionomie res
pectabile cât şi uă inima patriotică, se întîlni cu un 
Ţigană, care avea uă talie marţială, cu uă căutătură 
de ochi aprinsă, şi muşchi braţului seu desvălitu se 
vedeau prea bine ; el era armat de uă grindă veche, 
-ast-fei ca cum ar ii fost în stare el singură a se 
lupta cu un regi mentă; îl întrebă acela: unde mergi 
Stane ?

— Merg uite Ia guvernă să daă ajutoră, că pre 
Christos din Cerăl numai voiă să iiă robă ca penă 
acum, respunse sclavul cel cu ochii inondaţi în sânge 
şi guraî scoţând blesteme pe cei care mai voiaă a 
introduce earăşi sclavia.

Particularul acela, sosind din ’naintea ciulei pa
latului, dete cu ochii de un june pompierii din frun
tea linii, şi fiind că dânsul, ca omă bătrân, nu a 
fost eşit din casă, de cât după ce se terminase con
flictul, nu sciea cum mersese lucnu’ile, de şi vëdu 
cu mare spaimă spectaculul înfricoşătoră al morţi
lor; el se adreseaclă către pompieră, ca la un sol
dată: — Tocmai voi, băieţi, să faceţi aşa? să u- 
cideţî pe fraţii voştri? să vărsaţi sângele lor, nu vë 
fu păcat de Dumnedeă ?... clise acela.

— Ce vorbesc! dumneata, boiărule? respunse 
Constantin indignat de vorbele şi de morala ce i o 
făcea particularul, dumneata par'că nu vecii bine? 
m’aşî afla eă aici daca a ’şl fi dintre aceia?., nu-r 
mai acum sosiiă de pe drum şi alergaiă într’un su-
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fl o tu de 'mi luaiu flinta şi ’m! încinseiu pă trónt aş ul, 
ca să viii aici cu compania nóstra. \.

Particularul înţelese atunci că pompierii erau 
cu popului şi cele doue róte care numai atunci so
siseră de pe cale, şi plini de prafu şi obosiţi cum erau, 
se aşedaseră în diferite puucturi de pază.

Norul de fumul silitreî şi norul pulbere! ce 
o rëdica glótele viind, se lăsase ca un vélű negru 
între palatu şi mulţimea care striga făcând mare sgo- 
motu.

Guvernul eşise ca să raulţiămescă şi să asigure 
satisfacerea popului, dar î! dicea să se liniscéscë, 
să fie pacienţii. Ce! care nu vedeau pe guvernă, 
din causa fumului şi a pulbere!, sub uă arşiţă apă- 
sátóre a dilei, repetau strigând, că să nu ’! apuce 
seara fără a prinde pe Solomon.

Guvernul simţia uă mare greutate, după cele 
ce se petrecuse, d’a putea îrablândi furia glótelor.

Sclavul cel armat încât se deossibea de toţi, 
dicea că va merge el să pue casarme! focu, ca sa 
nu mai cutede ostaşi şi Solomon d’a re’nfiinţa ea- 
răşt sclavia. Sclavul cunoscea scopul revoluţi unei- 
Stefan Ungureanul aducendu-ş! aminte de vorbele Iu! 
Golescu, că cu linişte se vor împlini tóté, se împro- 
tivi cu vorba sclavului celui înfuriaţii. — Nu, băiete, 
nu aşa! cu linişte să mergemu!

Popului dar se adună în aşa mare numera în 
cât, ne mal având locu în cui*te, începu a se gră
mădi şi în lăuntru palatului.

Atunci Magherul, însoţit de căprari se! cei din
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Romanaţi, se scoborê în midlocul popul ului de a ’1 
conduce. Magherul într’unia în sine tot aceleaşi sim- 
ţimente care inspira furia popului ui, armat fiind de 
spada sa orientale şi cu pistóle la cingătăre încăr
cate, ear căprarii purtând carabine încărcate cu gl<5nţe 
şi cu sburăturî: —„Mergemii acum unde voiţi, fra
ţilor !w dise Magherul determinat.

Câţî-va cetăţeni ënsa temând u-se a nu eşi din 
ac é sta vre-uă catastrofă şi mai mare, năvălind popu
lui la casarmé, propuseră lui Magherul că va fi în
destul d’a ţine în diua aceea casarma încongiurată 
pe din partea despre deală şi despre vale, şi de a 
însărcina pe Prea Sfinţia Sa părintele Metropolitul •> 
să mearge împreună cu câţi-va delegaţi numiţi de 
guvernă şi de populă, să eonsilicde pe Solomon d’a 
depune armele, şi a trimite tunurile la paiaţă.

Acdstă părere se aprobă.
Mulţime i glăteioră se despărţi în doué colóne, 

una d’a merge să strejuiască casarma despre Cur
tea-Arsă şi alta despre B’serica-Albă şi Dèalu-Spiri, 
să nu dsă cum-va soldaţii şi Solomon nopteă.

Prea Sfinţia Sa merse la casarmă în diua aceea 
cât şi a doua di, să dice hű Solomon d’a se preda 
cu oştirea, proniiteridu-i-se ertare de cele petrecute.

Solomon temêndu-se, şi cu dreptă cuvînt, de fu
ria popululuî, întârdie trei dile d’a răspunde la pro
punerile Prea Sânţieî Sale şi ale delegaţilor. Trei 
cjile casarma fu închisă de Solomon şi cu tot regi
mentul împregiuru-î, fortificându-se înlăuntru fără a 
Jăsa pe nimeni a pătrunde din cei străini, şi cerând
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de la Soldaţi a depune jurăm en tu ca vor ţine penă 
la uă picătură de sânge cu densul; la care ensă uă 
mare parte dintre dânşii, Jiuninându-se prin nuvelele 
care le aducea soţ;a felt-feb el ului despre care am 
mai vorbit, şi care avea casă tocmai peste drum de 
pórta casarmcl, refusară d’a face acest jurământu.

Trei dile dar pacea şi liniscea nu fusese resti
tuită, în cât timpii casarma era închisă cu regimen
tul lui Solomon înlăuntru-î. Ea ensă era încongiu- 
rată şi bine străjuită de pe dinafară.

A doua di după evenementu, s’a procedat cu 
multă splenddrc înmormântarea victimelor de Ia pa
latű. Mai multe care funerarii, pregătte cu mare 
ceremonie, ducea la îmraormântare sicriurile acelor 
victime, aşedaţî câte doi într’un carii. Numërulu ce
lor morţi era un-spre-dece.

Clerulu, populă şi garda însoţi au cortegiul care 
fu trecut pe Podul-Mogoşdeî pe dinaintea palatului, 
pe strada Francesă şi pe Podul Căliţi, .dirigându-se 
spre Metropolie, unde fu înmormântarea.

Prea Sânţia Sa Metropolitul citi ecteniile şi ser
viciul înmormântării.

Membrii guvernului şi toţi funcţiunariî însoţiră 
acest cortegiu lângă care se vărsau lacrimile părin
ţilor, a le fraţilor şi consângenilor celor ce ’Ï în
mormântau.

Heliade, ca unul ce vedea lucrurile dintr’un 
punct mai ’nalt de vedere, ţinu un discursü dinain
tea popululuî şi dinaintea consângenilor acelora. El 
plânse şi îngenunchiă cerând graţia pentru faptele
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celor culpabili: graţie lui Solomon şi Odobescu, pre
cum şi tutulor militarilor căduţl în rătăcire ; — gra
ţia lor, ca unor fraţi, de şi au greşită.

Heliade nu se redică de jos penă ce nu audi 
pe populă, consângeni celor răposaţi şi garda : ertare 
lor, şi trecutului uitare!...

Ceremonia se împlini după tóté formele şi garda 
salută cu trei ronduri de focuri din sineţe, la arun
carea pământului peste mormintele acelora, şi spre 
bună memoria lor, diseră cu toţi: Dumnedeu să-Î 
erte !

A treia di Solomon ceru a se înţelege cu gu
vernul. El voia a deşerta casarma cu uă condiţi- 
une, d’a i se da voiă să se retrage cu óstea afară 
din orâşă, ca d’acolo el să plece unde va voi liberă, 
garantându-i-se p in acăstă persóna. Se înţelege, 
numai era în casarmă provisiune

Urma a se termina uă-data cu istoria casarmeî.
Guvernul îî răspunse că póte să lie sigură' de 

viaţă: persóna şi viaţa sa vor ă garantate.
Solomon eiisă tot voia să se ţine de proiectul 

şeii. El eşi cu tactică pe pórta casarmeî, cu armele 
încărcate, ca să pute merge penă afară din oraşă.

Popului simţind acăsta, voi a ’Jă opri. Alarma 
se dete din nuou în Bucurescî: lumea veni în mul
ţime numerósá spre casarmă.

Un preută cu epatrachirul după gută şi cu cru
cea în mână, se repedi asupra artilerii când eşia, şi 
încăleca pe untuuu, popului asemeni urmă essem- 
plului seu, aruncâudu-se între rondurile militarilor
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de a 'Í opri. D’atuncî acelui preutu i se clise : Popa 
tună.

Guvernul alergă d’a aduce aminte popul ului că 
el ertase pe Sólomón d’a nu-Î atinge viaţa.

Solomon fu rădicat de guvernă; şi popului fra
ternisa cu oştirea. Àcésta fraterni sare începuse încă 
din lăuntrul casarmei, prin óre-care raporturi ce a- 
clucea, soţului el, Catinca felt-febelésa, mama Iui 
Constantin, ce se afla cu şederea precum mai di— 
serămu, în casă cu chirie, tocmai în faça cu pórta 
casarmei, şi din când în când găsise ocasiuue d’a 
intra.

Solomon a fost dus în timpul nopţii Ia monas- 
tirea Cerniclii «, unde îl păzi câţî-va soldaţi şi câţi
va gardişti, în timp ce Odobescu era păzit la palat.



X

Deivos promite eâ chiar căfţend Guvernul, el nu va 
stindardul revotuliunet la Comisia de Negru

abate

Uă căsuţă de partea cdstă-laltă a malului Dîm
boviţa cam în dreptul punteî de la Poliţie, prin a 
le căreia ferestre, despre apă, avea vederea cursului 
încântătorii al albiei rîuluî care curge prin capitală, 
ce e lăturat de vegetaţie şi o mulţime de sălcii plan
tate, ca un aleiu pe marginea sa. în façà-i se re- 
dică edificiul poliţie! cu un turnu ’naltă de lemne, 
pentru observatorii de focu, şi tocmai în vîrful seu 
fîlfîia uă bandieră mare tricoloră. Cine-va cată să 
cunóscé Bucuresci! şi grădinile Iui, aşedate pe lângă 
cursul cel neregulat dar prea frumoşii al Dîmboviţa-» 
ca să \ş! p<5tă face uă idee de posiţiunea localităţi! 
şi a perspective! ce avea dinaintea sa căsuţa sus 
numită. în dreptul eî, pe partea opusă a rîuluî, 
era uă salcie mare pletosă, sub ale căreia ramure, 
lungite penă la jumătatea rîuluî şi atingând undele 
ape!, s’ar fi putut prea bine ascunde uă grupă a- 
mordsă, cel puţin de a convorbi fără a fi vedută 
de ce! care priveseu de pe punte, sau din curţile
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vecine. în acea căsuţă şedea locotenentul Dan eseu, 
vechiă militarii care a foştii trecut de la regimentă 
la comanda pompierilor, când se înfiinţase, din sol
daţii daţi de la tóté regimentele, ca ceï mai înd ar
rêtai ci. Pompierii ensă sub nisce oficieri caDeivos, 
Zăgăuescu, Dănescu şi Stărostescu, şi sub sergenţi 
ca Dincă Bălşan, pe care revoluţiunea îl rădică la 
gradul de sub-Iocotenentă (pra porci cu,) deveniră 
arma cea inteligintă şi puternică a poliţiei capitalei.

Câteşî trei dar oficerî, ca marad iî Iui Dănescu, 
se aflau cu densul jucând ţintară, pe uă mesei óra 
aşedată la feróstra despre gôrla.

Dănescu, în a căruia fisionomie vedea cine-va 
tipul unui omu din populă, cu un clrpîi mai mult 
blondă, cu ochii spălăciţi albaştri, statura scurtă, 
talia fără proporţie şi capul puţin pleşuvă, domolă 
la tóté apucăturile sale şi tot-d’auna vorbind rară; 
tocmai acéstá fisionomie şi caracterul seă contri
buind la uă originalitate de care era el cunoscută, 
şi care îl făcea a fi dorit prin societăţi şi la pe
treceri, unde mai cu sémá era femei. El la ser
viciul seă era essactă; după acésta ÎÏ plăcea jo
cul şi instrumentul în care adesea ori cânta, uă 
ghitară ce o avea atîrnată în cuiă, între arme, pe 
un covoră, alături cu portretul seă.

Deivos era seriosă şi bun militară, 
teseu, maî june de cât aceştia şi cu uă talie mai 
avantagidsă însoţită de uă fisionomie dulce a o- 
brazilor seî, avea aspiraţiunî d?a înainta în rangă, 
ş’a triumfa în amoră.

141
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Pe când căteşî trei aceştia terminară câte-va 
partite de jocă, în care timpă s’audi din când în 
când numai gura lui Dan es cu, vorbind rarii, şi cu to
nul seu originală: bine căpitane!... aşa boiărule! 
aşa neicuţă! şi altele, intră un al patrulea oíicerü, 
în camera unde se aflau eî, şi pe care Dăuescu îl 
priimi scoţând uă lungă esclamaţie : Ho! ho! ho! 
bine aï venit căpitane!...

Acesta era un vechiu oştenii, căpitan Dumi- 
trescu; un bărbat redicat din populă.

— Ce mai noă pe la casarmă, căpitanul 
întrebă Deivos pe cel noă venit.

-— Pe D-ta te permută Ia regimentă, răspunse 
acesta lui Deivos.

meu?

— Ce Satana! observă de colea Deivos, eu am 
înbatrônit tot permutându-me, fără să înaintedă; de 
la poliţie la Comisia de Galben, de la Galben iar la 
poliţie şi apoi la Comisia de Negru; — acum sunt 
de lipsă la regiment, nu ’nu pasă! militarul nare 
de cat să şl plece capul ori unde îl va mâna cap.te
rn* a sa; ş apoi eă de una am să vedă, bandiera a- 
ceea tricoloră, arătând cu degitul spre turnul poliţiei, 
să nu se dea cu nici un chipu josă.

— Vomă vedea, răspunde oflcerul cel nuou ve
nit, se dice că Ruşii aă călcat în Moldova.

— Pe Christos! declar în facia D-vdstră şi
facă jurámén tu, că ori ce 
meu de Ia Negru nu se va da josă; îl voiu strejui 
cu băiăţiî, uite, ca şi ăl. de lângă acea salcie, a- 
rătând cu ochii spre salcia din faşă, unde un pom-

întêmpla, stindarulse va
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pierii şedea vorbind alături cu uă femeia; îl voiu 
străjui cu armele încărcate!

— Ved', este greu, căpitane, rëspunse oficerul, 
a intrat desmoralisarea între soldaţi, nu suntemu a- 
scultaţî. Soldaţii aîi crescut cu Solomon bătrânul, 
numai de el sciaîi de frică. Odobescu are simpatii 
între oficerl, uite, este lucru ciudat că nu se găsesce 
nimeni dintre advocaţi de a se face acusatorul lui ; 
şi apoi te uită că nimeni nu o. úté dă a lucra seriosîi 
la judecata sa, pentru că el este susţinut dé uă pu
tere mal mare... A şi declarat-o cu acea liniştită ne
păsare, când fu adus la interogatoriu, dinaintea con
siliului constituit de oficerl, pentru a’1 judeca; dicea 
el : In considerarea verstei mele, în considerarea ser
viciilor ce am adus ţerel şi în considerare că ám 
fost numit capul armatei de uă autoritate mult mal 
superi6ră ca D-vdstră, credîi a nu fi dator şi nici 
nu me veţi constrânge d’a răspunde interogaţiilor 
D-vdstră; atât şi nimic mal mult! —

— Ce a dis consiliul la acésta? întrebă Stă- 
rostcscu impacientă.

— Au amuţit cu toţii înciudând gura la aceste 
declaraţi uni.

— EI bine guvernul? întrebă Deivos cu vio-
linţă.

adăogă oficerul, guvernul îşi— Guvernul ! 
leage geamantanul să plece, că a audit că trecură 
Muscalii Prutul.

• « •

— El bine dar, el bine noi să ne facernu da
toria! replică Stărostescu. -
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— Puteniü s’o facemă, îï respunse oficerul, dar 
să v’aduceţî aminte de vorbele melc, mane o să 
vedî pe Odobescu la putere, şi o să fiină siliţi să 
mergemă a ’1 saluta la locuinţa sa.

— Comedie! comedie!... dise Deivos după ce 
stătu cât-va în gönci urî.

— Dar uite ce este şi mai greu, n’avemă mi
liţie, nu este disciplină, soldaţii cât şi oiiceriï scie 
ce au apucată, nu vor să înţelăgă că Pleşoianu 
este polcovnicii lor şi Tel Spătarii loră. Au înce
put. a murmura în casarmă să cără jimblă şi să le 
mărească porţia de came şi de rachiu; se făcea 
d’al de astea sub Odobescu? feréscé Dumnedeă!

— Aşa este, aşa este, răspunse cu tonul seu 
Dănescu, Odobescu este Disciplina incarnată.

— Da, adaogă Deivos tot gônditor, Ruşii în 
ţjră!...

— Noi! noî! clise pripit Stărostescu, ne facemă
ănsă datoria...

— Da, respunde Deivos, la un casă aşa, chiar 
trăgendu-se guvernul de la cârma Statului, eă nu 
voiă părăsi cu flăcăi mei stégül pe care am jurat 
în Câmpul Filaretuluî, îl voiă susţine arborat, în 
raidlocul curteî la Comisia de Negru...

— Audi, clise încet şi înghînat Dănescu, sol
daţii nu vor să mănânce pâine!... şi cer jimblă ca 
cocénele!... mai voru să li se adaoge băutură şi 
ceru să lise dea porţia îndoită de carne !... Drace!., 
şi de la cine le cer eî astea?

Deivos tresărind, par’că ar’ fi voit să depăr-
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tede de Ia densul ni see neplăcute cugetări, disc. să 
lăsărau asta acum, haide, căpităniile, să taceinu uă 
partită de proferanţă , ear D-ta Danescule, să ne 
cânţi uă doină acompaniată de chitară precum cânţi 
când te r<5gă cocónele de la Mich al-Vodă...

Dănescu luă ghitara în mâni murmurând încă. 
între dinţi cele de mal 'nainte; Deivos se puse a 
juca cu oficerul venit. în urmă, ear Stărostescu 
deschise terestra de a răsufla rendre a . adusă de 
cursul Dîmboviţei, în mirosul şi essai area vegetaţiei 
ş’a florilor. El tocmai putu audi convorbirea ce
lor aşedaţî la umbra sălciei de peste gôrlâ, dis
tança neiîind mare penă la căsuţa ce o numirămu. 
Eată vorbele ce le dicea feraeea junelui pompierii 
care asculta la densa, precum asculta pe când în
văţa teoria regulamentului ostasescű de la oficeru.

— Da, iubite Constantine, acum te iubcsc.u 
mal mult de cât altă dată! Parcă sunt fermecată 
de tine şi par’ca sunt nebună! Ml-e frică şi de uă 
buruiană când se* lipesce de tine, ca să nu te 
schimbi, sau să încetedl d'a fi al meu. Uite, cât 
mal al tu penă vel eşi din oştire? sunt numai câ
te-va luni pen1 la anul nou, şi atunci, iubitul meu, vel-fi 
liberată... vel fi atunci de sine, vel fi stăpân, vel fi băr
batul meu, aceia ce mé rog luIDumnedeu în tote dimi
neţile şi’n tote serile! Şi cum vel voi atunci, sau. 
să trăimu lângă maica ta şi cu felt-febelul, sau ple- 
cámü daca tu vrei, peste Oltîi, la Tîrgii-Jiuluî, la 
Novaci, sau la Cojan, unde. scii .că ara destule 
neamuri care ne vor ajuta şi ne vor iubi...

10 '
. : a
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Spune-nű acum câte c]ile mai sunt penă la St. 
Ilié când se face tîrgul cél mare la Polovraci? spune 
Constantine? Alaltà-erï avuramű St. loan, cliua 
Dragai ci, cât mai este dar?

Constantin numera pe degete câte dile mai ră
măsese pen’ la capul lune! şi mai adaogă şi 20 dile 
din luna lui Iulie, li spuse că la 20 Iulie cade 
St. Ilie.

— Ei bine, continuă Sora lui Petru din No
vaci, ce frumoşii e! ce avuţie! ce de fölöse află cine
va mergând la acel tîrgu! acolo noi voraii aduna 
vite, vomü avea moşie; tu cu păstoritul oilor şi al 
mânzatelor, cu prăsirea cailor şi cu tot felul de 
vite, vomü fi înstăriţi, vomu merge Ia tîrgu de St. Ilie, 
să ne cumpărăm cele de lipsă pentru casa nóstrá, şi 
voinu vinde cele ce ne prisosescü, pentru a face 
bani.

Ensă avuţia cea maî mare pentru tine şi pentru 
mine este iubirea nóstrá! viaţa nóstrá va fi numai 
o sërbatôre, uă viaţă plăcută, dulce, uă fericire cum 
nu va maî fi alta pe lume!..

— Aşa este! răspunse pompierul afirmând cu 
.uă căutătură a ochilor ceea ce ’î elicea sora Iui 
Petru.

Stărostescu audind tóté aceste de la feréstra 
unde şedea, arătă lui Dănescu grupa acelor juni iu
biţi, şi dise:

— EI !.. ce clici, Dănescule? ce fericire ca sa fie 
cine-va iubit de uă femeiă precum iubesce limbuta 

de ţărăncuţă pe soldatul tău ! . ' Ïaea



Muşa to iul 147-

— Cine c? cine e? întrebă oficerul cel ce juca 
cu Deivos, audincl pe Dänescu că pompierul de care 
e vorba este un bravii militarii.

— Hei! hei! cu ăsta am să păzescu cu stăgul 
la Comisia de Negru, adaogă Deivos, daca reacţia 
îşi va mai rădica capul în capitală.

— Şi eu tot cil el voiu merge ca să morii când 
voiii ii faţă hi façà cu inemicu în luptă. Dănescii 
dicêrid acestea era seriosu, şi fiind că nu prea erau 
deprinşi ceï de faţiă d’al vedea ast-fel, îi coprin- 
seseră un hohot de rîsu.

— Ha! ha! ha!... Dănescu dice că va merge, 
să uniră în luptă !

— Da, da, răspunse Dănescu totîi seriosu, înr 
trebaţî pe Stărostescu ce fel suntemu noi hotărî fi ;. 
ne vomü bate uite penă la unul şi vonni ţine penă 
la uă picătură de sânge, fie în contra Muscalilor , fie 
în contra Turcilor, nu ne pasă!

Şi cu cât Dănescu vorbea serios cu atât caraa- 
radiï lut d’aicï rîdău fiind-că Dănescu nu arăta după 
fisionomie şi dupe vorbele sale,, acel curagiü ş’acea 
inimă d’a merge ca să móra în bătaie cu ineaiicii 
patriei.

— Şi cu Turcii? dise ofiţerul. EI sunt fraţii : 
noştri, după direcţiunea ce ia la noi revoluţi unea...;

— Nu sciü eü, cine-o fi, fie!., răspunse D&&o 
nescu. Dar ensă ochii lui par'că se înflăcăra, par’ : 
că un ce.de őre care ambiţiune se.descepta în inima 
lui. Dănescu era serioşii, mal mult de câtu seriosu,:.

ii;
i'T‘j
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coci el vofa a afirma din t<5tă puterea că la dina 
aceia se va vedea.

In ast timpii A li-bab a Turcul, cu ciubucelul în
fiptă dupé gOtu precum îî era obiceiul, dedese pe 
la puntea de la St. Ilie din Gorganî, .si o luase, pe 
marginea Dîmboviţei, d’a eşi spre puntea de la po
liţie,
Ghica în podă.

El se oprise din ’naintea sălciei pe malul apei, 
fără a vedea pe Constantin.

Stărostescu, arăta oficeruluî pe Ali-baba, uite 
cu cine vomă fraternisa, uite Turcul de colo !..

— In politică, ved! aşa mergă lucrurile, ada
ogă Deivos, ca să nu o înghită şarpele, brósca merge 
să s’ascundè în culcuşul şop£rleî.

Constantin vëdênd pe Ali-baba aprópe de eî :
— Eată şi Ali-baba Turcul ! dise amantei sale.
— Vecjï, 4ise Soia, îmi place şi pe el să-l vedu 

pentru bătreneţele sale, şi mai ales că mî-aî spusă 
că el a legănat copilăria ta purtând ut e în brace şi 
era aşa de credinciosu părinţilor tei.

Abia Sora termină aceste vorbe şi de uă-dată 
s'au<}i un urletă redicându-se despre Dealul-Spiri, 
precum urlă Dîmboviţa în inundaţiunî.

• Ea ensă ţinea strâns pe Constantin la peptul eî, 
ca cum n’âr fi voit a’l lăsa să se depărteze, şi el a- 
semenî ţiind-o cu uă mână pe după götä, semăna 
ca un părinte, sau ca un frate 
protectóre peste capul surorii sale.

Sora ensă începuse a tremura, devenind palidă

să mérge la cafenéoa de la Michalacheca

uă mânăce pune
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. Ia façà şi par’ că vorbele-î amuţiseră remâind în
gheţată audind acel urlet ce ameninţa vre-un peri
éül pentru Constantin. Ca cum ar' ii voit a ’1 
scăpa, ea 'I strâgea mai mult Ia sine.

Ali-baba cunoscând în cele din urmă că 
Constantin pe care el îl nuiriia tot-d'auna fiul lui,— 
acela care se absorbise în vorbele cele dulci şi pri
mea ferbinţî îmbrăcişări de la fruniósa ţărăncuţă, 
ar fi găsit cea mai mare plăcere, dupo ce îşi spălă 
manele penă în côte dupe obiceiu-î, şi 'şi făcu ru
găciunea de amiadî pe marginea gôrleï, să rémâie 
cu dânşii căte-va momente ; ensă sgomotul care s ka
ndia viind ca uă vijelie înfricoşătdre; şi mai ales 
că la ll ale luneî, găsindu-se p’între populă ames
tecat, apró pe era să fie călcat de caii cavaleriei 
care alergase la paiaţă, şi la 19 puţin lipsise că n’a 
priimit un glonţu; de aceea dar socotind ca un semn 
rëu urletul ce audi, se grăbi a merge mal curând 
d’a se retrage în hanul Manucu. 'Freceud puntea 
de la poliţie, el întâlni toţi soldaţii regimentului care 
se revoltase la casarmă şi alergau, ensă, nearmaţi 
turburaţi, şi scoţând reenete pe strade, de a merge 
să cére cu violinţă, de la guvernă, fel de fel de a- 
daosurî în nutri mentă şi altele ; care revoltă făcu pe 
bătrânul Musulman a ’şi aduce aminte de laniceriî la 
Constantinople, când resturnau căldările cu bucate, 
semnă de rescóla în contra chiar a Padişachuluî.

Cei patru o fi cé rí remaseră ca loviţi de trăsnetă 
când veni servitorul lui Dănescu, a le spune că s’aă

era
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revoltata soldaţii la casarmă şi cä se ducii, îu grupe 
neregulate şi cu tui'b urare, la guvernu.

După cinci minute şi audiră sunând alarma.în 
curtea poliţiei ca pompierii să ia armele.

Pe când cei trei oficerï îşi încingeau spadele 
tăcând, cel cUal patrulea prorupse către camaracli 
seî : '

. — -Nu v’am spus eu? Când oştirea vre uă dată 
a'mai cutezat d’a face ast-fel de neorândueli? a 
mai' fost asemenea desmoralisare ?...

Ei plecară de a merge Ia posturile lor.
Cele doue rété venite de peste Oltu, care se 

aflau postate la palatű, şi pompierii cătun a înfrâna 
pe cei revoltaţi, cari în trécet, făceau tot felul de 
neorândueli. — EÏ umpluşeră stradele strigând şi blas- 
fe tnând, de Ia casarmă din Dealu şi penă apr op e Ia 
palatű, sforţând pe cei cari i înlelnia din militari, 
ca să mérge cu dânşii.

Aprópe şi în acea di era să se întâmple uă 
ciudată serbătdre pe stradele li u cures ci lor, între sol
daţi regimentului cu cei de la palat şi cu pompi
erii.

Mai tot uădată ënsa cu guvernul, se însciiuţase 
şi popului care alergă din tóté părţile, mâniat de a- 
cea revoltă.

Masele de populu şi oştirea ameninţând pe re
voltaţi, că va merge în urma lor la casarmă, să le ia 
armeleţ ei se spăimântară şi .o riipseră d’a fuga în- 
dárétü, cu mai mare larmă, ca să vie înarmaţi.

Guvernul şi uă deputaţiune din popul, rugă pe
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Prea Sânţi a Sa părintele Metropolitul, de a merge 
Ja casarmă d’a promite ceea ce cere,a. oştirea, şi a 
o sfătui spiritual menté, de a se linişti, să numai 
face asemenea neoràndtielï; ......

Acesta răsc<5lă, petrecută ca a dorobanţilor în 
dilele Iul Matei Vodă, când el ajunsese în adîncî 
bătrâneţe şi cu slăbiciune, s’a repetat earăşî de vre 
uă doue ori, cu tută stăruinţa P. S. S. şi cu tóté pro
misiunile ce Ii se făcu soldaţilor; pentru că guver
nul, Iipsindu-i íiiidlócele, nu împlinea acele promise 
de cât pentru doue trei dile.

Guvernul ănsă, paralisatu în lucrările:sale prin 
nuvela ce o prii mi la 27 Iunie de Ia Prefectul din 
Focşani Filipescu, că au intrat Ruşi în Moldova şi 
înaintădă spre Focşani, rămăsese ca lovit de trăsneţu, 
Şi cea mai mare neînţelegere se petrecea între mem
bri sei; nu putea dar ase ocupa seriosu d'a înfrâna 
pe soldaţi, cari cu cât el adera la pretenţiunea loru, 
cu atât ei cereau mai multe.

Pentru ca să scurtămu, priimind guvernul acea 
nuvelă care ’i insufla panica, de intrarea Ruşilor în 
Principate, (nuvela neadeverată, coci Filipescu fu^ 
sese înşelat de aglienţi sei cari luaseră de Ruşi con- 
tingentul ce Michai S turcii a îl îmbrăcase căzăcesce, 
spre a înfrâna pe oposanfi sei cari se fortificaseră 
la Bălţătesci, aprópe de Hangii, în contra sa,) Gu
vernul dar se înţr’uni la 28 săra ; spre a delibera ce 
urmare să face. Ţinăndu-rse conferinţa: a rămas la pa
lat aprópe uă di şi uă nópte.

Tot întFun timpu începu şi murmură între po-



152 Hevolutiunka romana din iH'»S

pul,'simţind că guvernul este hotărît a lăsa capitala 
in manile inemicilor.

Odobeseu se afla închis la palatű, şi el înţelese 
prea bine slăbiciunea unor óment cari în starea în 
care se găsi au, nu sciaü ce făcu. El redea...

Alături cu camera sa se afla de sentinelă un 
soldat si un sergentu, care semăna a ’i fi mat mult 
de ordonanţă.

O fi cer ni care păzi a în acea di pe fostul Minis
tru de résbei era Paicu, Paicu sinceru şi bun mi
litarii. El nu avea nici de cum acel aeră fragetii şi 
gentilă al oficeruluî de salon; coci închipui lui, în 
portul şi chiar după călcătura sa se eunoscea că 
era unul dintre acei veterani cari au crescut din co
pilărie în casarmă. Rădicat la gradul de sub-Ioco- 
tenentu, el nu avusese mimóce d’a ’si face uă uni
formă nouă, ci învestit cu mondirul sëu modestă, de 
postavu groşii, îi adăogase numai epoletele. Era în
călţat cu nisce cisme mari şi largi ca soldaţii, şi 
pantalonii sei albi, de pânza de Rusia, fiindu-Î prea 
lungi, când erau 'călcaţi dindërëtu de tocuri, când 
îi restrângea de doué degite în sus; — încheiat strâns 
la peptă cil bumbi galbeni, şi legat bine cu podgalţu 
la gătu, lăsa a se vedea puţin un guler de pânză 
grdsă ca a soldaţilor de rond; în ochii sei ensă ve
dea cine-va tótá fermetatea a unui militară de ca- 
răcteru care nit scia alta de cât: armele, patria şi 
Diimne^eă... El jurase pe Constituai ane, era dar de
votat legilor şi guvernului, ca şi popului care alerga
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tot-d'auna pentru a'l scăpa din fel de fel de încur
cături.

Populül se grămădise afară ca să afle ce Ju-
carecréda guvernul în acele lungi conferinţe pentru 

era îhtr’unit; .şi Pai cu stând de gardă la renumitul 
prisoneru, cu mirare priimi, târcliü nóptea, ordine de 
la guvernii, de a ridica sentinelele de la uşa celui 
pe care ’I păzia. — EI se supuse.

Popului mulţimea stând pc stradă dinaintea pa
latului, cu mai multă mirare veclu că de la 12 nóp
tea începuse a fi împrăştiat de aglienţii' unei altei 
autorităţi, dicêndu-ï: —numai e liberii d’a vë într’uni; 
s’a dus timpi de revoluţie; mergeţi pe Ia casele vós- 
tre acum !...

Acei cari împrăşcia popului era ómeni unei po
liţii nouă.

Vorbirămii mai sus de inteliginţa, de bunul 
simţu de ordinea şi de entusiasmul în care se gă- 
sia popului, ensă popului trebue condus, şi arta d’a 
guverna, din partea ómenilor chiămaţi pentru acësta, 
este fórte grea; — se cere mare dibăcie şi multă 
prevedere...

Popului dar remase ca uimit vëdênduse coman
dat de uă a treia autoritate, care, ca un al treilea 
cercii, venea de a îl constrângea cu guvernul seu 
Ia mijlocii, adică pe popul şi pe guvernul provi- 
soriîi...

Mulţimea se supuse. — Câţi-va remase lângă 
guvernă tótá nóptea.

La trei ore despre cjiuă, guvernul şi soldaţii
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deşertară, palatul şi în gemetul popul ului, în plan
şetele mulţimei, cât şi în huiduirea celor care se bucu
rau de acesta, eşi din oraşîi pe strada Podului-Mogo- 
ş<5ei, luând cu acele cete de militari, cu bagage, cu fa
milii şi cu copii, calea Tîrgovisceî, spre a se refugi 
în munţi, şi chiar în acea cale, răsnimlu-se câţl-va 
unii de alţ i.

Oliceriï de la casai*mă, plecând guvernul .cu un 
ohipu ore cum ’.umilitorii, veniră în grupă şi luară 
pe Odobescu de la palatű, în midlocul lor, şi îl du
seră acasă, aclamându-l de căpetenia o stei, ca şi mai 
•nainte.

ţ)iua de 28 Iunie, se ivi sub apăsarea cea os
tilă a unei mâni de terű, pre popului capitalei, pre
cum şi pe ţâra întréga.

Doué proclamaţii, una din partea Metropolitului, 
şi alta sub-semnată de doi boiări, anunţa publicului, 
uă noue caimăcamie preşedată de Prea Sânţi a Sa 
Metropolitul, cel ce presedase şi în diua trecută, 
penă sera cu guvernul provisoriu, care lua cârma 
terei; şi acestea fură lipite Ia tóté respântiile, cât 
şi împărţite.

Dată coprinderea celei dântîi :
„Rebelii au fugită din capitală în nóptca de 28 

spre 29 Iunie, îndată ce ei s aă însciinţat că arma
tele înaltelor curţi suzerane şi protectóre se apropia 
de mărgini Ie (erei nóstre.

„Noi ne grábimű de a anunţa astă plăcută nou
tate la toţi locuitorii ţerei.

„Tot uă-dată noi însqiinţămu că în unire cu bo-
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iariï ce se afla în capitala, amu luat măsurile cuve
nite, pentru restatornicirea linişte! publice, şi Ia a- 
cdstă ocasie, locuitori! de or! ce clasa, şi de or! ce 
rangú sunt poftiţi a priinv, cu simţire de recunos- 
cinţă şi de iubire, pe mântuitori! ţere!.u

Neofit MclropolUu.
29 Iunie ISIS.

A d o u a P r o c I a m a ţ. ie ;
CAIMACAMI A VAUC1IIEI.

In urmarea întâmplărilor din 11 Iunie, cunos
cute publiculuî, principele Doni tor îi, Gheorghe Di- 
mitrie Bibescu, prin retragerea sa în Austria, în
cetând de a cârmui fera, no! în puterea articolului 
al opt-spre-decelea din regulamentul organicii, luând 
în mană frânele cârmuire!, aducemîi, prin acésta, 
împregiurarea de faça la cunoscinţa tutulor locui
torilor ţere!. Tot uădată însciinţamu pe toţi fun
cţionarii veh! cari n’aîi luat parte directă la 
turnarea cârmuire! legale, de a re'ncepe funcţiile ce 
Ii s'au fostă încredinţat de Domnul Stăpâni tor.

Hanul Teodor Va car eseu.
„ 7inumuil Jlàlcanûl.

res-

Bucurcscl 29 Iunie 1818.

în fine C. Herescu, în noul. guvernă, ca 
cretaru de Stat, adresă uă notă consulitor puterilor 
străine, coprindend următdrele;

se-
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„Vechea stare a lucrurilor fiind îu totul resta- 
to micită, după cum se afla în aï ’nainte de neplăcuta 
întâmplare de Ia 11 Iunie, ne grăbi mu a ve însci- 
infa, că uă căimăcămie s’a numit acum, şi că totul 
are a intra în starea normalé.

Ca să scurtămu dar şi aci, şi ca să ne putemu 
face uă ideie de starea lucrurilor după aceste procla- 
maţiuuî, a le noului guvernă, adăogămă că mai antei 
lui Căpitanii Costache se ordonă d’a lua eară biciul 
sëu înădit cu trei sfîrcurî, puindu-î plumb! pe la fie 
care vîrfu; arestările începu în töte părţile prin 
mahalale care făcea a se audi numai ţipete de des
perare; — capitala dar întregă ca şi totă ţera, se 
părea ca cum s’ar găsi învelită cu un velu de mórte.

Diua acesta, diua Sânţilor Apostoli 29 Iunie, 
era sărbătorită cu lacrime şi cu blesteme.

Popului se dete afundă,"ca cum remăsese ora
şul pustiiu; pompierii ascultau de alte căpetenii care 
le dete ordine contrarii celor penă atunci, şi armata 
priimi de capi earăşi pe vechii lor superiori, Odo- 
bescu si Solomon.

Töte drapelele şi bandierile revolufiunei, rădi
cate sub guvernul provisoriă, fură date josu de pe 
edificiurile publice şi de Ia casele particularilor.

Destituirea funcţionarilor numiţi de revoluţiune 
în capitală cât şi în tötä {.éra, fu ântîia ocupaţie a 
caimacamilor, uă-dată cu abolirea stindardelor tricu- 
lore de pe edificiuri.

Erau ordini date şi se luară mësurï severe în
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privinţa Ţiganilor ca nu cum-va vre unul să deser
ted c de Ia stăpânii lorii.

Cu un cuvîntă legea cea veche cu töte vieiu- 
rile eî fu restituită în întregimea literei; ce-va 
încă şi mai mult, rësbunarea şi ura personale a 
ómeniíor cari făceau mai mult de cât dicta legea.

în acest timpii oficerul care jurase că nu va 
asculta de uă altă autoritate de cât de aceea con- 
sânţită prin jurământul de la câmpul Filaretuluî, şi 
că stindardul seu nu-1 va da josu; acest oficeru, 
care despreţul ordinile căimăcămieî şi a Ie capilor 
armatei, fu Deivos care înconjurat de un numeru de 
pompieri cu armele încărcate cu glónfe, strejuia ne
atins şi fêlfêind falnicul seu stindardu tricoloră, la 
Comisia de Negru.

Ori cine va vei% declară el, ca să smulge 
stindardul acesta, va avea mai ântîî să trécë peste 
cadavrele a 15 pompieri din preună cu dânsul.

Să nu uitămu şi aceea că, el îşi ţinu întru tot 
parola ce a fost dat camarad ii or sei, când fusese a- 
dunaţî la Dănescu; Constantin pompierul care se a- 
flase în acea di sub salcie, lângă gârlă, dimpreună 
cu femeia cea tîneră, era dintre numerul sus disă. 
Ear Sora care cu cât se deprinsese a iubi mai mult 
pe Constantin, dominată de <5re care témá d’a nu se 
întâmpla vre-un accidentă iubitului eî, îl urma pre
tutindeni, şi prin urmare era şi ea aci; ca cum ar’ 
fi. voit a împărţi cu densul bucuriile sale, întristarea 
şi ori ce accidentă i s’ar fi întâmplat.

Penă şi Ali-baba Musulmanul care alt-fel era
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natèngu la trebï de politică; vedei-id şi el atâta în
tristare pe feçele dmenilor, trecu cu ciubucelul seu 
şi cu uă mică gliebă pe el, de vre uă câte-va ori, pe 
din ’naintea Comisiei de Negru, unde se găsi a Constan
tin pe care el îl numia fiul lui; semănăd ca cum ar’ fi 
voit a se încredinţa că el este bine şi se afiă sănătoşii.

Dcivos dar, acela numai uă mană de omu, cu 
statura mică, dar cu inima mare în el, blondă şi cu 
ochii ageri; fiind cu totul determinat, în acea di nu 
s’ar fi jucat, şi n’ar ii glumit într’uă aşa împregiu- 
rare, daca chiar ’Ï ar’ fi fost venit vre uă essecuţie, 
d’ai smulge stindardul străjuit de băiăţii sei devotaţi.

t
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Căimărămia (ine numai 24 de ore, fi cade,

Tîrgo viscea, măreţu tesaur al istoriei patriei 
Române, conţine în sine strălucirea şi fama faptelor 
celebre de libertate şi niaţi umilita te, împlinite de a- 
cele familii şi atâţî domnitori, ale cărora nume se 
găseseu scrise pe edifice monumentale, cât şi în ar- 
chivele cele mai vechi ale statului. Tîrgoviscea este 
un niuseü întregu de admiraţiune şi de uă civili— 
saţiune trecută.

Palaturile cele vechi reduse în ruine, şi cu bi
serica doranésca alături, reclama de la naţiunea în- 
trégë fama de care s’au acoperit strămoşi éï înmor
mântaţi acolo... Găsesce, cine-va pe fie ce pétrá, 
pe fie ce didărie semnele acestui mare adeverii, pe 
care timpul şi evenementele nu cutedă a ’1 şterge, 
precât grămeclile acele mari se susţin de aţâţi secuii, 
legate de nisce pilaştri groşi, de bolţile cele acope
rite de muschiu şi cu arcurile cele minunat íntórsede 
mâna architecţilor şi meşterilor d’atunci.

Turnul acela de uă formă cilindrică şi îndestul 
de înaltă, tot d’inaintea palatului ruinată, se asé-
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mană cu turnurile aşedate lângă mare, care spune de 
departe navigatorilor că suntă aprópe de un portă; 
astfel chindia domina tot oraşul, dealurile şi câmpia 
d’impregiurul capitalei în care domni Mircea, Vladă, 
Neagoe cu fiul seu, Radu de la Afumaţi, Michaî 
Bravul şi Matei Basarab, cel ce emancipa naţionali
tatea, prin emanciparea limbeî de sub jugul străin, 
în biserică şi la curte... Dar, acolo este portul mân
tuire! naţiuneî unde faptele acestor bărbaţi strai u- 
cescă ca uu fără pentru a lumina nava cea mare, 
patrja şi viitorul ei, conduse tot-d\iuna de fii eî Români. 
Numai pe drepturile câştigate cu mintea şi cu sân
gele lor se baseadă drepturile naţionalităţii, dreptu
rile Ţerei româniloi !.. Edificiul Metropolieî, locaşul 
acela sânţit nemărginită de gustul artei şi stilă, în 
care intrau eroi i de mulţiămiaăProvedinţei dupe lupta, 
de învingerea asupra inemiciIor,respândesce credinţa 
cea adevărată, şi spune populilor străini de civili— 
saţiunea română, luând în ajutoru-i stabilimentul cel de 
typographie care pe acei timpi în puţine state din E- 
uropa se găsia. Biserica Stelei cu locuinţa în care 
a petrecut Patriarchul Nifon, luminată şi înfrumuse
ţată de preceptele Sântului bărbat, precum şi de 
sperança şi de bucuria reîntregirei elementului Ro
mân, prin reînfrăţirea Românilor din ţerile surori; 
fiind că chiar numele ce ’1 pórta acostă sânţită lo- 
caşă, este'al unuia dintre boiări Suceavei care a.fost 
luat în căsătorie uă rudenie a Domnului din Tîrgo- 
visce...

Aceste edificiuri, ca şi. tote cele falte arată în-
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destul virtuţile cele mart ale eroilor, şi tot ua dată 
şi păcatele de care erau el atinşi. —Luptele civile, 
gelosia, intrigile care ’I sfâşia, precum şi atâtea e- 
venimente şi catastrofe ce a venit peste acestîi o- 
raşu, le vede-pine-va privind pe fie-care din aceste 
monumente...

Aci la Stelea, din ’naintea anvonului biscriceT, 
se află petrele pe mormintele acelor boiărî răsculaţi, 
pe care Ţepeşî ’I a fost ucisu în clina de Pascî... 
In faça oraşului, dincolo de rîul Ialomiţa, se rădică 
spre nord, un şiră de dealuri cu vil care seamănă, 
cu monastirea cea falnică, edificată pe unul din a- 
cele piscuri, că ar’ domina tot şesul Carpatin şi în
tregii oraşul, prin posiţiunea sa pitori'seă. Acesta 
este Monastirea Dealului, fundată de Radul cel Mare, 
acela care a făcut legătură cu Bogdan, fiul Iui Ste
fan cel Mare, între Râmnicul Sărat şi Focşanii, ca 
Moldovenii şi Muntenii în viitor să numai redice ar
mele unii în contra altora... 
se găsescu prefióse relicue ale duo! mari bărbaţi : 
duoe capurî, unul al lui Miclial Viteazul, adus din 
Transilvania, şi celă-lalt al lui Radu cel Mare , fun- 
datorele môiiastireï. Ş’afară d’acestea oraşul plin de 
ruine a mal multe case din vechime, numele luptă
torilor pentru patrie, se pronunţă cu respectă de lo
cuitori: Văcăresc!, FilipescI, GoJesci, Buzes'cî şi uă 
sumă altele
acolo trăiau ; născute în căminele lor părintesc!, bo
tezate prin bisericile sus dise, petrecând la ospeţele 
Domnitorului şi ale consângenilor, daîiţând plini de

în acest Sânt locaşu

numai essistu. » Acele familii darcare

11I
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bucurie în horă cu fraţii şi cu surorile lor; şi când 
cliua luptei era însciinţata prin sunarea cornului, eî 
cu toţii, cu toţi Romanii şi cu ferra întréga în
cingeau spada d’a merge a încununa patria pe câm
pul luptei; ast-fel erau eî penă la cliua nefericită când 
cel din urmă Domn Român căr]u, spre a deschide 
calea domniei fanariote...

Cu căderea acelora cădu şi faptele cele mari 
ale Românilor!

Nisce străini de la Fanam şi tot felul de ames
tecătură, veniră de se însînuiră prin familiile româ
nesc!, semănând în sufletele şi viaţa lorii corupţiu- 
nea de care erau adăpaţi eî. Slugile lor, apoi copil 
acestora, nu rămaseră mai pre jos de stăpânii mai- 
steri lor, în arta înjosire! şi a depravaţi unei. Aceia 
răsplătiră cu chipul cel mai degradatorii ospitalitatea 
ce le-a fost dat vechea capitală a României.

Tóté slugile dar boiărescî, linguşitorii, mişeii, 
părăsiţii, instrumente ale sclavagiului ş’ale intrige!, 
numiţi cu alte cuvinte ciocoii, se grămădiseră acolo 
ca şdrecii într’unu cuibii, îndată de cum a sunat în 
ţără regenerarea sa, prin revoluţiune.

Aceştia dar în Tîrgovisce trăsneau şi fulgerau 
în contra guvernului Provisoriü şi a actelor sale.

Acolo reacţiunea se părea că ’ş! găsise un re
fugiu de unde să póte să redice capul când va putea.

îndată ce ei aflară dc retragerea guvernului 
către Tîrgoviş.ce, deteră alarma prin un agentă nu
mit Ispas, calificând astă retragere : l'ugărirea tâlha
rilor cari au jefuit casa vistieriei din Bucuresci; Şi

HiîVOU’TIUNEA romana din 1S »8
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aţîţînd prin acesta pe locuitorii oraşului, îi aduse 
în turburare facêndu-ï a eşi în cete armate, spre a 
le tăia calea când vor trece aceia. Un subcarmui- 
torü, ca să se arate cu zelu partituluî reacţionarii, 
asemenea adat tot concursul-seu barbarii, puind în 
rătăcire pe Ţiganii lucrători de la fabrica de la Dra- 
gomirescî a Băleanuluî, rëdicêndu-i şi aducéudu-í 
armaţi cu ciomege, d’a prinde pe tâlhari, cum le 
di cea el. Şi la un locu în drumul cel mare, numit 
Viişdră,. membrii guvernului, afară de Heiiade care 
apucase pe uă altă direcţiune şi fusese urmărit toc
mai la Puciósa de sbîrî; membri guvernului, pără
siţi Ia cea dântîî postă de cea mai mare parte a 
soldaţilor cu care plecaseră de la Bucurescî, aceşti 
blirbaţî cu familii şi cu copii: precum aï lui Tel, 
se vedură de uă dată arestaţi, în marginea Tîrgo- 
visceï, de numeróse cete de dorobanţi, Ţ.’ganî şi alţ;i. 
Aceştia, ca să încoroneze mişel ia, cântară d’al con
strânge să se dea prinşi, prin uă sete stâşiitdre în 
timpu de arşiţă şi sub miorii de pulbere; coprin- 
scră tóté puţurile străjuindu-Ie, şi retuşară d’a da apă 
mai ales copiilor, care.;cereau, în ţipete şi în la-' 
crime de desperare ale mamelor, să bea.

Acolo era uă tabără de inemicï: omeni mulţi 
cu familii, copii, bagage şi puţini militari; şi în fa- 
ça acestora, dorobanţii cu sub-cârmuitorul, Ţiganii 
de la fabrică cum diserăm, şi Ispas cu ciocoii!...

Tîrgoviscea dar, acest oraşu de mărire strain o - 
. Şasea, şi acei óméin cărora "revoluţi une a le sfărâma

fórele sclaviei, refusau de a da apă copiiloru şi fa-
*
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œiliilor sdrobitc de călătorie şi însetate în arşiţa 
dileî, ale acélom bărbaţi a cărora culpă fusese nu
mai că s’aă rădicat pentru libertate şi cu preceptele 
evangelieî...

— „Apă,pentru Dumnedeă, că murimul“ strigau 
femeile şi copiii cei însetaţi, suferind uă aceiaşi s<5rtă 
ca Agara cu fiul eî în deşertul cel arclătoră al Asiei.

Acei ómen! ignoranţi ascultau de ordini Ie unor 
ciocoi înrăutăţiţi cari le ordonase a strejui puţurile 
ş’a nu da apă, şi eï ’Ï imita pe denşiî re spundend 
cu injurióse vorbe acelora care se rugau de eî 
în aste momente.

La uă asemenea insultă, adusă guvernului re- 
voluţiuneî de omenii partituluî reacţionară, la uă a- 
semenea tortură copiilor şi femeilor ce se rugau cu 
lacrimile în ochi pentru uă picătură de apă, şi 
ţinu, aprdpe de uă di, numai Magherul, ar fi fost 
în stare d’a face să se pue capătă.

Magherul dar indignat de acăstă neomendsă 
purtare a acelora, ordonă soçilor sei d’a se aşeda 
în linie de bătaie, lăsând Ia spatele lor familiile şi 
bagagele, şi să spargă ceata opresorilor, cu armele 
în mâni.

care

Cei mai mulţi începură a încărca armele şi a 
se aşeija în linie de bătaie.

Alessandru Golescu declară cu lacrimile în ochi, 
oă mai bine voesce a muri, de cât a vărsa sânge 
de fraţi.

Se uniră şi alţii cu părerea Iui Golescu, ijicănd
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că tocmai aceia voescii şi ciocoii, ca să-i încrimi
neze de turburători.

Golesciî dar cerură a negoţia cu capii celor 
cari ’Ï constrângea.

Se dice că sub car niu; torul despre care vorbi- 
rămu, a cerut de la Golesciî suma de 300 galbeni 
ca să le rădice presiunea blocării, care sumă a şi 
dat-o eî, numai şi numai ca să nu mdră copii şi 
familiile de sete.

Eată ce s'a fost petrecut şi în Bucurescî în (Jiua 
de 30 Iunie.

Pe când ordinile căimăcămieî circulară prin ca
pitală şi ajunseră a ii cunoscute în tóté părţile ţereî, 
ciocoii şi linguşitorii alergau din tóté unghiurile ca 
să se face plăcuţi stăpânilor lor. Căpitan Costache 
dupe ordinile ce a priimit umbla, însoţit de doro
banţi sei, bătând cu uă furie nespusă în drépta şi 
în stânga pe ori cine’î eşia înainte.

Uă murmură atunci, uă voce de desperare cliiămă 
pe populă din tóté părţile de a merge în mase ca 
să cdră socoteală căimăcămieî, de faptele aci descrise, 
căriia preşedinte era Metropolitul.

Nóptea oraşul se aflase ca într’un fel de acedie, 
preumblânduse patrulele pe tóté stradele în centru 
şi prin mahalale, şi arestările se urmaseră fără cru
ţare pe ceî denunţiaţî. Spionii, luiiî chiar dintre cei 
care purtaseră cocardă maî mare la peptu cu revo- 
luţiunea, îşî făceau meseria, chihotând de bucurie, 
şi în tocmai ca strigoi sorbind din sângele umană. 
De dimineaţă piaţa era baricadată de rôndurï de os-
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taşî cu armele încărcate. Despre Podul Beiliculuï eï 
făceau faça spre Tabaci cari la cjiua de 11 şi 19 
alergaseră cei dântîî. In Lipscanii câţî-va neguţi- 
torî aii fost bătuţi chiar în uşa masasinelor, de do
robanţi. Comercianţii cât şi popului nu puteau a 
se într’uni duoî trei la un locil fără a ii împrăştiaţi 
şi bătuţi cu bice. Fie ce oră, fie ce minută aducea 
cu* sine uă mai mare apăsare pre capitala României. 
Negreşit că funcţiunariî şi agenţii căimăcămiei es- 
sageraü, prin purtarea şi caracterul lor mârşavii, es- 
secutarea ordinii or ce priimiseră.

Orî-cum, la uă atât de repede lovitură, la un 
jugu aşa de apăsătorii, după câte-va septemâm de 
libertate, popului era să se rescóle : craterul colcăia, 
îndată era să irumpă focul vulcanicü al întregeî ca
pitale.

Acésta s’a şi întâmplat cu perderea şi cu că
derea sguduitóre a căimăcămiei ş’a ómeniloru eî.

Intre orele dece şi un-spre-dece, cete de neguţi- 
torî se mişcau agitaţi în strada Lipscanilor cari fă
cuseră pe Căpitan Costache a fugi cu dorobanţii sei. 
Stindardul revoluţiuneî tot nu fusese dat jos la Co
misia de Negru! — Aceste cete începuseră a arăta 

şi nemulţiămirea lor pe façà şi cu uă voce 
Oratorii eşiserâ ca din pâraêutü. Mai ântîï un 

june forte curagiosü, urcânduse pe uă scară care uă 
găsi dintr’uă magasină din capul stradeî Şelarilor, în 

- Lipscani, începu, în audul tutulor, a condamna cu 
tdtă

murmura 
tare.

puterea elocuenţeî sale., faptele încriminate a le 
căimăcămiei, şi a deştepta amorul propriu al popu-
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Juliit şi al comercianţilor, d’a numai suferi uă ase
menea stare (le lucruri, ci cu toţii împreună să pro- 
testede şi chiar cu viaţa lor; amintind pe lângă a- 
césta, că proclamaţia şi guvernul revoluţiunei garanta 
dreptul şi persóna fie-căruia cetăţdn neatiil.se, şi că 
biciul şi terorismul cu care se înarmase caimacami a, 
era uă insultă şi uă isbire pentru populă, mai grea 
şi de cât însuşi mórtea...

La aiului acestora, ómenii păreu că se deştep
tau ca dintr’un visu, par’că începeau a se tredi ; ei 
vedeau, se luminau şi par’că luară putere la cuge
tarea şi voinţa lor. Alţii oratori făcură asemeni în 
diferite" distanţe, şi mai ales pe la răspântii.

Tótá piaţa Lipscanilor fu rădicată în picidre, 
Şi de Ia densa, ca prin uă scînteie electrică, se în- 
sciinţă întréga capitală.

Cel dântît stindardu abia eşi dintr’uă magasină 
de Lipscănie, şi uă sumă altele începură să curge de 
prin tóté părţile. Acelea ensă care veniră mat iute 
a se însoţi cu al Lipscanilor, erau a lc Oborenilor, 
locuitorii din colórea de Negru, electrisaţî dc ban- 
diera care fêJfeise şi chiar în timpul grelei presiuni, 
strejuită de Deivos şi de pompierii Iui.

— Ura!... începu strigările pe tóté stradele cen
trului capitalei de glótele care alergau însoţite de 
copii şi de călfile meseriaşilor ce lăsară magasinuriie 
şi merseră în mulţime, de a rescula piaţa: precu
peţii,. măcelarii şi cu tabacii, a veni cu toţi în cur
tea jVIetropolituluî, unde erau adunaţi şi caimacamii.— 
Ura! ura!., se repetau aceste strigări cave semănau
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cu urletul ce precede cutremurarea pământului, mai 
adăogând: să trăiască Constituţia! să trăiască Liber
tatea!...

De uă-dată începură a răpăi oblónele şi uşile 
prăvăliilor din piaţă, ale meseriaşilor, amestecându- 
se pe lângă acésta şi ţipetele femeilor spăriate şi a 
le copiilor de pe pragul uşilor, nedeprinşl, şi înspăi
mântaţi de asemenea spectacole.

Toţi dar din tóté părţile, curgând precum curge 
Danubiul în valuri, umplură curtea Metropolituluî. 
La orele douë-spre-dece nu se mal veclură doro
banţii poliţiei, miliţia şi ori ce autoritate a boiărilor, 
pe stradele Bucurescilor.

Metropolitul Neofit se afla într’uă stare de plâns. 
El se găsia între Scyla şi Carybdia. — în timpul re
uniune! în câmpul Filaretuluï a fost jurat cu toţi 
pentru Constituţiune, în timpul căimăcămiel, care ţinu 
numai 24 ore, deslegase pe populă şi pe funcţio
nari de acel jurământu, şi invocase regulamentul şi 
câimăcămia ca uă stare legală de lucruri; acum ea- 
răşî popului îl încongiură, îi impută ce a făcut, şi 
őre cum îl constrânse de a revoca ordinile acestea 
şi a invoca earăşl jurământul dântîl, şi a chiăma 
guvernulu la locul seu; cerând prin acestea un fel 
de dare de só mă despre lucruri şi uă satisfacere na
ţiune!, -de neajunsurile ce a fost suferit din actele 
căimăcămiel.

Ca delegaţi din partea popululul, cel ce intrară 
în casa P. S. S. a fost vre uă doi comercianţi, 
Scarlat Turnavitul care organisase garda în Craiova
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pe timpii când se apropia guvernul despre Caracal, 
Florian Aron cel ce fusese numit Prefecţii la Doljï, 
loan Oomăneanu şi alţi juni fii de boiări şi boiărî 
ce nu compatisaseră cu parti tul reacţionarii. Aceştia 
vorbiră Metropolitului în termini cuviincioşi; Ia care, 
cu t<5tă simpatia ce acesta ar’ fi avut-o ca să dicern 
aşa, către rusofili, îşi pl£că capul dinnaintea iiaţiu- 
neî care striga în curte: —Fă dreptate Prea Sânte 
Părinte !..

Metropolitul se supuse voinţei popul uhu, care 
de asemenea respectă persona sa.

El se puse în trăsură împreună cu boiărul I. 
Câmpineanul, pe care, penă Ia venirea guvernului, 
mulţimea îl aclamă de capul Statului împreună cu 
P. S. S. ; de a merge Ia palat, a da ordine în con
tra celor dictate de căimăcămie, şi a trimite îndată 
uă deputaţiune sa mérge să aduce ,pe guvernu 
înapoi.

Mulţimea populului cu nuni erőse stindarde ce se 
găsia în curte şi pe strade, deshuma îndată caii tră- 
surei, şi luară pe manile lor de a purta, penă Ia 
palat, careta cu personagele sus clise.

Manifestaţiile de aci se făcură şi mai eclatante 
de cât altă dată; dar şi mai ameninţătdre la furia 
populului, indignat de cele ce se petrecuse.

în câte-va minute casele acelora care au luat
parte, activă Ia ultragiul şi apăsarea descrise mai sus, 
fură sfărâmate cu tot ce se găsia întrînsele, lăsând 
numai nisce mini. Casa lui Căpitan Gostache în 
Podu-de-Pamônt a suferit greü de tót; a lui Zosima^
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ce era secretarul Metropolitulul, şi care redigease 
circularea ce s’a dat după fuga guvernului, de ase
meni a Iul E mânu ii Băleanul, Căimacamul, şi a lui 
O. Herescu fură maltratate.

Cine ar' li cutezat a se opune furiei celei őrbe 
a populului? şi cine ar’ ii fost în stare a ’1 opri do 
la nisce escese afîţate şi provenite din resbunare şi 
din ură? Ua-dată incendiul furiei gl ótel or aprins aşa 
de tare, .ar’ fi mersü prea de parte, daca nu s’ar li 
găsit, omeni cu óre-care influenţă, care să caute mid- 
lóce de a ’I potoli. Cei mai cu minte, cei mai bă
trâni şi desbrăcaţi de pasiuni, potoleau din ce în ce 
furia glótelor, vorbindu-le.

Mulţimea mişcănduse în tóté direcţiunile, cu stin
dardul revoluţi unei în frunte, se asemăna cu acele 
haite de Jupi cari în mediul iernelor caută, înver
şunaţi, victime de a le sfâşia.

Din starea de jóle în care se aflase capitala, în 
decurgerea acelor doue dile, se schimbă în amenin
ţări, în grinţare de resbunare şi de veninii ce amă- 
rîse tóté inimile, într’un amestecîi de turbare.

La palatu se făceau manifestări. Popului Stri
ga: să- vie guvernul! trăi as ce guvernul 
şi Constituţia!... ear pe strai le scoteau uă mugi.re 
ínfioratóre cerênd mórte sbirilor şi ciocoilor...

Pentru păcatele sale, Căpitan Costache se afla 
In palatul poliţiei. El nu se aşteptase la uă schim
bare atât de repede în lucruri.

Mulţime de fel de 'fel de omeni, între care erau 
amestecaţi Şi* Ţigani, se strânseseră înverşunaţi şbe-
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rituel în curtea poliţiei şi cerând pe Căpitau Cos- 
tache a ’J sfâşia.

Prefectul poliţiei, care a fost numit atunci îndată, 
ajutat de câţt-va <5meni mai înţelepţi şi cu concur
sul a câţi-va pompieri, opri năvălirea popul ului d’a 
intra înlăuntru să ia pe Căpitan Costache ş’a ter
mina actul grozavii; el făcu prin diferite manopere a 
se mulţiămi popului cu atâta, a ’! arăta pe sus distil Ja 
una din ferestre. Aci beţia de sânge se schimbă în- 
tr’uă sete de batjocurire, de rîsuri şi de comedie. 
Căpitanul dorobanţilor Àgieï, o mă micii de statură, 
şchiopii puţin de un picioră şi cu un oehiă tras în 
josü, grasă, bine legată, fórte energică în serviciul 
reclamat în nisce timpi de un guvernă despotică, se 
afla acum tremurând şi îngheţată audind ce cerea 
glótele pentru densul. El cu tute aceste a fost silit a 
se arăta la una din ferestre, după cum condiţionase- 
prefectul cu popului, numai să ’! scape viaţa, 
arăta la ferestre şi a sta câte-va 
mulţime! de a ’1 încărca cu înjur;!, cu batjocură şi 
a fi scuipat de toţi. Hohotele de r îs urî, fluerăturile 
şi câte eşpresiun! triviale, cum şi vorbele şi gesticu
laţiile ameninţătdre, adresate bietului omă care sta la 
ferdstră umilit şi ca mortă, nu se potă descrie. Gló
tele adăogaă: — Să iasă bine afară, să ’I yedemu! 
că destul ne a bătut şi ne a torturat, că de unde 
nu, venirnă de ’1 luăm de sus. Ear omul acesta, vic
tima unu! regi mă de guveruămentă viciosă, ce el 
servise, prăda acum furie! populaţie! eşia cât putea 
mai mult pe terestră, de a ti espus celor ma! sus -

a se 
minute dinaintea
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descrise. Şi acdstă comedie în rîsuri, şi răcnete* în 
tocmai ca uă muşi că infernală, se repetă de mai 
multe ori, strigând : Căpitan Costache să se arate 
ear!... Nefericitul, plătise prea scumpă greşala ce a 
fost comis d’a asculta de ordin'le căimăcămieî. A- 
c<$stă scenă abia se terminase, şi popului tot nu se du
cea. Prefectul a fost nevoit a ţine pe Căpitan Costache 
arestat mai multe di Ie, ca să ’1 póte scăpa 
cădea victimă.

La paiaţă se lucrară ordinile şi se subscriseră 
de membrii numiţi provisoriu, penă la sosirea Gu
vernului, şi cari erau : Părintele Metropolit.nl, I. Căm- 
pineanu, Creţuleseu, Mincu, negoţitoru, şi I. Brătianu. 
Unii din secretari, cei ce au fost ascunşi prin capi
tală, în timpul persecuţiunilor, — veniră îndată de şî 
luară postul lorii, spre a espedia ordinile în ju
deţe. Mai multe trăsuri plătite de Stătu plecară cu 
delegaţii, în fruntea cărora era ministru controlului 
Niţescu şi prefectul Florian Aron, însărcinaţi de a 
ajunge pe membri; guvernului or! unde se vor afla 
şi a i întdrce înapoi.

Acest! delegaţi îl ajunse pe unii prin munţi, pe 
alţii gata d’a trece hotarul.

La nuvelele aduse de aceia, eî prii miră 
înturna înapoi, dar cei mai mulţi îşi trecură fami- 

, Iii Ie în Transilvania.
A

Inturnânduse membrii guvernului pe unde 
seseră şi fuseseră persecutaţi, acum erau priimiţi cu 
onóre şi cu aci am aţi uni.

Ori pe unde ajungeau membrii guvernului din-

a nu

a se

mer-
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premia cu delegaţii trimişi după dânşii, popului Ie 
eşia înainte cu urări. La intrare-le în capitală s’a 
petrecut cele mai mari sărbători de priimire.

Popului dar cu acostă ocasiune, a dat probe de 
inteliginţă şi de bun simţu, dând şi tot-uădată uă 
lecţiune prin purtarea sa, acestor ómen! ce luaseră 
asupră-Ie uă sarcină aşa de grea, cât le era şi res
ponsabilitatea despre Sórtea şi viitorul lui...

Căiraăcămia se stinse de tot, şi capii armatei cei ce 
avéaü paspórtele în posunaru, îşi dideseră dim isiim ea.

Serbătorile începură cursul lor care apoi ţinură 
aprópe doue luni şi jumătate. Uă săptămână întrăgă 
s'a petrecut manifestaţiile popului în Bucuresei. Şi 
aceste serbătorî se ’n augurară prin depunerea la 
locu a stindardelor triculore pe tóté,edificiurile pu
blice şi a le particularilor, aceea ce se coprinsese în 
ordinile date de guvernul numit în pripă, penă la 
sosirea membrilor. Culórele stindardelor roşii, galbene 
şi albastre, arborate din nuoii, se priveau cu bucurie 
de populii: ele semănau cu culórele arcului din Cerii : 
simbolul sperançeï pentru omu. Danţurile şi bucuria 
în tótá capitala semăna cu concertul măreţu al natu
rel după trecerea uraganului; coci aceste câte-va di le 
de despotismu şi de tiranie, semăna, în viaţă ăstui 
populă, aceia ce ar' fi câte-va minute de vijălie în 
atmosferă, după care apoi răsare sórele şi pasările 
începu concertele lor amoróse. Bucuria şi manifes
taţiile era de datoria fie-cărui Român, a fie-cănu 
cetăţi anü.

Oraşul dar străluci a de serbare, edificiurile
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erau acoperite cu stindardele patriei; la Câmpul Li
bertăţii (Câmpul Filaretului) câta a se într’uni mul
ţimea populuiuî şi garda a relua armele. Ea ensă a 
fost descurageată, că capul pe care Ia fost ales şi 
aclamat în acesta câmpii de mult îşi dedese di misi
unea, şi D. C. Ari ştia, aclamat prin elecţie îl înlo
cuise. La retragerea acea umilită şi mai mult de cât 
umilită a membrilor guvernului, chiar şi garda fusese 
lipsita de căpetenia ei. Acum dar toţi lucrau, to{îl 
dedeau concursul loru, de a repara relele venite din 
întâmplare, dintr’ua înşelăciune...

Popului a doua di întruninduse la palat şi pre
tutindeni, pe strade şi ia Câmpul Libertăţii, spre a’ş! 
manifesta bucuria şi a se felicita de fapta sa, se o- 
presce îumirat dinaintea Dealului locaşului celui 
Sânfcit, în care se găsescu depuse relicuele Sântului 
Dumitru, patronul apărător al Bucurescilor.

Popului vede uimit că lipsesce tocmai pe cupola 
dome! de la poarta Metropolieî, stindardul tri.cul.oru, 
pe care îl dedese jos ordinul căimăcamiei.

— Cum de nu este drapelul naţionale pe vîrful 
edificiului al Sântului iocaşu? întrebă popului ou 
mirare.

— Aici căta să fie, adăogară unii dintre ómen!, 
un stindardu şi mai mare, şi mai falnicii în on bre a 
Sântului Dumitru, care ne a scăpat de cholera! .

— Cât şi de nenorocita căimăcămie, răspunseră 
alţii ou ironie surîelend.

— Ba si fraţii noştri! sunt îmormenţaţl aci, fie-le 
menoria bine cuvîntată! prorupseră alţii de dincolo.
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Acolo dar d’asupra clopotniţei metropolieî se cade 
sil ne urcămă vre unul din noi şi să arborămu un 
stindardă al nostru, pe care să '1 plăti mii noi. Cine 
se însărcineadă a se sui sus acolo?

Mulţimea draenilor se uita uni la alţii, şi nimeni 
parcă nu cuteda a se însărcina cu acâsta. Era prea 
înaltă turnul, şi urcarea acolo sus fórte periculăsă.

— Daţi bani D-vdstră de cumpăraţi pânză să 
se face steagul, şi me voiă însărcina eu să me urcă 
acolo tocmai sus la cruce ca să ’1 aşeijă. Eă simţ 
deprins din munte, că me urcamă în vârful bradilor 
direpţi ca luminarea şi ’nalţi de doue deci şi cinci 
de stânjeni. Ochii mulţime! adunate se opriră pe 
un Ungureană care vorbea. Acesta era Stefan care 
venise cu volintiriî, şi în timpă cât a fost persecu- 
ţiunea;, se refugise în casa cumnate! sale felt-febe- 
leasa.

Pe dată se împliniră töte.
în adeveră

triculoră, fu adus curând din piaţă, în lungime ca 
de patru stânjeni.

— Dómne ajută! ajută Sânte Dumitrei dise 
Stefan luând în braţe-! lemnul cel grosă pe care era 
înfăşurată pânza tricoloră cusută, am să me urcă 
tocmaî acolo în verfă, acolo sus voiă lega steagul 
acesta !

— Lasă pe mine că ine însărcinedu eă cu a- 
câsta! răspunse un june militară învestit cu uniforma 
de pompieră, cel ce veni ma! în urmă, însoţit de uă

stindardă de lustrenă de lână,un

\

. V
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femeia jună ce se opri lângă el ; eu ine urcii acolo* 
neică Stefane!

— Daca este aşa atnêndoï să ne suimă!
Şi amèndoï apucară în braţe-le, cu uă putere 

erculeană, acel drugu de lemnă care cu pénz a de pc 
el venia uă. sumă de ocale. Ei păşiră mai ântîl a 
intra în clopotniţă, si mulţimea se oprise aci, cu- 
riósa d’a privi pe ceï doi ómeni: pe civilă şi pe 
militarii, ca doi fraţi aï popul ului, redicănd bandi- 
era patriei lor, la culmea cea mai înaltă, cu multă 
greutate şi nu cu puţin peri ci u.

Clopotniţa de la pórta Metropol iei, un edificiu 
forte înaltă, prin posiţiunea sa locale, are uă boltă 
solidă din josă, cu porţi de stejaru şi căptuşite cu 
terű ; la al doilea etagiu patru ferestre mari arcuite 
şi cu comice privescu în patru părţi ale Bucuresci- 
lor; ínvelitórea rădicată, de formă ovale şi acope
rită cu feru albă, mergea de jos din façia pămân
tului, la înălţime de cincî-decî de picidre. Spre partea 
bisericeî Sloboclia, eşia afară la arcul de sus al fe
restrei trei grinzi grdse, pe care se forma un fel de 
podii cu blam de stejaru pe el ; straşina înveli tör eî era 
feilte repede şi cu un sgheabă de forma olanelor. 
De la acel podă şi pena Ia straşină n’ajungea un 
omu d’a atinge cu mâna. Crucea înfiptă în vîrfă, 
tare şi legată cu patru lanţuri, ce uă susţinea în con
tra vêrituluï de patru părţi, avea de desubtu-Î un 
globă pe care sta ea aşedată, şi împregk ru-î doi 
ômenï ar’ fi putut umbla ocolind-o. N’ar’ fi găsit 
cine-va estra-ordinară acésta înălţime daca nu era
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povîrnişul dealului în dreapta şi în stânga, cum şi 
spre partea ce o numirămu a ferestrei, unde era a- 
cel podu de grindi, ce domina cu privirea téta valea şi 
dealurile ca un plain în pregiurul oraşului. Acolo era " 
singurul locu şi cllipii pe unde émcniï noştri, cu ze
lul lor cel aprinsu, cătau să se urce ca să împlânte 
stindardul acela, tocmai la cruce în vîrful învălitdrei.

După ce că, ei căta să se suie cu multă anevo- 
inţă la acel podu, şi aceasta se făcea numai după ce 
ar’ ii pus piciorul pe coréna de la clopote, ca să 
pâşîasce la grinda cea de la ferăstră, apoi pe podii 
acolo se aşeda uă scară care să se rétiemé pe în- 
vălitère, lucru ce înfăţişa uă sumă de greutăţi d’a se 
împlini.

Acest lucru abia se făcu, şi cei doi órnení se 
nevoiaü a aşeda cum diserămu scara drept pe sghea- 
bul de la straşina turnului, ca să se pété sui.

Stefan volontarul, voi să privească de sus, mul
ţimea omenilor care se uita curiosă de pe dealul 
acoperit cu teii şi cu stâlpi sorii albi aliniaţi pe de- 
marginea aleiului, dar Constantin îi striga: nu te 
uita în jos că ameţesci, este prea înaltu aci ! Vecii 
de ţine bine scara că ine urcu eu ântîi cu bandiera 
pănă la cruce. Eu sunt învăţat cu lucrarea asta. 
Ţine-te numai bine pe grindi!...

Amêndoï ei se luptau să împlinească aceasta 
precum nisce furnici se nevoeseu a terâ cu ele un 
paiu mare cu grîü.

Constantin apucase de se suise penă la straşină, 
Şi Stefan ţinea bine de scara cea aşedată la căpăr

:
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tîiiil a doue grindï afară din podii, coci alt-i'el nu 
era cu putinţa a sta.

Càlcàtura pompierului era forte, şi scara tre- 
sub piciórele lui. Ungureanul ţinea bine Ga numura

cum-va să se înteraple să alunece şi să se pericule 
am endoî ; dar el nu băgă de seamă că un căpă- 
tîiü al grindiï era putrecjitu.

Aci un usure vêntu care abea era simţit de jos, 
yeni de isbi violinte, care eontribuea Ia mişcarea
scării.

Constantin aruncă d’asupra învelitoareî drapelul 
şi căuta a pune un picioru pe straşină; pe Stefan 
îl furnica să se urce mai curênd şi el, ca să vie să 
privească d’acolo întrdgă capitala, tóté cartierele 
şi tóté stradele, cu tóté stabilimentele şi cu tóté vir
tuţile şi cu tóté defectele şi păcatele loru, în nisce 
<}ile de încurcături şi de lupte ; dar de uă-dată uă 
voce care le striga de jos îi surprinse şi 9i făcu un 
minut a se înfiora.

Ali-baba Musulmanul intrase 
grădina metropolitului şi se aşedase, după cum îi era 
obicieiul la umbra copacilor, d’a fuma ş’a privi, cu 
mulţimea, urcarea stindardului ; dar interesânduse mai 
mult pentru băiatul lui, Constantin, observase că 
scara se aplecase mult într’uă parte şi din ce în ce 
se povêrnea mai mult.

Stefan penă să ia seama că alunecase un pi
cioru de pe căpătîiul grindei care era putrezită şi scă
pase scara din mâinile lui, Constantin remăsese spân
zurat în aeru, palidü Ia façà ca morţii şi acăţat îu-

din dosu înpe
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tocmai ca uă lipi tőre la marginea în vilii tőrei a înal
tului edificiu.

Ali-baba striga din tóté puterile sfâşiinduşî pep- 
tul : Constantine curagiu! băiete ţine-te bine acolo 
sus! ţine-te bine Constantine!...

Scara cad use şi se oprise de marginea comi
celor ce erau în pregiurul ferestrei; şi pëna să a- 
puce Stefan d’a o aşeda ear la locil, alergară câţi
va din spectatori de joşii care se urcară pe scara 
din lăuntru, cea de la clopote, pentru a da iute vre un 
ajutorü. Constantin, câte-va minute în asemenea si
tuaţie, căuta cu ochii a vedea lanţul care este legat 
de basa cruceî, să póté a’l apuca cu mâna, dar lan
ţul lipsea despre partea aceea. Se părea că ómeni 
căimăcămiei, când abătură jos stindardul care lusese 
mai ’nainte arborat, aruncaseră într’adins lanţul pe 
partea opusă a cupolei, să nu se mai póté lesne sui 
cine-va acolo.

Momentele aceste fură atât de isbitórc pentru 
militam şi pentru civilii, încâtu amândoi rămăseseră 
deconcertaţi şi spăimentaţî. Omenii strigau, se miş
cau, alergau şi se văitaii; cî erau josu, ear cei doi 
espuşi prea sus. Ast-fel se întâmplă une-orî şi 
într’un stătu când se perde echilibrul guvernamen- 
tuluî... Dar să ne ferimu d’a face politică din situ
aţia a doi ómen! cari luptau a arbora un stindardu 
pe care reaoa voinţă a altora îl didese josu.

Mişcarea ensă cea simpatică a lui Aii, 
fost vëdut pe Constantin făcend minuni, într’uă re- 
presintaţie de esserciţiîi gimnasticii ca acesta, fusese

care a
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ua lovire de trăsnetă pentru el, că junele era atâr
nat la marginea în véli tőrei, fără punctă de sprijinii 
şi fără nici un ajutorü, de cât singure forţele bra
ţelor sale. Acela striga pentru a’l încuragea, penă ce 
camaradul lui Constantin, ajutat de cei cari alergaseră 
la denşi, a putut să aşede din nuou scara pe care să 
pue piciorul, când altminteri ar’ ii fost sdrobit, pre
cum s’ar’ sparge un geamu, căci end de acolo.

Pompierul, ca tot ostaşul, familiarisât cu mór- 
tea, a putut vedea chiar în acele momente neferi
cite, cum Angelul şi partea lui, Sora, îngenuchiată 
la uă cruce dinaintea templului, se ruga ferbinte 
pentru scăparea sa clin periclu.

începu a striga şi el celor ce alerga pe scări. — 
Câte-va momente trecură şi scara fu reaşedată de 
nisce tabaci, doi órnem cari s’aă fost urcatu süsü 
pe podă. Junele neperdênd curagiul când a trebuit 
să ’1 aibă, puse, asudând, un picioră pe straşină, 
când cu celălaltă era reclemat pe capul scării, şi se 
putu ast-fêl trece periclu urcânduse d’asupra turnu
lui, mergând cu fruntea către ceru, legăuânduse în 
aeră şi îmbrăţişând stindardul... Când el fuse Ia 
jumătatea învălitdreî a cupoli întinse mâna şi cama
radului sëü care se urca binişoră, d’a ajunge unde 
era crucea.

Stindardul în curênd fâlfâia falnică şi străluci-*- 
toră acolo, pe care ei îl legară de cruce stând cu 
piciórele d’asupra globului ce servea de basă.

Aci' se găsiră unite la un locă Credinţa, Patria 
şi entusiasmul fiilor eî, cari luptară pentru densa...
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Spectatorii, uă mare parte junime n eg uf i tori din 
piafa, cei ce se aflară presinţî la acest faptii, scó- 
seră uă esclamaţie de bucurie, si făcură propunere 
d’a se strânge din contribufiune, uă colectă, 
gratifica pe cei cari aş e das eră bandiera pe clopot
niţa Metropolieî; dicend toţi într’una că St. Dumi
tru, Protectorele Sânt al capitalei, a scăpat pe pom
pierii. In fruntea listei colectei figurau fraţii librari 
George şi Simion Ioanide şi cismarul Antim.

Dar din înălţimea edificiului Metropolieî, cel doi 
ómen!, putură vedea tótá întinderea capitalei, şi tot 
çeremonialul pregătit d’a prii mi pe guvernul pro- 
visoriü ce se înturna de la Tîrgovisce. EI dă
riau mai departe, marginile, suburbiele, şi câmpul 
Filaretuluî care urma a deveni un Athenen pentru

Priveau d’acolo

spre a

a învăţa pe popul ideile secuiului, 
ei câmpia şi cele dântîî sate mărginaşe; priveau 
cum sătenii corespundeau cu cele ce se lucra în Bu- 
curescî. EI ved ură pe drumurile cele mari, care 
scobora despre munţi şi venia despre bălţi, sumă de 
cară cu bătrâni şi cu copii, viind să felicite şi să 
salute revoluţiunea şi pe guvernul ei. 
propiete oraşe precum Plocscii, Giurgiu şi Tîrgo- 
viscea fură cele dântîî ce tri misera deputaţiunî. Mun
ţii păreau că se apropieau şi aplecau bracli loru 
spre a saluta, împreună cu valurile Danubiuiuî ce 
purta răsunetul din locîi în locu, de diua cea din 
nuoü răsărită pentru acei bărbaţi cari veniau â’şî 
relua posturile şi cursul lucrării lor. Iu scurt tóté 
bucuriile şi pregătirile de serbatóre le vădură el, de

Cele mal a-
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cave reraaseră înmiraţi. Stând ânco acolo eî îşi de- 
teră mâna, ca cum ar’ fi jurat, civilu şi militaru, în 
laça atâtor lucruri mari, în faça capitalei şi în faça 
Ţerel întregi, de a fi împreună şi în câmpul de bă
tălie, precum se ajutară şi se sprijiniră unul pe al
tul aci. In urmă se scoborâră încetinel pe unde s’au 
fost urcat, ca să vie în midlocul populului, de a 
privi bandiera ce falnică fèlfêia d’asupra edificiului 
pe care îl descriserărau, şi unde laude şi uă recom
pensă- îî aştepta.



XII

Armata turcă intră pc la Giurgiu. — Soleiman-Paţa fi 
Zsocotencnţa Domnească. — Banchetul. — Fuad si Duhamel.

Va cunósce lectorul clin cele ce relatarămü penă 
aci, aceste triurafărî populare nu satisfăceau de locu. 
dorinţele cabinetului de la St. Petresburgă. Els’avëdut 
în cele din urmă nevoit dea da uă lovire făşişă a- 
cestuî cursă de lucruri, şi locul unde el căta să lö
véséé era Constantinopole, acel câmpii deschis la 
tot felul de manopere ale diplomaţiei ş’ale intrige!.

Pórta avea cunoscinţă de mişcarea din Româ
nia, ce voise astă ţdrăa manifesta prin revoluţiune; 
mal cu séraá că Ion Ghica, însărcinată de guvernă 
d’a obţine de la cabinetul Porţii, sancţionarea legi
lor celor noi, el informase bine pe divană.

Şi Sultanul era bine dispus pentru reformele a- 
cestea, pre cât timpă Românii îi recunoscea suze
ranitatea. Resid-Paşa, acel bărbată mai mult Fran- 
cesu după intenţiunile şi luminile cu care era do
tat, făcu cunoscut Sultanului, că mişcarea din România 
mergea de acordă cu dorinţa ce o avea Pórta d’a 
se emancipa de influenţa ce puterea Nordului ingé
ra asupra-1, Dară Reşît căta să fie mult pru-
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dinte în urma evenimentelor din Iunie petrecute Ia 
Paris, şi căuta nuni aï atâta a rupe bunele reiaţi uni 
cu puterea protectóre din România, pre cât se pu
tea basa pe ajutoru ce ’ï-ar ii dat Francia şi En- 
glitera. Penă atunci el ţinea în suspensie planurile 
ce ar’ fi avut d’a sancţiona cerinţele României, care 
de locu nu plăceau Roşiei. El căuta a urma cu tactu 
şi a face concesie, a umbla cu politică pentru po
litică.

Acăstă din urmă putere ceru cu tot dinadinsul 
la P(5rtă uă intervenire cu putere armată în Româ
nia, spre a restabili ordinea, în urma celor petre
cute penă aci, şi mai cu seamă a i se face reparaţie 
la injuriile şi atacurile ce nisce nesocotiţi jurnalişti 
în revoluţiune,’Ï aduceau, prin desele lor loviri în co- 
lónele foilor lor publicate... Roşia ameninţă pe Tur
cia că va socoti ca uă declaraţie de resbelu daca 

va fi ascultată.
Pórta rădică earăşî ochii spre Occidentu ca să 

véclè cât sunt dispuse Francia şi Englitera d’a o a- 
juta când ar* da un respunsu negativă acelei puteri, 
care ’î amintise, că.şi în timpul Sultanului Mahmud, 
resbeluJ petrecut, cu atâtea perderí pentru Turcia, 
nu fusese provocat din cât de nisce atacuri.

Pórta înţelese că armonia nu era tocmai stabi- 
• lită între puterile Occidentale, d’a face sacrificii pen

tru dânsa în asemenea casă, şi mai cu séma că Fran
cia o ducea într’uă turb urare, după căderea preşe
dintelui republice! Lamartine, în urma conflictului 
din Iunie; se cam góndi d’a nu arunca mănuşa Ru

mi
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siet, ce susţinea cu uă ameninţare ele resbelü, pre- 
tenţiunile sale.

In contra dar a voinţei ş’a intereselor eî, Tur
cia se vedu nevoită a da Ia uă parte cererile Ro
manilor, care nu erau în contra sa, şi a trimite un 
corpu de armată pe lungă un Corni saru al divanu
lui, d’a intra în România. Reşid nu lipsise din par
te-! d a da instrucţiunile sale lui Soleiman-Paşa, 
Comisarului ce era trimis d’a cerceta causaRomâuiei.

Oomandante al trupelor Otomane care trecu 
Dunărea, era Omer, cel ce penă atunci nu era toc
mai cunoscut pe teatrul luptelor care le avea Turcia.

Pe la finele lui Iulie dar Comisarul imperial in
tră pe Ia Giurgiu, fără a se amesteca câtu-şî de pu- _ 
ţin în cele din Iăuntru, şi aşedă lagărul armatei pe 
câmpia din sus, pe marginea apei, la Slobodia.

Secretarul lui Solei mau Tanghèr-Efendi, veni 
în Bucuresci, tragend la Momolu, casa Slătineanu.

Astă dată guvernul cerca earăşi uă lovire... Pu
terea pe care se putea reclema era numai a popu- 
liiiuî.

Manifestările acum urma să fie şi cu mai multă 
aprindere, de ochii dspelui care venise.

Guvernul protestă de intrarea Turcilor şi mai 
cu seamă învinovăţia venirea acestui aghentu, care 
călcase legile ţereî riefăcend carantina ce era stabi
lită la marginea Dunării.

Secretarul lui Soleiman arăta că-este venit cu 
ordine şi nu ptfte el rèspunde de venirea sa. * El
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aducea uă scrisóre adresată la tdtă populaţia şi bo- 
iărilor ţereî.

Să nu uitărau ca uă-dată cu intrarea trupelor 
Otomane în România, circulă un manifestă al impe- 
ratoruluî Nicolae, ce represiută revoluţiunea română, 
ca fapta unei minorităţi turburátóre, ale cărei idei 
de guvernămentîi nu este de cât curat uă imitaţie 
împrumutată de Ia propaganda democratică şi socia
listă a Europei Occidentale.

Românii dar erau ameninţaţi de mai multe părţi 
d’uă dată.

Ceea ce ensă era mai perniciosu, fu cearta şi 
inemiciile din întru iscate între săteni şi proprietari, 
la care nu puţin contribuise uă comisiune ce s’a 
fost întocmit, după ce guvernul se înturnase de la 
Tîrgovisce, care fusese întrunită de mai mulţi dele
gaţi din araêndouë aceste părţi, spre a regula ches
tiunea proprietăţii, şi în care s’a dat locü la mal 
multe discuţiunî nefolositdre, şi mal mult Ia atacuri 
şi atingeri pasionate. Multe începute de uă data 
nu puteau duce uşoru Ia resultatul doritul.. Şi în a- 
césta, ca în alte multe lucruri, se vëclu pedantismul 
unor ómen! necapabilî d’a lucra în asemenea trebî ; eî 
încurcară şi mal rëü lucrurile, şi pe unii şi pe alţii, 
adică puind pe ţeranî d’a cere prea mult şi pe pro
prietari d’a da prea puţin; şi uă neînţelegere com
plectă isvorê din acea comisiune, care aprinse focul 
urel între Români. Şi proprietarii dar erau de a- 
cordu cu manifestul imperatorulul ; strigând el în drdpta
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şi 'n stânga că socialiştii voru a sfâşia {.éra atacând 
proprietatea, şclt.

Atitudinea ce o luă, Comisarul divanului în Ro
mânia, la care alergă ua mulţime de sus-<Jişî pro
prietari d’a se plânge, se părea <5re-cum ne ’mpăcă- 
t<5re şi ameninţătdre la început cu omenii revolu
ţi unei.

Eată ce coprindea scrisórea adusă de secreta
rul Tanghêr-Efendi, al înaltului Cornisaru diva
nului din Constantinopole.

„Un numeru de Individî, dându-şî nume de 
Valachî, s’a ivit fără veste în acest principatu, şi 
după ce au ademenit miliţia ţerei şi răsturnat gu
vernul, ei s’au folosit de astă ocasiune pentru a im
pune Domnitorului, sub nume de instituţii noue, con- 
diţiunî în neputinţă d’a se împlini, în cât Domnitorul, 
nefiind în stare d’a se opune silniciei, şi vec}endu-se. 
într’uă posiţie periculdsă, a fost nevoit a-şi părăsi 
reşedinţa. Atunci, tot aceşti individî, folosindu-sc 
de astă împregiurare atât de favôrabilë în ochii lor, 
au avut cutezanţa d’a forma uă noue administraţiune 
nelegale subt nume de Guvernământ provisoriu...u

Acésta s’a citit într’un fel de adunare publică 
în sala de Ia Metropolie.

Era lesne de înţeles, din aceste rOndurî şi din 
mai multe altele, că scrisórea fusese dictată de am- 

, basadorele putereî sus-dise din Constantinopole, a- 
jutat de adresa ce Duhamel o a fost priimit, din 
partea proprietarilor boiărî, în care subsemnaseră 
ca vre-uă trei-deci de individî.
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Scrisărea. termina prin a ordona Românilor, (Va 
pune capetu guvernământului provisoriă, şi de a 
numi după datine, uă căimăcămie, sau alt-fel clisü 
Locotenentă.

Aci atacul era prea tare ; lupta urma a íi fórte 
crâncenă între Guvernă şi parti tul opusă...

Insă Guvernul provisoriă respingând nedreptele 
aciisaţiunî ale manifestului Turco-Rusescă, nu * voia

ar’ iia intra în luptă cu puterea Suzerană ; asta nu 
fost de cât a réspunde la calculele cabinetului Ţa
rului. îndată făcu a circula pe stradele Capitalei 
decretul următoră :

Cela te rii R oman i !

„Inemicii fericirii ndstre, în agonia lor aă scos un 
ţipâtă de turbare ce a răsunat penă la porţile Stam- 
bululuî; şi divanul, audindu-I, se retăci el însuşi, şi 
cugetă un momentă că guvernământul vostru nu ar’ 
represinta pe poporă.

„Răutatea lor a mers penă la aceea de a da 
un înţelesu criminală titlului de provisoriă ce aţi 
dat guvernământului ales de vor.

„Sciind că revoluţia română este gata a face 
mari. sacrificii pentru a asigura pe înalta Pórta, 
despre devotamentul şi iubirea sa ' pentru augustul 
Padişachă, liberatorul Orientului ; noi depunemă pu
terea în mânele popululuî, şi redemându-ne pe spi
ritul de ordine ce ve însufieţesce şi pe încrederea 
ce aţi pus în noi, v£* îndeinnămă a vê într’uni şi a
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proceda fără întârdiere la alegerea unui altă gu
vernă, care, după cererea trimisului, va Jua nume 
de Locotenenţa Domnésca a Terei Romănesci, şi va 
fi recunoscută oficiale de înalta P<5rtă.u

Membri guvernului provisonü.

25 iulie 1848.

Popului ce învăţase acum a privi actul re voi u- 
ţiuneî ca actă al seji, se într’uni cu linişte pe câm
pul Libertăţii al Filaretului, şi alese de membri ai 
Locotenenţei pe I. Heliade, Nicolae Golescu şi Cris- 
taclie Tel. Comisarul Porţii, din parte-i, se grăbi 
prin uă notă oficiale, a încunosciinţa corpul di
plomatică al capitalei, cum că el recunésce în nu
mele Sultanului, Locotenenţa domnésca de guvernă 
legală, şi ’1 îndémna a intra în relaţiuni ou ea.

Acésta fu uă învingere şi mai mare a popului ui 
asupra partitului contrariă.

Soleiman, bărbat distins şi cu uă statură înaltă, bine 
făcut, şi pe lengă acea atitudine eleganta de fiă al 
Orientului, nu era lipsit de cunoscinţe, mai ales în ceea 
ce privea interesele imperiului Turcă în Europa.

Cu tété vorbele sale cele aspre ale ântîiuluï seă 
manifestă, mai pe urmă, prin uă mësura de energie 
Şi politeţe, émeniï partitului liberale, îl făcură d’a da 
Şi el pe façâ simpatiile sale, şi că este dispus 
juta mişcarea naţiunale a acestei ţeri... Uă comi- 
siune fiind numită pentru a aduce la Constantino- 
pole proiectul de constituţiune, Soleiman o priimi cu

a a-
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mulţi amire în tabăra sa de Ia Giurgiu, şi invita pe 
toţ! membrii Locotenenţii Ia un strălucit prânsă.

Golescu şi cu Tel fuseseră şi mai ’nainte la 
Giurgiu, acum veni şi Heliade.

Ei se aflau la ospăţul ce M a dat Soleiman. Mai 
multe toasturi închinară în sănătatea Sultanului.

Soleiman rădicând un pachară se esprimă în 
stilu alegoricii al Orientului, cu uvmatórele vorbe:

„Vădă uă grădină frumósá. — Intre ea şi sőre, 
care ar’ trebui să înviuăşede florile şi arborii săi, 
nuorî geloşi se întrepuseseră ; gradina întârdiase de 
a răspândi în universă profumul florilor! şi bine fa
cerea fructelor sale. Eu închină un toastii pentru 
împrăştierea acestor nuorî! Sórele, este Sultanul; 
grădina este România; eu m’aşi simţi fericit de a 
’! fi grădinară.u

Unul dintre membri comisiune! î! răspunse tot 
în acest stilă alegorică.

„Eă închin un toastă în sănătatea grădinarului. 
Brume de lă Nordă căduseră peste grădină, uă earnă 
siberiană acoperea earba şi arbori! ca cu un giulgiu 
de mórte ; nu se vedea acum nici cel ma! mică semnă 
de viaţă saă de vegetaţie. Un noă sőre de Orientă, 
îndoindu-ş! radele, topi neaoa şi gheaţa; pămăntul 
priimi bine-făcăt<5rea Iu! căldură; tótá planta surise, 
şi se deschise la vederea grădinarului. Dară va!! 
plante parasite năbuşescă în grădină; pămăntul are 
nevoe de căldură; el cere a fi curăţită de mărăci
ni! ce ’1 înăbuşescă oprindu-î rodirea. Grădinarul 
este chiămat a deosebi plantele bune de cele para-
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site şi veninóse; el trebue să taie ramurile uscate 
de earna cea lungă şi de viaturile anjétóre. — Vi
vat grădinarului !...

Şi asemenea uă mulţime de parabole fură re- • 
petate în midlocul aclamaţiei conmesenilor.

Omer făcu onórele taberei membrilor Locote- 
nenţeî... Cea mai bună înţelegere dar domnia între 
guvernământul romànescü şi trimişii înalte! Porţi.

Soleiman, însoţit de uă escortă de cavalerie, veni 
de petrecu trei cjile în Bucurescî, unde fu prii mit cu 
strălucire şi cu aclamaţium din partea populului.

Acestea ensă nu mulţiămiau nici de cum pe Ru
sia, şi ea căută cu or! ce ckipü, a împedica înţele
gerea şi armonia între Români cu Poarta.

Adăogând earăş! isbirile de publicitate prin ga
zetele din Bucurescî, în care se aducea dese ata
curi Roşii; nisce cluburi în care se ţineaii discur
suri pline cu veninü în contra partitulu! oposantu şi 
cele! de ma! sus; uă bre care gelosie şi neînţele
gere între ce! cari represintau puterea Statului, de
fecte şi micşorimî omenesc!; — ma! multe persona
lităţi fuseseră desvălite ca uă monstruositate în fa- 
çia poporului; pe Heliade uni! îl acuza că tinde la 
domnie purtând manta albă şi umbla însoţit de adio- 
tantű ; apo! puţin în urmă nisce certuri se iscară clin 
causa schimbărilor de funcţiunari ; — pe Moşoiu, care 
fusese prefetu al poliţiei, îl depărta dicencl că se ru- 
desce cu membrul Locoteneţei, şi în locu-i se numi * 
Brătianu; tóté acestea produseră oare-care nemul- 
ţiămiri şi deteră curat semne de slăbiciune. La

Í
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câmpul Fi I are tu I uï, ín tóté Duminicile şi serbăto- 
' rile era cliiămat popului care venia în mase. Aci, 

de pe ua catedră aşedată într’un chi oscu, pe lângă 
multe lucruri folositóre, se vorbea şi multe în au- 
dul publică care nu ’şi prea aveau locul, şi con- 
trihueau de a desmoralisa şi a aduce mai multă 
perturbară, Apoi în cele după urmă una şi mai 
mare de cât tóté, maltratarea originalului Regula
mentului organică şi volumele în care erau în
scrise numele celor boiăriţî, numite archondologie*) 
cu despreţă, cu batjocură şi rîsurî purtândule în
tr’un cară funebru, învelite cu postavu negru, cu 
muşi că ; cu chiui rî şi cu hohote ca ua comedie, 
sau ca uă mascaradă, oprinduse din Io cu în Io cu 
cum se face cu morţii, — şi dinAiaintea consulatului 
rusescă, penă ce le duseră, pe patul de moarte, în 
curtea metropolitului, unde le arse într’uă proce
siune cu totul comică burlescă, şi dândule reilor 
cu blasfeme şi cu anatheme ; care toate aceste lu
cruri nu potu fi judecate de cât ca nisce copilă
rii, neputênd a susţine un actu ca acesta, prin 
care se atacau două puteri Rusia şi Turcia, cu 
armele în mână, şi după care a trebuit să urme de 
uă sumă de miserii şi perseciiţium, fructe a le fap
tului de mai sus.

Acéstá urmare nu ajuta întru nimicu consoli
darea actului umanii, represintat prin uă statue 
mare aşedată în façia palatului administrativă. 
Libertatea, Libertatea sclavilor!... singură poate pen
tru care cei mai mulţi erau. cu revoluţi unea...
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Uá comisiune fusese întocmită aï căreia mem
bri D. Petrache Poenaru şi părintele Iosaf Snago- 
veanu împărţiaii bilete de liberarea Ţiganilor din 
sclavie ; cari după ce priimeaîi acea ciuntie, veniau 
cu grămedile în faça stat.ueï ce ţinea sub picidrele 
eî lanţurile şl catenele sfărâmate, şi mulfiămiaii lo- 
vindu-şî peptul cu manile pentru câte aii suferit; 
aceasta adèvérat a atras compătimirea şi admirafi- 
unea mul ţi mei, şi ar’ fi făcut însuşi pe stăpâni lor, 
reacţionarii chiar, a remânea cu gura închisă. 1)

Şi urmarea de mai sus, a batjocurirei Regulamen
tului, nu era în armonie cu scopul Guvernului, care 
trimisese comisari într’adins, propagaiitistî în tóta 
ţeara, d’a instrui pe săteni esplicându-le articolele 
coprinse în proiectul de corişti tu ţi une şi dicêndu-Ie 
d’a se ţ'ne tot-d’auna în ordine.

Daca Regulamentul-organicu avu rele lucruri, 
avu ensă şi bune; şi pentru acdsta, diseră unii 
din cetăţeni, nu trebuea să atragemu pe capul ţe- 
reî calamitatea care a fost adus-o batjocurirea şi 
arderea lui.

Oa judecătorii imparţialii putemîi dice, că relele 
de care a suferit populaţia sub Regulamentu a fost 
mima! réoa aplicare a lui şi abusurile ce s’aii co
mis de funcţionari statului... 
care se înscriau rangurile boiărescî de şinele erau că— 
dute şi desfiinţate.

I) Nu seim» 8nsît de ce şi ’n acôslâ împregiurare sc p sese uă lacsîl la 
liberarea biletelor, â pisili lie care individu cftlc u„ sfáiijichü. Şi la 
ce ore se întreb u i nliţ acéstií suinii de bani?...

Gât despre cărţile în

13
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Aşa dar nu sei mu daca prin ac ásta úrtnare nu 
ne am asemënat cu acel călători pe munţi, într’un 
timpu negurosü, cari nevëdênd pe unde calcă, din 
causa câţeî întunecos«, de a eşi la culme în süsü, 
caută a trece, în impacienţa de care sunt dominaţi; 
pe uă potecă îngustă, între stânci şi rîpă, şi pentru 
ca n’au cunoscut bine calea se poraeneseu căcjuţi în 
fundul prăpastieî.

Dumnedeü şi viitorul va judeca acésta...
Popului imitând tot-d’auna pe cei care scie a 

vorbi mai multe şi ia ântîï iniţiativa la lucruri, a- 
clamă la arderea nefericitului şi pentru păcatele lui 
Regulamentul, şi după ce se termină acest auto-da- 
fe, în curtea P. S. S. se repecli pe colina Metropo- 
lieî unde sfărâmă cu furie, nisce table cu inscripţi- 
unî, de pe un monumentü aşedat acolo în 
acestui Regül ara entü.

Eî bine daca am lua-o acésta ca un actu de 
curagiü, apoi ara li voit ca acei cari au terminat 
acest actü, să nu fie abandonaţi de ast curagiü pënâ 
la fine ; şi era chipü, precum o să vedemă înainte.

Rusia ţinând socoteală de tot ce se făcuse şi se 
petrecuse, şi mai mult înfuriată de actul cel din ur
mă, al ardereï Regulamentuluï-organicü, ca operă 
elaborată subt influenţa sa şi recunoscută de dânsa 
şi de Turcia, găsi un preteestü forte d’a cere ime
diat Ia P<5rtă, prin ambasadorele sëü în Constanti- 
nopole, suprimarea revoluţi unei şi a Guvernului ce 
ea recunoscuse în România.

Soleiman a fost chiămat înapoi de Divanul Por

ra emori a
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ţii, şi se trimise un alt comisarii : Fuad-Efende, pus 
instrumenta subt ordinile directe ale Iul Duca un 

hamei.
Idra reacţiuneî începu a redica unu după altul 

capetele sale multe, lovite de revoluţiune.
Armata turcă pe pământul României se ranforfa 

cu trupe şi cu mun ţi uni aduse pe la Ruseiucu, şi 
capii ei, precum comisarul turcu şi generalul rush 
Duhamel, cel ce era instalat în micllocul taberei de 
la Giurgiu, nu voiau a intra în nici un fel de re
iaţi une cu Guvernul din Bucurescî.

Guvernul LocotenenţeÎ domnesc! se părea că 
’şi terminase cariera sa iu privinţa diplomaţiei în 
afara ; acum ce mai putea face era a se fortifica în 
lăuntru, a se pune în fruntea naţiune! şi, sau d'a o 
preface într’un mormânt, sau a o redica triurafătdre.

Guvernul ales de naţiune — de populă, avea a se 
lupta cu do! inemic! puternic!: Rusia şi Turcia; pen
tru că uâ-dată cu schimbarea din urmă a fase! lu
crurilor, armata rusă şi trecuse Prutul îu Moldova, 
şi formase doué mar! Jagore, unul la Iaşi şi altul la 
Bârlad.

Să nu -uitămu ânsă că or! cât de anevoidsă şi 
periculósá era posiţiuuea unde sta Guvernul, avea şi 
mari avantage: epoca aceia, simpatica populilor şi 
decişi unea întrege! naţiuni Române, care ar’ fi aler
gat din tote ungiurile spre a ’! da concursul seu 
de a’l susţine...

A! mult a avut a plânge Guvernul că n’a schit 
a se folosi de împregiurârî, şi. pentru că n’a avut
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Iîndestulă credinţă îu forţele sale şi 'şî perdu timpu 
priinciosă nefăcend nimica, când ochii seî căta a ’i 
îndrepta unde era partea cea mai tare, de a lupta 
şi de a combate pe inemicî; şi aşa dar, sau că el a fost 

' trădată de acei cari l’a consiliat, de a lepăda armele 
din mâni, sau că a fost incapabilă de fapte mari 
pentru naţiune.

Un singură omă, de essemplu prefectul de Foc
şani numit în urma lui Filip eseu, S cariat Turnavitul, 
puind în faça horele!or de cazaci pe graniţă, numai 
stindarde trioul ore şi ni see săteni, aceia nu cutesara a 
călca peste hotară pre cât stindardul revoluţiunei 
era arborat; ast-fel stindardul1 revoluţiunei al acelui 
ană însufla temere şi însuşi armatelor Ţarului... A- 
poî Turnavitul a vëçlut viind la densul nenumărate 
cete de voluntari, cari desertaă din aceste armate, 
cerênd a se înrola lângă trupele din România, de a 
combate armatele despoţilor. Guvernul greşi că n’a 
sciut a se servi de braţele Polonilor şi a le Ruşi
lor democraţi cari alergară vëijênd în aed stă ţâră 
arborat stindardu-1 Libertăţii, de braţele şi simpatia 
atâtor străini cari, negăsind aici energiea epocei, tre
cură în Ungaria si ’n Transilvania, unde făcură ca 
Europa întréga să fie gelósa de ilustraţia faptelor şi 
de resunetul armelor maghiare... Guvernul în ne- 
hotărîrea sa, clătinându-se, lăsă a se perde timpul, 
şi infort uniţii ce alergaseră în România, după ce 
trecură de la Focşani la Buzeă, şi aci aşteptând vo
inţa acestui Guvernă, fură în cele din urmă masa-
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eraţi de soldaţii Ţarului intrând, Ia Lop atari, în drep
tul lui Yintilă Vodă, în munţii Buze ului...

A! guvernul căta să aibă prevederi şi să fi în
ţeles mai bine ajutorul ce putea să ’1 aibă de Ia po- 
siţiunile locale, de Ia naţiunea întregă.şi de la sim
patiile populilor precum diserămă, într’uă epocă ca 
aceia,— epoca revoluţiunei universale!...

Ce făcu Bucuresciî, suveranul actelor şi al vo
inţei sale, într’uă asemenea împregiurare, după ce a- 
ruucă mănuşa la doue puteri prin arderea Regulamen
tului? Nimicu...- S’a destinat şi s’a redicat uă sumă de . 
trei mii galbeni din casa statului cu titlul de cumpără- 
t<5re de arme. Armele nu s’aű adus şi banii nu se mai 
sein de căpătâiul loru... şi din contribuţiuni din Capi
tală, oferite patriei, era strâns un fondu cu care se 
elicea că să se organisede uă legiune sacră ; fondul a 
dispărut pe mânile celor cari fuseseră însărcinaţi cu 
organisarea lui, şi nici un legionară măcar de poftă 
nu s’a vëdut.

Generalul membru Locotenenţei, făcu apel la ju
nime ca să se înrolede în óste ; uă mulţime de juni 
din tóté clasele societăţii, respunseră la apelul a- 
cesta şi intrară în cadrele armatei.

Bucuresciî ensă ne-avend nici de cum uă posi- 
ţiune strategică, şi învechită în păcatele lui, ca şi 
Regulamentul pe care 
de operaţie pentru apărarea ţerei călcată de inemicu.

Locul cel tare, locul care ar’ fi dat braţul de 
apărare Guvernului naţionale era muntele, precum 
o dise junele Român din Muşctoiul; Şi locul unde

copii îl arseră, nu era locul
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stindardul révolu fi unei, după călcarea inemicului cu 
mâna armată în întrul ţereî, ar’ fi putut sta arborat 
encă un anü, era numai munţii, munţii Vâlceî şi aï 
Gorjuluî... Să înveţe dar ca să scie acei <5menî că
rora naţiunea le încredinţează puterea, precum o în
credinţa Guvernului delà patru-deci şi opt; să scie 
că faptele cele mari împlinite de Români sub Mir- 
ceâ, Yladu, Micbaï şi Matei Basarab, se pctreeură 
súb apărarea munţilor, o mai repetamű, Termopi-
lele Românei!...*

Incongiuratu numai de şdpte opt sute (5meni de
terminaţi, ômenï de inimă şi adevăraţi patrioţi, e- 
chipaţi cu arme şi cu provisiune atunci în munţii 
Yâlcei, sau aï Gorjuluî, unde stindardul patriei sa 
stea arborat, Guvernul ales de populu ar’ fi guver
nat de acolo {éra întreagă, şi ar’ fi insuflat frica 
ineraicilor, cei ce n’ar fi avut curajul d’a maltrata 
precum au făcut, popului şi tdtă România. Acolo 
eî, aceî bravî Românî, de s’ar’ fi ţinut ast-fel numai 
treî lunî, Generalul Bem, acel söre al armelor liber
tăţii populilor, după ce curaţi Transilvania de ar
mate austriace şi ruse&ci, ş’af fi fost dat negreşit 
mâna cu Româna din Carpafî. Ungurii atunci ar’ fi 
înţeles mai bine interesul lor, şi neapărat că ei ar’ 
fi învăţat să preţuiâscë pe Românî, d’a combate 
împreună, armatele Ţarului ş’a le Turciei, precum 
combătură odinidră sub Matias şi sub Micliai... Cu 
tóté că şi Turcia e de creduf, ş’ar fi schimbat tactul...

După opt ani veni chestiunea resbelului de O-
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rient, şi Europa ar’ fi ţinut seamă de eroismul româ- 
nescü, când se închieiă tractatul din Farisu...

Acésta mare operă o putea împlini numai un 
singuru orau, un singuru bărbatu, ca şi acel ce or- 
ganisase uă tabără de regimentele ostireî cu panduri* 
cei bravi, recrutaţi din districtele Olteniei, pe locul 
unde marele Traian îşi aşedase castrele sale, lângă 
Rômnicü.

Vomă vorbi mai în urmă de Iagorul de la Tra
ian; acum să vederau ce făcea Locotenenţa în Bu- 
curescî



xiri

Turcii la porţile JB ucu reset for, nu (in nici uă relaţia ne eu 
Guvernul Locotenenţeh

Guvernul Locotenenţeî, în durerea sa vëdênd 
schimbarea lucrurilor, prin care se ataca drepturile 
de autonomie a ţereî, se asemăna cu un omu con- 
fusu de grele împregiurărî şi care este ocolit de uă 
mulţime de inemicî, cu care are a se lupta.

. La paiaţă şi pretutindeni unde se vedea vre li
nul din membrii el, se arăta tot-d’auna îngrijeaţi!, 
tot cugetând, şi penă că şi domiciliul nu şi ’1 avea 
stabilii; sau unii dintre denşiî dorm iau nóptea prin 
suburbii, între populă. Având ei dese întruniri şi 
deliberând, făceau fel de fel de planuri, îşi măsurau . 
puterea cu împregiurările ameninţate re, şi fără a a- 
răta câtu-şî de puţin la populă téma şi descuragearea 
lor, èï cunoscură că mi si unea-Ie era apr épe să se 
întrerupă; şi că daca mai făceaă ce-va era numai de 
ochi populuiuî, care şi începuse a întreba ce se va 
face cu Turcii intraţi pe pământul Ţereî Românesc!? 
Scopul Guvernului ănsă era d’a înlătura în orî-ce 
împregiurare, orî-ce conflicts, cu armata Suzeranului.

Se decise dar a maî face uă încercare, a tri-
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mite uă deputaţi une la Giurgiu, care să presintede 
noului comisar, Fuad, o mage Ie Românilor către In- 
nalta Părtă, şi a intermedia restabilirea bunelor re
iaţi urri între ea şi un Guvernă recunoscut de densa 
şi aclamat de populă.

îndată către finele lui Augustă se şi închirie de 
poliţie, uă sumă de bírji, în care porniră din capi
tală mai mulţi băi baţi distinşi de capacitate şi me
rite. Aceştia ajungend la Giurgiu veniră în gră
madă la cartirul Comisarului, care era într’uă casă 
din naintea alei ului, la marginea Dunării, şi d’acolo 
putură vedea lagărul Musulmanilor, aşedat cu nisce 
tinte ma?î, ca un câmp cu mo mâi verdî, ce coprin- 
dea un mare spaţiă mai din sus de oraşă, la Slo- 
bodia; şi dinaintea aleiuluî sus dis se afla de gardă - 
uă companie dc pedestraşi, cu armele puse în pira
mide. Vederea lagărului acesta insufla ăre cave o- 
răre spectatorilor d’aci.

• Fuad însciinţânduse de deputaţiunea care a ve
nit, voi a face dificultăţi pentru priimirea sa; dar el 
fu silit în cele din urmă, prin inşistarea acelora, d’a 
eşi în balconul casei unde şedea. Slabă şi ăclieşă 
Ia chipă, cu aerul cel seriosă care ’1 caractérisa, 
Fuad se asemăna după înfăţişarea sa, ca uă femeiă. 
mâniăsă, saă ca un copil îmbufnată...

Deputaţii îî ţinură un di scursă prin care el ăre 
cum îl flata ; dar el mai ’nainte ca aceştia se ter- 
njine discursul, îî întrerupse dicendu-le : — Mergeţi, 
la casele D-văstră că vom veni noi acolo ca să 
vedemu; fiţi în raat! fiţi în raat!.. (linisciţî).
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Duhamel în acest timpii se afla în casă la Fuad 
privind cu nisce ochi man deputatiuuea acésta şi 
atitudinea ce Turcul ţinea în faça eî.

Deputaţii cura diserămă, nunieră mare de bărbaţi 
şi tot ce capitala României avea de inteliginţe, 
înturnată prea nemulţiăraiţl de purtarea comisarului, 

Guvernul rëmase ca lovit de trăsnetu audind că 
a eşit aşa de rëü Încercarea sa cea din urmă, d’a se 
reconcilia cu comisarul Divanului.

După câte-va dile, la începutul lui Septembre, 
uă scrisóre adresată către Metropolisul, anunţa miş
carea armatei Musulmane de la Giurgiu spre capi
tală, prin care se anula cu desăvârşire fapta revo- 
luţiunei; şi ’1 îndatora a lua frânele guvernului ţâ
rii, dimpreună cu câţi-va boiări, penă la intrarea 
armatei.

se

ear

Aci mai mult de cât tot-d’auna acei <5menî or
biţi de urî personale, bătură în palme de bucurie, 
că vedeau fapta revoluţiuneî nimicită, şi un guvernă, 
cât şi naţiunea întréga, care densa l’a fost ales, in
sultat şi despreţuitu.

Cine ensă a simţit atât de greu afrontul adus 
naţiuneî prin acea conduită a comisarilor ce, în pu
terea armatei străine, veniau să înnăduşe votul ge
nerale? Cine? cine a fost aceia al cărora nume se 
pronunţă cu respectă de posteritate şi naţiunea le 
dete cununa martirilor? fură aceia cari avend numai
uă viaţă, se deciseră a spăla afrontul cu sângele lor 

Aceştia dar simţind greu ruşinea care se des-
profund

• • •

cârcă pe naţiune şi pe ţâră, resuflaseră cu un
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suspin, şi jurară în fundul inimeî lor, d’a pedepsi 
pe păgân şi pe insultătorii.

Tóté trupele dar, de orî ce armă; afară numai 
de un batal ionă de infanterie militari români, ce ră
mase d’a ţine garnisóna în Bucureseî, se porni la 
Rô mni cu, în tabăra delà Trai an; şi cu acésta Gu
vernul da a înţelege că căutase a lua măsuri pacifice 
în faça inemicilor care veniau, d’a nu espune capitala*

Acest batalion din regimentul ce avea de cape' 
tenie pe Radu Golescu, vărul Goleseuluî de la gu
vernă, era aşedat în casarmă, şi nu se ocupa de 
cât a face serviciu de garnisdnă Ia ministere, Ia tem
niţe etc. Populaţiei se disese prin agenţii poliţiei 
ca nimeni să nu iasă armat înaintea Turcilor.

La poliţie ănsă pompierii făceau mai în tóté (li
léié esserciţii; eï manoperaü cu tot felul de evolu- 
ţiunî şi marşuri, cu trompete şi cu tobe, pe câmpia 
din Dălul-Spiri, cea numită viea lui Hagi-Moscu; şi 
se înturnaă de acolo, admiraţi de populaţiune, dre
saţi bine şi cu un pasă energică, sunând trompetele, 
cu armele lor d’a uniără, şi mai adese-orî în mare 
ţinută.

Acăstă purtare a lor electrisa popululă, făcen- 
du-1 a uita un minut descuragărea în care era el 
cădut, ca şi guvernul Locotenenţei.

Pompierii dar, cât şi militarii d:n casarma din 
Dealul-Spiri, puţin eraă îngrijăţi de descuragiul po- 
pulului; şi par’ că în adins, prin aceste eserciţii şi 
preumblarea lor de la poliţie Ia câmpu şi înapoi,
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voiau, avênd în fruntea lor niscc bunï oficeri, să în- 
suflefesce pe Bucurescem.

Dar ei vorbeau mult de lagorul de peste Oltu, 
ca de uă resursă puternică, spre a apăra drepturile 
unei patrii îngenuncliiate.

Buourèsciï atunci, între té mă şi sperançia, încura- 
geatu pe de uă parte de lagorul de la Rômnicu şi 
ameninţat pe de alta de armata Musulmană cu un 
îndoit numëru de mare, tot credea că Turcii viind, 
era de interesul lor, a nu se arăta cu totul ostili 
unei naţiuni care nu se deslipea de denşiî prin re
voluţie, şi care eî însuşi recunoscuse Guvernul Looote- 
nenţeî domnesc! de Guvernă legale.

Ajungând Musulmanii la 9 Septembre Ia co
muna SintescI unde tăbărîră, doué ore departe de 
capitală, populaţia voi a mai face ênco uă încer
care, d’a intermedia bunele înţelegeri cu Guvernul; 
şi luând pe Părintele Metropolitul cu densa, merse 
la lagorul sus dis, la SintescI; dar diu nenorocire 
resultatul fu tot ca cel de la Giurgiu, cu puţine dile 
mai ’nainte.

Neisbutind ç’acésta încercare şi întuiuăndu-sc 
popului cu Pré Sănţia Sa de acolo, uă complectă 
confusiune se veclu descrisă în feçele tutui or.

La 11 Duminică de dimineaţa tötä capitala fu 
redicată în piciére, alergând sumă de érnem, între 
care cei dântîl erau tabacii şi măcelarii, la bariera 
Podulul-Beiliculul şi a Podului Căliţi, spre a opri 
pe Turci d’a nu intra. Armata ensă dinpreună cu 
sus dişi comisari, trase drept la Cotrocenï, a căruia
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câmpie o acoperi (le tinte întrun imens lagörü, ear 
în monastire se aşeda cartirul generalii..

Lumea din tote părţile alergă ca într’uă di de 
serbătdre, să védő lagörul cel ce, după mişcările şi 
semnele din lăuntru, nu se părea a veni cu ostilitate.

La 12, luni, penă a nu se face diua, diorile 
fură cântate în doue părţi ale armatelor, în casanta 
din Dealul-Spiri de Români, şi în lagörul de pe 
câmpia şi ’n monastirea Cotrocenî, de Musulmani.

Ei se audiaü unii pe alţii, precum nisce adver
sari ş’ar’ da semnalul, ear diua se înfăcişa la ori- 
sonte ca cura era învălită într’uă mantă sângerdsă.

Marchităniî cu fel de fel de mărfuri de consu
maţie se aşedaseră, cu nisce coverge, în faça la
görul ui.

Armata fiind închisă de un cordon aşedat des
pre capitală, soldaţii Turci nu comunicau cu nimeni, 
afară numai cât tîrguiaü cele de lipsă de Ia mar
chitani.

Luni tdtă diua s’a vedut intrând în capitală ne- 
numerată sumă de săteni nearmaţi, purtând numai, 
stindarde, cu Crucea Mântuitorului de pe Ia biseri
cile satelor, cu preuţii şi cântând: Domneai Pute
rilor fii cu noi!., cari mergeau de se puneau în faça 
lagöruliü musulman, ca un alt cordon; aceea ce 
de ómenii cu judecată sănătosă fură socotite de • 
nisce copilării, d’a eşi în faça unui neamicii ca a- 
cesta, cu Crucea şi cântând psalmi, în locü de a veni 
armaţi şi decişi pe luptă.

Nóptea, între orele noue şi dece, cetele de să-
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tenï fură turburate, prin călcarea patrulelor tur
cesc!. — Se dete alarma în capitală că intră Tur
cii, şi tdtă populaţia s’a rădicat. într’uă clipă ar- 
înănduse fîe-care omu cu ce putea, pentru care Gu
vernul avu multă anevoinţă, a desminţi acest sgo- 
motu răspândit într’adins, şi a face să se liniştăscă 
oraşul care se alia în perturbaţie de ce! ce voiau, 
a aţîţa lucrurile.

Marţ! la 13, diua se ivi tot aşa de aprinsă, ca 
cum cerul era încruntat, şi sunetul famfare! din ca- 
sarma Dealul-Spiri, a garnis ón ei române, se audi 
par’ că voi a plânge libertatea patriei, care trebuea 
să apue, uă-datăcu cliua acăsta, pentru mai mulţi ani.

Aghenţi! poliţiei umblaseră tótá nóptea a face 
să se liniştăscă popului, şi a1! dice că este oprit 
d’a mai eşi cine-va cu arme înaintea Turcilor. O- 
meniî însă îndoelnicî, la uă asemenea stare de lu
cruri şi cu inemicul la porţile oraşului, nu se prea 
putea Iinisei.

în acea di* diminăţa, do! ciauşî eşiră din lagö- 
rul musulmanii. EÍ se îndreptau pe stradele capi
tale! ducănd uă chârtie către Guvernă. Întîlnescu 
în stradă pe Ali-baba de care menţionarăm», cel ce 
mergea spre casarmă. Ei se salutară ca Musulmani, şi 
după ce schimbară între dânşii câte-va vorbe, Aii 
se despărţi de dânşii facându-Ie uă salutare punând 
mâna la frunte şi la gură, şi ’ş! urmă calea înainte. 
El intră la felt—febeiül, a căruia casă era cum se scie 
tocmai în faça casarmeï.

Găsind pe O aţine a felt-febelăsa stând de vorbă

!
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cu nurora eî, Sora, şi f<5rte bucurdsă ca în acea di 
Constantin fiul eî se înălţase in gradul de sergentü 
după Sub-locotenentul Dincă Balşan; pentru care 
aceste doue femei pregătiau ospeţu ce pompierii că
utau a ’1 da, în curtea poliţiei; şi de care de dimi- 
nâţă începuseră a trage danţul cântându-le un vio- 
rarü — unul dintre denşiî, şi unü cimpoerü.

Guvernul, ca guvernă ënco legale, îşî essersă 
dreptul seu şi recompensă pe vre uă câţi-va mili
tari înălţându-î în grade. Din numérul acestora era 
şi junele Constantin precum arătarămu.

Femeile sus clise, de bucuri éa acésta, se 
ocupau a frige doi mei pentru pompieri, când Ali
baba intră.

El Ie dete bună diminăţa, şi Catinca raulţiărain- 
du-î, îî spuse cu uă mare bucurie, nuvela înălţăreî 
în gradü de sergentü a fiului ei.

Aii, în contra obiceiului sëü, remase seriosu ca 
cum. nu se bucură.

Soţia felt-febeluluî îl întrebă, observând acea 
seriositate a Musulmanului: „dar ce aï Ali? de ce 
eşti necăjit, spune-mï?u

Ali-baba, pènà a voi să se esplice mai departe, 
răspunse în scurta Catinclii : „Femeia prietenului meu 
de demultu! viu să te însc.iinţedu că astădi, chiar 
âstăclî, tu trebue să schimbi şederea ta din casa asta; 
aï un prieten bun pe smatritul (iconomul spitalului 
oştireî) ce şăde în caisele luî Ghindă, în Isvoru, mu- 
tă-te la densul, că te va priimi pentru puţine dile. 
Astăzi este să se întâmple uă nenorocire, şi eu sunt

o-



208 Revoluţi unea romana din IRiS

Femeia prietenu-îngrijeatu şi pentru Constantin... 
lui raeü! acésta am ailat-o de la un ciauşu care e
orânduit de ascultare unui generalii muscalii din ta
băra Musulmanilor; el mî-a spus-o mie, şi eu 
viu să—ţi die atâta...u

Catinca se uită uimită la Musulman care termină
aceste vorbe şi îndată plecă.

Ea nu ciiteadă să ’şî arate turburarea către Sora, 
ci lăsând-o pe densa, să se ocupe de cele pentru 
ospeţu, alerga iute la Poliţie, la fiul eî.

Pompierii danţau de se clătina pământul subt 
piciórele lor, strigând mereu vivat!., şi trecând din 
mână în mână uă carafă de rachiu, pe. care ei o tot 
deşerta şi ear o umplea dintr’un butoiaşu ce unul 
dintre eî îl ţinea în braţe.

Eî formaseră doue ehorî: una condusa de un 
vioraru dintre dânşii, şi a doua de un cimpoieru. 
Cela ce umila cimpoiul şi anima danţul militarilor 
prin nisce tonuri plăcute, era Stefan fratele felt- 
febeluluî.

Catinca abia putu pătrunde prin mulţimea 
pompierilor care erau grămădiţi împregiurul choreî, 
de a găsi ţie fiul eî, ca să’i face cunoscut cele ce îî 
cjisese Aii.

Constantin nu voi a hotărî cu mumă-sa nimicu 
în privinţa mutăreî eî chiar în acele momente, până 
va merge mai ântîî la comandantele serviciului.lorü, 
ca să ’1 întrebe daca este a se îngriji ceva locui
torii de pe lângă casarme.

Comandantele, Maiorul de pompieri, chiar în
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acea dirainăţă intrase în spitalii, dicănd că nu prea 
îî era bine.

Constantin negăsind pe coma-ndantele, lăsă la 
uă parte chestiunea de mai sus, şi se dete şi el a- 
celeî bucurii nebune de care erau preocupaţi ca- 
maradiî lui.

Catinca întârdiă şi ea cu ocupaţiunea sa, d’a 
merge cel puţin penă la smatritul, cu a căriia soţie 
se afla în relafiuni de uă strânsă ami ci e.

Pompierii dar urmară petrecând şi jucând în 
curtea poliţiei, unde se ospătau, se felicitau unul 
pe altul, se îmbrăţişau şi închinau toasturi în sănă
tatea Locotenenţeî Domnescî, în a Libertăţii Ro
mânilor şi în prosperitatea corpului lor.

Orele trecuseră de doue după amiadi şi ospă
ţul acestora nu se terminase anco. Ei mai aveau de
băut, şi cătau ca după masă se re’ncépë earăşî 
dan ful.

Eată ce se întâmplase tot în acele ore în lagă
rul de la Cotrocenî.

Adresa trimisă de la lagoru, de diminăţă, dicta 
ca un numeru câtu de mare de cetăţeni, cei mai 
notabili şi cei mai inteliginţi, sunt chemaţi de co
misarul Divanului, spre a delibera împreună, asupra 
guvernului şi intereselor (erei.

Se grăbiră după acésta a merge delegaţi aleşi 
din tóté clasele societăţii în lagoru, al cărora nu- 
măm întrecea cifra de două sute individî, adică uă 
deputaţi une monstră.

14
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Aceştia merseră pe la orele 11 la lagoru, d1a 
se prés int a dinaintea liü Fiiad, unde era şi Duhamel.

Comisarul, priimindu-î, citi în audul tutulor un 
fel de firman, ce învinovăţia pe ómenii revoluţiiineî; 
care era în acordă cu adresa trimisă de la Giurgiu, 
cănd se mişcase trupele de a veni spre Bucurescî.

Presinţî erau secretarii guvernului, precum Ni cu 
Bălcescu, Costache Roset, trei din fraţii Golesci, 
Dimitri c Bolintineanu, Cesar Boliac, Nicolae Creţulescu, 
Voinescu şi alţi fii de boiărî; prefectul poliţiei 
1. Bratianu, Dimitrie Ghica — fiulu lui Grigore 
Ghica Vodă, fiii Iui Cantacosino şi bătrânul părin
tele lor, cu t<5tă ceata boiărăscă; şi preuţî şi negu- 
ţitori şi meseriaşi şi uă mulţime alţi ce au fost a- 
leşî şi trimişi delegaţi de a răspunde la acusarea ce 
comisarul voia, sub presiunea baionetelor turcesci, 
a impune naţiunei, după cum dicta acest firman.

Nici uă-dată nu s’a vădut protestând Romanii 
cu mai multă focü,‘de cât după cum protestară 
câţî-va bărbaţi cari rădicară cuventul în faça ăstui 
comisură, încongiurat de putere de armată şi măgulit 
de reacţionari şi de rusofili.

Nicu Bălcescu sili pe Turcul Fuad, prin pute
rea vorbireî sale, d’a asculta protestarea sa energică 
şi f(5rte drăptă, desvălindu-î t<5tă istoria acestor ţări; 
citând faptele şi epocele şi tractatele încheiată dupe 
timpi; învinovăţind tot-uă-dată şi mai puternică 
călcarea armatei turce pe pămentul României, care 
n’avusese nici un motivă basat pe dreptă, d’a inter
veni ş’a se amesteca în reorganisarea din lăuntru a
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ţereî. învinovăţi pe Turcia că a ab usât de drep
turi şi a călcat tractatele, pre cât timpii Românii 
le respecteadă; ameninţă p’acéstá putere că va lî 
respuncjetóre de eşitul lucrurilor, daca nu se va gôndi 
îndestul când voesce a oprima pe Români, şi nu 
voesce a ţine sémá de fapta naţiunale a revoluţiuneî, 
ca de uă voinţă genarale a loru.

Bălcescu fu aplaudat de mulţimea juuimeî inte- 
liginte, care striga: să trăiască România şi Oonstitu- 
ţiunea; afară de nisce bătrâni, cei ce aştepta în ne
răbdare, d’a vedea armatele acestea năvălind înă
untrul capitalei, şi în sila baionetelor, a restabili 
earăşî trecutul şi privilegiul regulamentară...

Alţi oratori rădicară earăşî cuvêntul după Băl
cescu, şi tot asemeni cu dreptul istorică, combătu ţie 
Pór ta despre conduita eî.

Fuad asculta acestea cu uă pacienţă silită, as
cundem! în inimă-î veninul ce-î adăoga aceste grave 
învinovăţiri.

Duhamel sta d’uă parte şi par’ că după căută
tura ochilor şi în încreţitura sprâncenilor, vedea 
cine-va cugetarea cu care predomnea pe Musulman, 
redicându-şî ochii adese ori spre capitală, adică de 
a termina mai curend instrucţiunile care i le-a fost 
dat. Mulţimea, era agitată împregiurul seă, dar ar
mata turcă îî umplea ochii... Sunetul vorbelor îî fă
cea reă credend că prin acestea energia Musulma
nului póte să slăbăsce, şi tóta respunderea sa, de 
care s’ar fi temut, era daca nu isbutia, în machina- 
ţiile sale ; cu ce preţă puţin îî păsa. El ensă voi ca
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acésta mulţime să fie îiicatenată, constrânsă, strivită, 
ş’a închide gura oratorilor cu tot dreptulu istoricii 
ce ei mereu îl repetau, dându-Î uă ştersătură cat 
de tare; a lucra, a lucra adică, de a bate ferul penă 
e caldă; şi d’aceia el turba de manie audind atăta 
vorbă şi acea întârziere ce nu o putea suferi.

Fuad în fine după ce ascultă îndestul pe cei 
cari vorbeau, se adresă către delegaţi cu următd- 
rele cuvinte :

— Ca să cunóscemu, Domnilor, care e voinţa 
naţionale aci, dumnévóstrá toţi cei ce sunteţi cu Con
stitué unea să vé trageţi într’uă parte, şi cei cu Re
gulamentul earăşî într’uă parte.

Nu găsimu îndestule espresiuni de a descri a- 
cestă mişcare a Romanilor cari se găsiau în mid- 
locul armatei. Ce faça deschisă şi ce purtare în- 
drăsndţă pentru cei ce se aşedară de partea noilor 
reforme, şi ce suflet rece şi ce mişcare împleticltdre 
pentru acei careN se retraseră de partea opusă pen
tru Regulamentul. Acolo se represinta uă scenă 
férte durerdsă: fiii boiărilor se puseră lăngă revo- 
luţiunea condamnată de Turci şi de Muscali, ear bă
trânii, părinţi lor, se aşedară de partea Regulamen
tului care, după cele ce se petrecuse penă atunci, 
semăna, susţinut de acei străini, ca un omu aprópe 
mortu, căruia medicii îi dă moscu.

A

In acea mişcare de agitaţie, de ilaritate şi du
rere, între suspine, rînjire şi gemetul acestor doué 
tabere de Români, dinaintea străinului opresorii ; în
tre lacrimile unora şi surîderea celor lalţi, boiărul Caii-
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tacosino fu numitü caimacamii, şi el priimi acesta 
cu multa bucurie a tutui or regularaentistilor, pe carul 
unul din fiii sei, trecut în ceelaltă ceată, striga plân
gând şi simţind cu greutate afrontul naţiune! sale 
călcata în picidre: „Nu priimi părinte! nu priimi !..64

Detunarea unui pistolii se aucli atunci şi sol
daţii Turci ocoliră îndată aedstă junime, care pro
testa din tdtă puterea, învinovăţind tot-d’auna con
duita Turciei, protestând îu numele naţiune!, pro
testând în numele dreptului eï, ear boiărilor li se 
deschise calea d’a intra în Bucurescî, pe unde tre
buia a călca în şirde de sângele compatrioţilor...

Cordonul lagărului fu dsfiiinţat, şi armata se 
mişcă resturnând dinaintea e! baracele marchitanii lor 
cu mărfuri, călcând peste dinen! şi ameninţând de 
tdte părţile pe ce! ce li se opunea. Cetele cele 
numerdse de săteni, veniţi cu preuţi, cu Crucile şi 
cu stindarde, restrânşi fiind într'un chîpă bruscă de 
armatele care le ocoli, Crucile r,burară în aeră, tă
iate ele ferul Musulmanilor, ear stindardele ce le ţi- 
neaă în mâni, după ,ce din ordine le închinară de 
trei ori penă la pământ, fură în cele din urmă rupte 
pe spinarea Ioni. Trompetele sunau marşul luptei; 
soldaţi! păşiaă aprinşi şi însetaţi de sânge. E! um- 
pluseră câmpia de ace! <5meni învestiţi cu uni foi ma 
nizamuluî-cedit, şi baionetele lor seînteiau fiorosu 
la raza sdrcluî de Septembre.

Vederea lor insufla un fioră popululuî; dar ensă 
nu’l descuragea. Când ajungă Turcii la bariera 
Dealulul-Şpiri, ca să intre în oraşu, locuitorii le îu-

. <
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cliiseseră intrarea. — La barieră era rădicată uă 
baricadă de nisce cară cărămidărescî şi de tot 
Jul de lucruri.

Un călăreţu Turcü se repedi înapoi la lagoră, 
de a reporta generalisimului, că mulţimea popului 
stă grămădită ca un părete la barieră, şi pórt a ora
şului este închisă cu baricade, — ce ordóná să se 
face ?

Duhamel, acel Francesu degenerată în Rusă, 
privind cu aerul seu siberian, capitala nearmată şi 
nefortificată, precum uă acuilă vede din vîrful stân- 
cei prada sa în vale, ordonă tare ; — Ucideţî şi 
treceţi înlăuntruî sabie şi focă pentru cel ce vor 
să résisté!..

Ca uă clipă sosi ordinul acesta, şi armata turcă 
cavaleria şi pedestraşii nici că se mai uitară la cei 
care le sta dinainte.

Cel dentîî care cădu victimă furiei năvălitori- 
lor, fu un Petre, fratele easinierului Martin, cel ce 
fu străpuns de lancea unuia dintre barbari, dinaintea 
barierei.

Nuvela acósta tristă se respâildi ca fulgerul în 
capitală care indignă prea mult pe populă; şi a- 
cestî fii aï naţiuneî se 'uitară în tóté părţile, să vdde 
nu cum-va se arată vre uă capi tenie, dintre aţâţi 
patrioţi, care să se pue în fruntea lor şi să-î conduce 
d’a înfrânge furia inemicilor. însă toţi eî lipseaă; — 
eraă închişi la Cotrocenî.

De la tóté barierile precum : Podul-Beilicului, 
Podul-Caliţi, Podul-de-păment şi Dealul-Spiri aler-
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gară aprinşi de ţi pe tul copiilor ş’al femeilor, acei 
dinem peste séma indignaţi, de a găsi pe Guvernă, 
să-î óéra séma de puterea cu care Ta fost învestit, 
ce mè'surï a fost luat, şi ce pregătiri a făcut pentru 
caşuri ostile de felul acesta ?

Mulţimea umpluse stradele şi piaţa pën’ la pa
lat strigând : „Dreptate şi rësbunare pentru sângele 
care se vérsá!..u

Numai Nicolae Golescu şi generalul Tel remă- 
seseră din membrii guvernului, cei ce aştej)taă des
tinata lor, la palatul Administrativă.

Gldtele încongiuraseră palatul acesta şi câţi-va 
intrară susu, trăsnind şi fulgerând, pe când cei de 
afară strigau ne’ncetat: Dreptate şi rësbunare!..

Golescu veni înaintea popululuî, palid la laça 
şi privind cu emoţiune mulţimea aprinsă şi prea 
turburată.

— Ce este copii? întrebă el pe cei ce se plân
seră de fapta de la bariera Spirei.

— Suntemă ucişi şi trădaţi! veninul a cere spă
larea afrontului nostru, ceremă rësbunare pentru 
barbarele urmări!..

— Fiţi liniştiţi, le rëspunse Golescul.
— Escelenţiă, adaogă unul din populă, care din 

ce în ce se indigna mai mult, aă şi acum să fimă 
liniştiţi când Turcii ne om oră şi ne pradă?

Acesta era Stefan Ungureanul căruia Golescul 
îi făcuse morala în cliua de Buna-Vestire.

— N’aveţi arme, copii!., rëspunde Golescul cu 
vocea muiată, n’aveţi arme!..
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— Arme vomă lua din manile păgânilor! N’a- 
vemă capi cine să ne povăţuâscă, că arme vom a- 
vea !....

Golescul şi Tel di seră glótelor că eî au făcut 
tot ce au putută, că sămânţa aruncată va răsări într’uă 
di, şi să aibă sperança în Dumnedeă şi în viitorii...

Cei indignaţi şi amărîţi, plecară de la palatul 
Administrativă spre a se înturna earăşî în Dealul- 
Spiri.

Intr’acestea Turcii îşi deschiseseră druraă şi um- 
pluseră strada cea lungă a Dealuluî-Spiri penă din- 
naintea casarmeî.

In casarmă oştirea presinta armele, fiind alini
ată în midlocul curteî, şi musica cântând marşă çe- 
remonială.

Colonelul Radul Golescul şi mai mulţi oficeri 
eşiseră în pdrtă d’a privi intrarea Musulmanilor în 
capitală, cei ce se opriră dinaintea casarmeî în stradă.

Ca colonelă în fruntea Musulmanilor era Che- 
rim, mergând călare pe un cală roşcată, şi lângă 
dânsul iui adiotantă, despre care se elicea că-î era 
nepotă, tot călare pe un cală albă. Baionetele în- 
făp'şaă uă pădure; şi acei ómení acoperiţi cu fesu 
roşu pe capă şi cu căutătura aspră eraă povăţuiţi 
de steagul cel verde cu semi-luna pe dânsul.

Turcul avea în căutătură şi ’n vorbele «lui ce
va de orgolios. Oficerii Români se păreaă óre-cum 
curtenitori.

Cherim dise colonelului Golescul să deşerte 
Românii casarma ca să o ocupe Turcii.

!
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Radu Golescul răspunse lu! Chérira, prin că
pitanul Caragea, cel ce cunoscea limba turcă, ca 
n’a priimit ordin de la Guvernă în privinţa acăsta, 
şi sa aştepte puţin penă va veni un ordin.

Chérira la ast rëspunsü clise: „bine, să aştep
tăm u.u

Colónele Turcesc! trecură în josu de porţile 
cas armei, penă în dreptul curtinei unde era depo- 
situl erbărieî. Eî inspirară, de la prima vedere, 
un fel de groază locuitorilor acestei suburbii, şi 
prin nuvela de cate s’a fost petrecut la barieră, 
de ostilitate şi barbarismu, familiile rămaseră înfi- 

' orate privindu-î.
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Lupta pompierilor in Dealul-Spiri

Daca Bucuresciî nu remaseră atunci de cat uă 
grămadă de ruine, fură datori numai că vre uă câţi- 
Aa dmenî lipsiau, cei opriţi Ja Jagoru; asemeni şi 
daca protestarea cea energică a lui Bălcescu şi cei
lalţi, dinaintea trimisului Porţii, fu sprijinită bărbă- 
tesce cu armele ’n mâni, de care Europa mai tare]iu 
ţinu socotela, fuserâmu datori corpului de pompieri 
de la poliţie.

Popului precum arătarămu, întorcênduse nemul- 
ţiămitu de rëspunsu Iui Nicolae Golescu, de Ia pa
latul Administrativă, şi credênd că este trădată, se 
grămădise în curtea poliţiei, strigând ne ’ncetat că 
I urcii au versat sângele fraţilor, şi că pompierii sa 
alerge.

Alarma aci sună mai forte de cât tocsinul unei ca
tastrofe de incendiu ca cel întâmplat cu un an îndêrétu.

Pompierii şi cu oficeriï lor, chiar părăsind os- 
peţul şi danţurile unei dile de serbătdre,' eşiră subt 
arme, făcând a bate tobele şi a suna trompetele de 
alarmă. Ei nu erau învestiţi în ţinută mare, ci nu-
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mâi îi» spenţere şi îu chite albe, cu şapca cea ro
tundă pe capă, cu curelele negre încrucişate pe 
peptu, de care era atêrnatü patrontaşul din dërëtu, 
şi cu pusei le încărcate, şi mai având de fie care o mu 
câte şdse-decî de patréne. EÏ erau în numërü mai 
bine de doue sute, şi când oficerii lor precum 
Zăgănescu, Dănescu, Stărostescu şi Dincă se 
puseră în frunte-le, eî săltară cu vioiciune, aflându- 
se ânco subt impresiunile bucuriei de la ospeţu şi 
(lanţuri. Comandândule căpitanii lor marşu, ei stri
gară cu uă voce sălbatecă, că ’şi vor face datoria pen
tru patrie; şi suflarea lor se amesteca cu aceea a 
pepululuî care îi chiăma în ajutoru.

Trecură sărind de alegreţe peste puntea de la 
poliţie şi se dirigeară cu un pasă regulată, spre 
drăpta pe strada de la Michaî Vodă.

Dănescu, de care menţionarămu în capitolul jire- 
oedentă, mergea alături cu Stărostescu ţinând spa
dele lor în mâni, avêntândule după cum pâşiaă.

Gel dântîî nu avea nimică de neliniştit în figura 
sa de cât ceî-Ialţi.

Nisce femei cunoscute îl întrebară din casele din 
dreptul mônastireï Michaî Vodă:

— Unde mergeţi Dănescule? Intdrceţi-ve mai 
bine înapoi... di seră ele.

— Ne ducemu să murimu pentru patrie !... rës- 
punse Dănescu cu aerul seu seriosu şi cam originală.

Femeile precum şi unii din bărbaţi care nu cu- 
nosciau pe Dănescu aşa de erou, după înfăţişarea şi
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maniera Iui, începură a rîde, în cât făcură şi pe 
Stărostescu a zîmbi.

r— Audi, Dăuescu merge ca să mdrăl... conti- 
nuară acele femei tot rid end.

Dáné seu ensă în acele momente nu rîdea; el era 
tot ca şi în diua când se aflase adunat cu Deivos şi 
cu Dumitrescu. Eî îşi pronunţaseră d’atuncî sentinţa. 
Deivos îşi ţinuse cuvêntul pentru 28 Iunie, pentru 
13 Septembre era rôndul lui Dănescu. Deivos fu

sese permutat la regi mentă, şi se afla acum în ca- 
sarmă, între soldaţi.

Pompierii intrară pe pdrta din jos a Cur tei-arse 
unde se afla temniţile.

La jumătatea curtei, de unde se vedea partea 
despre casarmă şi biserica cea veche neterminată, 
în tocmai cu uă ruină din mediul evu, eî dăriră seîn- 
teind la razele sörei iu baionetele Turcilor, întocmai 
ca uă pădure. Aci eî părură ca cum se treziseră din- 
tr’uă beţie. Numărul cel peste măsură de mare al 
inemiculuî şi care înaintase mai în jos de casarmă 
îî făcură un minutu a fi deconcertaţi. Eî se opriră 
la jumătatea Curteî-arse nesciind ce să face, să 
mărgă înainte, sau să se íntórce înapoi Ia poliţie, 
lntr’acestea soldaţii începură a se risipi neţinenduse 
întocmai de uă rigurdsă disciplină . Afară d’acăstă 
eî nu avuseseră un ordin speciale de la Guvernă 
pentru a merge la casarmă; dar eî au fost mişcaţi 
de însînuirea popului ui care îî întîlnesce şi aci, Ia 
locul unde se opriră în Ourtea-arsă.

Pe timpu ce oficeriî pompierilor ţineau un micu

_<*
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consiliu, cu într’un câmpu.de luptă, venea în faça 
soldaţilor ş’a oficerilor uă ceată de populu care se 
despărţise de la palatul Administrativii, şi în fruntea 
acestora era Stefan, fratele felt-febeluluî, care impu
tase őre cum Golesculuî, întrebându-1 că să fie liniş
tiţi şi când Turcii taie şi pradă?... Ceata de populă 
se adresă către pompieri, ca cum ar’ fi voit să ’Ï 
înpiugé la scopul lor:

— Ce vé opriţi? strigară aceştia, aideţî cu 
Dumnedeu înainte! Veni mu şi noi cu dumndvdstră!.

Ear Stefan dând cu ochii de Constantin se re
pedi a ’şi strânge cu densul mâni le ferbinte şi a 
se îmbrăţişa dicênd :

— Amêudoï amu redicat steagul pe turnul de la 
Metropolie, amendoî am jurat să ne aflărnu pe cam-, 
pul de bătaie, eatăme ’s gata!...

Şi el arătă pompierului uă carabină ce o purta 
ţinută cu ni see curele d’a umërul, şi la şoldu-î avênd 
uă palaşcă încărcata de cartuşe: — mergvunu acum cu 
Dumnedeu!.. clise el strângând din nuou mâna lui 
Constantin care lăcrima:

— Dar Sora unde este? adaogă Stefan, pe ea 
unde aï lăsato?

— Nu mé mai întreba, n’am vedut-o de erî.
— A ! bun este Dumnedeu, Constantine, nu te 

îngriji !.. Şi eî se îmbrăţişară încă uădată şi ’şî 
strânseră mâni le ca nisce fraţi.

Aci eî fură întrerupţi de bătaia tobei care suna 
strângerea soldaţilor cari se risipiseră.

Nicolae toboşarul, pus de sub-locotenentul Dincă
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Bălşan, batea toba de rësuna Curtea-arsă, care isbi 
audul şi inspiră őre care mirare şi chiar Turcilor. 
Toboşarul ţinând toba dinainte-! şi cu flinta a- 
iernată pe spate, bătea ca cum ar’ fi voit a o sparge, 
şi soldaţii în câte-va minute fură din nuou adunaţi, 
şi Dincă luă comanda îndreptând use spre dealü.

Dincă era încălţat cu botforl lungi penă din sus 
de genunchi; midlocul îî era încins de uă centură de 
pele în care avea înfipte două pistole cu câte doué 
ţevi şi încărcate ; spada ce o avea în mână era de 
uă fabrică germană fór te lată şi lungă, ca a drago- 
nilor; ochi hű înota în sânge şi figura-ï înfaçisa 
ceva de selbatecu, când ajunse în faça inemiculu! de 
care se atinse îndată peptu în peptu..

Turcii vedenii pe pompier! viind cu atâta îndrăs- 
neală spre denşi, nu seiură un minutu ce să soco- 
tésce, şi le deschiseră locu p’între denşi, despărţin- 
du-se colónele lor în doue lătur! ale strade!.

La apropiera loru se mesurară cu nisce ocli! 
mar!, îşi întâmpinară căutăturile şi ’şt cântăriră fie
care greutatea, vedenii use fa9ă ’n facă uni cu alţi!.

Cu tote acestea pompieri! intraseră în strada cea 
ocupată de Turc!, unde e! le făcură locu, ţinând use 
şi uni şi alţi! în gardă şi cu mâna pe cocoşul 
arme!.

Pompieri! înaintaseră în midlocul colónelor a- 
celora, de a merge Ia porţile casarmeî, unde într’a- 
diris, sau póte din greşală, uni! dintre e! se cam a- 
tinseră de soldaţi! Turci şi se cam apostrofară cu 
aspre căutături şi cu nisce vorbe lipsite de puliteţiă.
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Fruntea colónei a pompierilor mai ajunsese 
lângă pór ta casarmeí p’între trupele străine, când 
códa era în urmă de aceştia.

Aci fu momentele cele grave pentru ni see ad
versari care nu ’şl declaraseră resbelu; ensă cel mai 
forte, cel mai potinte se vëduse bravată prin con
duita celui mai micu, precum erau Turcii şi aceşti 
uă mână de ómen! — pompierii...

Dincă vestmîntatu precum se scie şi înarmat 
cum diserămu, avend pe sergentul Constantin lângă 
el, ajunge penă în dreptul lui Cherim care se ocupa 
de comanda trupelor sale. Acesta vëdènd pe Român 
pregătit precum ar’ merge în resbelu, voi să ’1 ne- 
socotéscë atingêndu-1, ca cum s’ar’ juca cu densul, 
cu latul săbii sale pe umëru-ï,

Se vede că Satan în momentele aceste îşi freca 
unghiile ca să se întemple ceva.

Dincă nu băgase de şdmă când avântă Cherim 
spada spre dênsul, dar Constantin de lângă el îl vëdu, 
Şi degrab îndreptă vîrful baionetei spre acela. Musul
manul atunci bombănind se aprinse de furie şi vîr
ful săbii sale se atinse de baionetă, de a lovi pe 
Dincă, ënsa cu latul ei. Sergentul .îl lovi calul sëü 
roşcat şi cădu.

Aci se făcu uă comfusiune spăiraântătdre.
Adiotantul Colonelului îşi făcu datoria pentru 

superiorul sëü; aduse spada mâniosu să despintece 
pe sergentul ce dcscărcase arma în calul lui Cherim.

• Dincă revenind ca dintr un fel de estasü, care îi pro
dusese descărcătura armei, vede pe nepotu lui Cherim
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repedindu-se cu furie asupra sergentului care îl a- 
parase; ca fulgerul el trage pistolul, al căruia vîrfu 
îndreptându-1 spre inemicu de Io cu face a detuna aerul, 
şi fumul îl făcuse nevedut pentru câte-va minute ; 
cu care atunci desarmase furia adiotantuluî şi ’1 tri
mise liniştit în braţele huriilor în Paradisul promis 
de Mahomet.

Uă dată eomflictul început într’ast- fel, mai ântîï 
şi uni şi alţii, şi Românii si Mosulmanii, remăseseră 
încremeniţi, găsind use înlr'uă aşa posiţie anevoiósa 
şi fdrte critică.

Pe când cei dinpregiurui adiotantuluî alergară 
de al rădica de jos, plin de sânge şi morţii, un ai 
doilea adiotantu, din ordini le hű Cheri m, comandă 
coldneî Turcescî ostilitatea, a pune armele la ochi 
şi a face focu; dar cum? Românii se aflau la un locu 
cu Turcii. Eî. fură nevoiţi a descărca ântîiele focuri 
în susu. Fumul se pusese. între dînşi ca uă perdea, 
în cât nu se mai vedeau unii cu alţii, şi gldnţele 
din arme făcură a se audi şuerâtura lor cea ascu
ţită pîn aeră. Oliceriî pompierilor, având pe Nicolae 
toboşarul între dânşi şi vre uă doi comacî, coman
dară pompierilor «risipirea; cei ce din rondurile ine— 
micilor oştilî, unde se găsiau, îşî deschiseră cu vîr- 
ful baionetelor locu, şi se aruncară în şanţul de dinar 

. intea casarmeî şi penă în joşii de curtina a deposi- 
tuluî de erbă..

Sângele acum cursese de ajunsă; încăierarea era 
aprinsa; armele ploau focuri facênd a detuna întréga 
capitală; pompierii Români se băteau cu Turcii..*



M USA TŐIÜL 225

Românii ënsa cunoscând bine serviciul de tira]iorî, 
înşela pe Turci ori de câte ori îndreptau focurile spre 
dânşii, coci eî se culcau ş’apol se redicau din şanţu, 
făcând d’acolo sumă de mort! şj răniţi între rendu-’ 
rile Musulmanilor.

D’ncă îşi făcuse locîi cu spada în mână, din- 
preună cu vre uă câţi-va tovarăşi, şi apucară de 
intrară pe pórt.a casarmel. Constantin ensă râmase din 
întâmplare afară şi se aruncă în şanţu; ensă el era 
lovit de spadă Ia umerul drepţii şi sângele începuse 
a "I inunda cămaşa şi îmbrăcăminţele.

Soldaţii din lăuntru casarmel puşi în cea mal 
ciudată posiţie, nu sciaîi ce atitudine să ia, şi mal ales 
că cu ruşinea lor cel mal mulţi din oficeri îl pără
sise, uă dată cu începerea ostilităţii. El înţeleseră 
că ostilitatea era deschisă cu fraţii lorii pompierii, 
şi voiră, sub comanda unor căprari, a ’şl face dato
ria., Şi de unde el penă aci presintau armele la 
Turci, o rupseră din contra, şi făcură câte-va des
cărcaturi de focuri de pl útóné pe d’asupra ulucilor, 
către stradă, şi urmare apoi focuri neregulate.

Turcii deşteptaţi târdiîi de clrpul cum erau de
cimaţi de pompierii retranşaţl şi de soldaţii din ca- 
sârmă, cel mascaţi de ulucile despre stradă, coman
dară a veni artileria, care fórte iute trimise vre uă 
patru tunuri, de a aşterne la pământii acele îngră
diri ale casarmel şi a mătura pe pompierii de prin 
şanţu.

Musulmanii erau furioşi, şi tocmai atunci se pre
găteau de luptă.

15
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în adeverii doue tunuri descărcate făcu un gro
zavă efectu, încât sili pe pompieri a eşi din mete- 
resu, să asaltede cu baionetele în mâni cele-lalte 
doue ; şi după ce ei împuşcară pe tunarii, tocmai în 
momentul când ţineau fitilurile aprinse, puseră ma
nile pe ele ; măcelăriră în dreapta şi ’n stânga pe cei 
care li se împotrivi, şi ast-fel eî se făcură stăpâni 
şi pe artileria inemicului...

Sgomotul ce ei îl făcură când se repediră să 
asaltede tunurile înspăimântă un rainutu pe Musul
mani, cu tot nu menii lor cel mare şi cu tóté avan- 
tagele putere! lorii.

Aci pompierii desvăliră un curagiü însemnat de 
care cată a vorbi istoria.

Tunurile asaltate de dânşii, cădură cum diserăm 
încărcate cu mitralii în manile lor; ei le íntórse direc
ţiunea în partea opusă, şi Constantin, deşi rănit 
şi svêntat de dureri cum era, dete focă cu uă iască 
aprinsă la tigaia tunurilor, care apoi făcură uă uliţă 
întreagă de morţi şi de răniţi, dinaintea lorii.

Ei se distinseră în adeverii în faptul acesta, dar 
şi pe dânşii îi costă perderea a mai mulţi camarad! 
şi doi oficeri care veniseră Ia peptu cu Musulmanii, 
luptându-se d’a se retrage earăşi in şaiiţii, ca la uă 
bună posiţie ce ei nu voiau a o perde O ! unul din
tre aceşti oficeri era chiar Dănescu care, de şi des- 
pintecase cu spada pe adversarul seu, dar el fu în— 
puşcat drept în inimă şi cădu fără a sufla.

Aprópe de porta casarmeï, celă-laltu, lovit de 
carteciuri peste totă, espira într’un chipu forte dure-
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rosü. — El sta redemat cu spatele pe cacîaverul unui 
confrate, în acele momente de agonie; şi într'uă 
mână ţinând anco sabia sa roşită, cu ceelaltă se ne
voia a .scote clin sînu un micu portretă ce ’I purta 
la sine, al femeeî de care căta să ’şl aduce aminte 
şi la morte, portretul unei fee id re —- fidançata sa, 
căriia îi promisese mâna. Un glonţu în cele din 
urmă îî sparge fruntea şi el espiră pronunţând nu
mele : patrie şi amorul.. Ast-fel căclu Stărostescu şi 
muri, camaradul lui Dănescu, al lui Deivos şi Du- 
mitrescu.

Alte tunuri fură îndată aduse de Musulmani pe 
care le aşedară în locul celor d’ântîi ; cu acestea a- 
poi asigurau învingerea pentru dânşii.

Ulucile fură desfiinţate din faça casarmeî şi pe 
pompieri îUlovia în pedişu, pe când aceştia se lup
tau după uă manieră particulară a lor.

Tunurile clar detunau de se audiră fórte departe.; 
uă negură de fumii acoperi mal toţi Bucureşcil, şi 
g’ldnţele încrucişau spaţiul lovind pe omeni p’în casele 
loru.

Soldaţii din casarmă erau ca şi căcluţl.
Urî şi cât el s’aîi luptat, cât şi pompierii, numai

puteau a se ţine în faça unei artilerii care ’! lovea
cu focuri încrucişate, şi unei armate torte numeróse
ce mereu era premenită de îuun forţe.

Cele ce relatarăm îi penă aci sunt constatate prin
arătările mal multor marturl oculari. Locul era a-
coperit de morţi şi de răniţi, şi , gemetele acestora-
înfuria şi inai múlt pe soldaţii aprinşi de resemnare..

*

!

;
;
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In curând şi pompierii şi soldaţii din casarmă, 
constrânşi de forţele Musulmanilor, fură nevoiţi de 
a depune armele; cei din urmă cer end, prin redi ca

linei pénze albe, un deleu de a înceta ostilitatea. 
Turcii priimiră d’a parlamenta, dar impuseră 
diţiunî de tot umilitóre pentru cei ce cerură armistare.

Tot ajutorul ce prii misera aceşti uă mană de 
soldaţi Romani, în timpul luptei care a ţinut mai 
bine de uă oră, cu uă oştire de doue-decî şi cinci 
de miî dinem, a fost numai câţi-va vînători 
tre volontarî d’afară şi câţî-va străini ceî ce veni
seră armaţi cu sineţe cu doué {eve, de a susţine 
lupta, despre partea oraşului.

Aşa dar soldaţii sleiseră töte midlócele şi tóté 
puterile lor, într’ua luptă atât de nepotrivită cu 
inemicu puternică, care ensă le dete dreptul a dice 
că eî ş’aă făcut datoria clin parte-le pentru (eră. Ensă ' 
ei statură în cele după urmă, ne mai fiind nici braţe, 
nici muniţiune: se aflau căcluţî la dkcreţiuuea ine- 
mi oului.

Un parlamentară vine din partea militarilor din 
casarme ţiind în vîrful baionetei un stergaru albă, 
care îl găsi la îndemână felt-febelul ce ne este cuno
scut, însărcinându-se chiar densul cu acostă misiune, 
şi având lângă dânsul un toboşară din regimentă.

Turcii védu pe parlamentară şi îndată încetară 
focurile artileriei, cât şi al sineţelor.

Felt-febelul vorbi, şi un comandanţe Musulman 
îî dise că soldaţii să depue armele şi să stea strânşi 
la un Io cu în curtea casarme.!.

rea
con-

din-

un
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Penă să parlamentedé felt-febeli.il, pompierul 
Dincă şi eşi împre nă cu mai mulţi soldaţi, cu ar
mele în mâni, pe partea din dosii a casarmeî. Ei 
fură întâlniţi de un convoiu turcescü, dar acesta nu 
cutedă să ’i atace, cu tot numărul lor cel micii.

Felt-febelul se înturnă de la însărcinarea sa; 
şi soldaţii casarmeî, unii plângând, lepădară armele 
şi se puseră desarmaţî de uă parte, cu manile gólé 
şi cu totul în discreţiunea neamiculuî.

Turcii se aruncară ca uă grindină în curtea ca
sarmeî, îucongiurară pe militari, desbrăcară pe morţî 
şi scotociră cu uă selbătăcie în camerile casarmeî tot 
ce găsiră. Cât despre pompieri puţin! mai erau în viaţă.

In stancia cancelarii se petrecu uă scenă remar
cabile şi sublimă pentru eroi.

Un soldată sta nemişcat cu arma la peptu, pă- 
dind stindardu-1 regimentului, pe care cei—lalţi îl ui
taseră. Numai nisce barbari putea trece cu vederea 
meritul ăstui soldată care îşi împlini cu sânţenie da
toria pentru stindardă.

Turcul răsplăti acestă bravură cu uă lovitură 
de spadă; Ia care nu trebue a ne îndoi că şi acel 
soldată sciu a rësjmnde lovind cu baioneta mai ’na- 
inte d’a cădea el.

După câte-va momente soldatul acesta fu teretă 
în bătătură, inundat în sângele seă, şi adversarul 
sëü alături tot în astă stare.

El căta să fie aruncat la un locă cu Dănescu 
şi cu Stărostescu, căduţi în luptă cum arătarămu, şi 
cu uă mulţime aţf£~©ştaşi cari zăceau într’uă gră-
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Turcitmaria mare dupa póvta casarmeï la drépta. 
recii casera îndată morf.it lorü ca să nu fie vâduţi, când 
pe Români îi lăsau într’adins a ii espuşt.

Citămu eara un faptă care caractérisa pe bar
bară.

La pórta lângă care era grămadă cadavrele mor
ţilor aruncaţi claie uni peste alţi, clone rânduri de 
äschert ţineau săbiile încrucişate, formând un arcîi 
pe sub care trebuea a trece militari Creştini. După 
ce îl trecu ast-fel de trei ort, le clise comânclantele 
turcă, că eï sunt liberaţi din servicii! şi că să se 
dúcé la casele lor. Ei eraă ensă clespueţi numai 
în cămeşi; — Turcii le luase şi cişmele din picidre.

Nefericiţii ómeni maltrataţi şi umiliţi, îşi luară 
diua bună mulţiămincl celui care le clădesc libertate.

Nu se depărtaseră ei nici la uă sută de paşi 
mergènd pe strada de lângă Ourtea-arsă în josă, şi 
doue tunuri ce eraă mascate în dosul liniei clin faça 
a infanteriei turce, fură îndată trase înainte şi li se 
dete focă, încărcate fiind cu cartece şi cu mitralii, 
a cărora detunare făcu a se cutremura pământul. 
Militarii şi volontarii, câţi se găsiseră mergând cu 
toţi pe stradă în josă, fură loviţi în spate, măturând 
strada întreagă projectilele eşite din tunuri. Prea 
puţini râmaseră neatinşi care putură scăpa. Cei mai 
mulţi umplură de morţi şi răniţi strada unde rama
seră espuşi, cum aă fost cădută, în timpă.de trei clile«

Acâsta fu ultima lovitură ce dedea uă armata 
mare unei mâni de dmeni pe care îl désarma, trac
tând cu un asemenea oribilă cliipă-^aptu cel de arme,
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arătând prin conduita eî, nu ua purtare cavalerâscă, 
dar conduită mârşavă şi lipsită de ori ce merita, — 
cu înşelăciune...

A «

Intre cei greii răniţi şi care puţin da semne de 
viaţă, pe strada sus disă, era unul care mai mult în 
agonie, secat de dureri şi tăvălit în sânge, abia 
putênd a se redica într’un genunchii!, când alţi ge
meau şi se văitaă în pregiurul lui, cărora carteccle 
Ie sfărâmase fluerele piciórelor; acela sotfse un ge- 
metu pătruncletoru blasfemând pe barbarul inemicu; 
Şi după ce căută îndestul cu ochii către ceru, rcdică 
raânile în susu şi strigând: — Fraţi noştri de peste 
Oiţă de Ia Traiăn vor veni ca să ne rësbune! Fraţi 
noştri şi MagheriiI vor veni să face dreptate!... Dar 
acela nemaï putènd vorbi de multele dureri, fu prins 
de un fel de ameţială, ca cum se învîrti pământul 
împregiuru lui, şi căclu fără simţire pe pământ.

Sórele se apropia de apusă şi sgomotul părea 
că cresce întindêndu-se din midlocul armatei de Ia 
Cotroceiii şi penă la casarmă, unde se petrecuse 
lupta. P<5te lectorul a ’şî închipui în ce fel dc stare 
se găsia populaţia întrdgă, şi mai ales locuitorii din 
suburbiile învecinate, pe când furioşii Musulmani 
umplusera casarma şi li se concedase voe dé a 
jefui. Pe totă casa, t<5tă familia era atârnat palo
şul isbitoru, şi un velă de înmormântare acoperise 
frunţile acelora care gemeaă închişi p'în case şi a- 
scunşl, ca în visuniî.

Dincă care plecase în timpul încetării fo
cului din casarmă, cu uă ceata bunicică de sol-

M UŞA TOIUL.
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daţi, cu armele lor şi cu patróne la denşiî, pe 
sub séra ajunsese d’asupra Filaretuluî, în viile de la 
marginea oraşului, ca de acolo să se dirigede, cu 
eamaradi lui, d’a dreptul peste Oltíi în lagorui lui 
Maglierul. El se întâlni, pe cănd eşia dintre vii, cu 
uă patrulă turcă ce se preumbla în pregiurul capi
talei. Acesta voi a ’1 opri căutând să ’1 încongidre ; 
dar Dinca şi toţi soldaţi Iui, o făcu îndată a se ri
sipi, rëspundêndu-i cu vre uă câte-va focuri şi a- 
rătându-Î vêrful baionetelor.

Uă dată cu amurgul serii, ceata de soldaţi se 
depărtase de capitală, mergênd pe delăturea drumu
lui mare, luând direcţiunea spre Pitescî, unde se uni 
cu róta lui Zalic, care asemeni se retrase spre Rûm- 
nicu.

a -



XVI

Soartea familiei Militarului românii

Vre uă sută de paşi în suş de casarniă, pe 
partea stângă, este mönastirea Spirea Veche, numită 
şi Spirea din Dealü. Mai multe familii, când in
traseră Turcii, alergară d’a găsi întrênsa un refugiu 
cu averea lor. Edificiul e încongiurat de un didu 
grosü şi înălticel, — porţile de stejarü grosü şi pe d’a- 
supra cu un areu de didü; biserica şi casele cele cu 
doué etage garantau de uă cam dată liniştea despre 
stradă, de furioşii Musulmani-, cari îndeşert se în
cercaseră a le atinge.—- Biserica şi camerile erau pline 
cu óraeni cari se rugau îngenucliiaţî, Sântului ce pa
tronează ast edificiu.

Puţini militari, cari asemeni nu voiseră a se 
supune la maltratarea neamicului, furişând u-se din 
casarmă, prin Mahalaoa-nouë, pătrunseseră în viea 
monastirei, de care era îucongiurată despre spate, şi 
se luptau a scalada murul eï, de a intra şi dânşii 
unde erau închişi enoriaşii suburbiei.

Din numerul soldaţilor era felt-febelul, care cre
dul că va găsi acolo pe soţia sa, şi d’aceea el voia,
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cu ori ce chipă, luptându-se ca un copil uşoră, d’a 
scahuîa închisdrea monastireî, sä intre.

Era de tot ndpte şi nu se arătase lumini pe la nici 
lia ferâstrăa caselor suburbiei, precum şi in mănăstire.

Felt-febelul îşi frângea manile ne găsind pe so
ţia sa înlăuntrul acestei citadele. „Ce să se ii făcut 
ea?u întrebă îngrijeatul bărbată, dar frăţeni-meu? 
dar Constantin vor ii scăpat eî cu viaţă?...

Aşa dar acest militară nu se înşela de locu când 
elicea că la densul acasă cată să se fi întâmplat 
ce-va; coci prin urletul sgomotosu al casarmeî, ni— 
chedarea cailor în amurgul serii, tropăitul trupelor 
şi al patrulelor pe când se aflase sub murul clisei 
mănăstiri, auclind ânco şi gemetele din urmă ale unor 
victime căclute în şanţă, tote acestea îl făcea a vedea 
nisce lucruri triste şi despre familia sa.

El rupându-şî bumbi cei galbeni aï uniformei şi 
ori ce semnă militărescă de la manta, voi a deschide 
portiţa cea ca un oclim în stejarul cel grosă al poe
ţilor, să iasă să mérge acasă, să védő de so
ţia sa, care se afla puţin mai la vale în dreptul că- 
sarmeî ; dar ensă fu oprit de egumenă şi de ceî cari 
se găsiaă închişi înlăuntru.

Turmentată de tristele sale cugetări, ne putând 
sta locului sciind familia sa numai câţi-va paşi mai 
la vale de acolo, trecu îndëretâ peste murul acestui 
edificiă, mai în adîucul nopţii, şi traversând strada, 
spre a se arunca peste grădinile din faça viei hu 
Agi-Moseu, mintea lui fu isbită de uă presimţire în- 
fiorătăre, auclind cum p’înpregiură inemicul spărgea
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casele ele a le jefui, a le celor ce se refugiseră în 
monăstire. Cu multa anevoinţă clar, sărind dintr’uă 
grădina în alta, abia putu isbuti dea^se apropia de 
locuinţa lui. Aci uă seînteie de lumină, pătrundênd 
prin păturile care astupa bine féréstra casei, arăta 
funestul spectaolu oare se petrecea açolo.

Doue femei, din care una se-afla în agonie, 
se sprijineau una pe alta, cu lacrimile în ochi, sco
ţând ni see gemete înăbuşite şi pronunţând cu amă
răciune numele soţilor lorii ca perduţi.

Cât şi strada în care s’a petrecut lupta aceea, cât 
Şi capitala întrdgă, şi chiar ca populaţia care se jelea 
în acele momente, femeile aceste plângeau şi se văi- 
taű ascunse, înăbuşite cu ferestrele înclvse şi astupate, 
cu uşile zovorite şi propt’te tare pe dinlăuntru, în
tocmind cele dé înmormêntare...

Aceea care încetase d’à mat trăi şi se afla ancă 
scăldată în sângele ei era Caterina, soţia neferici
tului m:Ttaru care venia bătendu-Î inima, şi cea care 
se lupta să o ajute, în momentele ei cele de pe urmă 
era Sora, femeia iubită de Constantin.

Se dice că femeia félt-febelului fu victimă a 
curagiuluî el; coci, pe timpul luptei, eş:se în curte 
cu uă armă în mâni ; alţi dintre vecini arătu d:n con
tra, că ea nu s'a fost mişcat afara din pragul uşei, 
Şi acolo a fost lovită de un glonţii în ţîfa stengă, şi 
cădii inundată în sânge şi fără simţire, pe.braţele 
Soréi, liurorel sale; ş'acesta flind asemenea niaî mült 
mdrtă, perdufca, nesciind de sórtea hü Constantin.

Mama lui Constant’ll, cu uă icóna din nainte-.
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şi cu uă făclie fiind-o strâns în manile sale, îşi da 
ultima rés udare recomandând sufletul eï Mai cel Dom
nului, şi abia mai putênd murmura, în agonie, nu
mele sofiuluî şi al fiului eî. Dar atunci şi felt-fe- 
belul intra în casă.

Femeile scóserá anco un ţipctîi de desperare 
credênd că e vre unul din acei ómen! selbatecî ce 
le violeadă domiciliul.

Panica îngheţase sufletele, acestora.
Sora cunoscu îndată vocea militarului şi se grăbi 

a ’1 întreba despre Constantin, dar Catinca încetase 
d’a mai trăi, în acéstá sguduire a unei înfiorătdre 
dureri.

Vocea militarului se amestecă cu plânsetul şi 
gemetele junei femei; şi ca mărturii la tóté neferi
citele scene a le clileï, începu a se gôndi cum va 
putea să împlinéscë, sub presiunea inemiculuî, cele 
din urmă datorii de Creştin şi soţi îi.

El rernase cu obraziî înţeleniţi pe palmele cu 
care se lovi, şi şirdie de lacrime curse în jos pe 
mâni, stând nemişcat Ja capul murindei sale soţii.

— A! Constantin a murit! dise juna femeia ru- 
pdnduşî perii capului de desperare, cel puţin daca 
vonni găsi rămăşiţele lui de a Je înmormènta la un 
locu cu mama nóstrá.

Felt-febelul sdrobit de cugetare şi de durere, 
singurul omu ce ’Í yeni curend în minte, care să’l 
ajute, era smatritul din Isvoru ; dar cine cutecla a 
eşi în acea nópte pe strade, sau şi diua măcar a 
umbla pe dinaintea casarmeî, unde erau fără înmoi-
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iu cutare atâtea victime? Nici case (le vecini nu erau 
deschise, nici preută nu se găsi a, nici biserică, şi 
nici un ajutorii nu era cu putinţă a1! avea...

Acela care ar" fi avut trecere în asemenea timpi 
ar’ fi fost numai bătrânul Aii ; dar’ el nu sciea 
nimicii de asta împregiurare, şi unde să’l găsăsce? Ali
baba ensă fusese dinaintea porţii despre fuça casar- 
meîcând trecuse comandantelc Musulmanilor, mai ’na- 
inte d’a se face conflictul. Cherim ii răspunsese cu 
uă căutătură a ochilor la salutarea ce i o adresase 
acela aducănd mâna de la gură pe turban ; coci Aii 
cunoscuse pe colonelul turcii de la Şurala.

El, Aii, atunci fusese pentru a doua őrá Ia Ca- 
tinca să o întrebe de ce nu s’a mutat, după cum îi 
(lisese mai de diminăţă?

Şi el d’aci, pe când se mişca oştirea trec end 
penă în jos de easarmă, luase direcţiunea coste!, a 
stradeî ce scdte spre Isvoru, ca să merge negreşit 
la smatritul, bunul cunoscut al felt-febelesii, soţiei 
vechiului seu amicii.

Ndptea acésta era rece şi întunecdsă, ca şi ini
mile celor mai mulţi cărora nu Ie era asigurat şi 
chiar viaţa: stare deplorabilă de violinţă cu care un 
inemică trateaclă pe cel învinsă.

Şi ca să ne aruncămu ânco uădată ochii pe câm
pul luptei şi la durerosul spcctaclu de care vomii ră
mânea isbiţî, găsim că e datorie a da ajutorii ne
fericitului, chiar fiind adversară, când este învins, 
desarmat şi într’uă stare de compătimită. Un inemică 
forte crudă, forte barbară n’^r? înţelege- acesta.
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Cu uií asemenea regula, s'a vei]ut şi în nóptea 
aceea într’una din curţile ce formâdă cósta mai din 
jos de strada casarmeï, un casu d’asemeni.

Esind din casa sa d’aci, un bietîi bătrân numit 
Antonie, vede în bătătura curteï sale, un poinpierü 
lungit pe pământii, plin de sauge, lovit de eartace 
în mai multe părţi ale corpului şi la capul şeii doi 
Musulmani cari vorbeau între dânşii.

Pompierul era încă în viaţă; dar de durerile de 
care era chinuit, şi mai ales de receula uraidà a 
nopţii, trecuse ca într’un fel de înţelenire şi aiu- 

El se uita înlemnit în ochii celor de lângă 
capul seu care asemenea îl privea cu ochii băgă
tori'de séma; dar pompierul aprópe perduse.de tot 
simţirea.

rare.

— Cine este acest oraii? întrebă Musulmanul
cel înarmat, pe bătrânul proprietarii, arătându-Î pe 
pompierii.

— Nu sciu, aga, respunse bietul omu clanţă- 
nindu-i dinţi în gură când vorbea, eu numai acum 
eşiiu din casă, şi nici că ’l-am mai vet}ut pe acesta 
vre-uă-dată.

Cei doi Turci vorbiră ce vorbiră între dânşii, 
şi adresându-se în urmă către bătrână îi clise :

— Caută de el că móré!., clise Turcul armat, 
ce semăna a oge lângă cel care era fără arme; şi 
ei îndată se depărtară prin fundul grădinei de a eşi 
în dealii, pe unde au fost venit.

Bătrânul proprietarii, încuragiatu óre-cum de 
disele Musulmanului, şi după ce ei amândoi se de-
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părtară, veni lângă pomp: erű care din când în când 
scotea gemete, ca şi un omu perdutu.

— Cine eşti băete? ce te dóré? unde eşti ră
nit? întrebă Antonie pe nefericitul acesta lungit, la 
pământii şi fără a putea ca să se misce.

Pompierul aţintind ochii mari la bătrânul ce ’1 
íntréba, se păru la început că privirea lui era uă 
agon:e, că uitătura lui era rătăcită tot ca când pri
vea pe cei doi Musulmani; dar încet încet el îşî re
adună par’ că simţirea, şi dicând de vre uă doue 
ori: Oh! maica mea! maica mea!., căutătura o- 
chilor îî fu mai liniştită privind pe betrânu.

El se încerca să se rădice puţin, şi neputând • 
întinse uă mână celui de facă.

Sângele ne mai fiind înferbîntat precum când 
scăpase din luptă, răceala nopţii îî înţelenise toţi 
membrii corpului.

Antonie se apropie ca sâ’l ajute şi sâ’l asculte.
Soldatul îl trase mai lângă sine şi îî vorbi :
— Vecii, adăogă el privindu-1 cu uă căutătură 

de încredere, puşca mea
dul grădineî şi patrontaşul, fă bine mă rog, să mi 
le păstreclî dumnéta! coci noi suntemu triumfători!..

Bătrânul Antonie nu sciea ce să răspundă pom
pierului pe care îl vădu într’uă asemenea tristă stare.

— Voescî ce-va spre căutare ? întrebă anco uă- 
dată omul, cere-raî ce voescî şi eu ca Creştin sunt 
dator să-ţî dau.

— Maî ’nainte de töte să cauţi să nu ia puşca

am lăsat-o acolo în fun-
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vrăjmaşii noştri, şi ta acesta bunătate să mï-o păs
trezi !

— Voescî apă? îţi este frigă? continuă Anto
nie înmirat că pompierul aprópe căntl era să-şi dea 
răsuflarea îi vorbesce de acele lucruri.

Cu tóté acestea el îî aşternu subt un fel de 
umbrară de lângă casă, uă saltea de paie, unde îi 
ajutaşi femeia sa de a’l duce şi a’l culca; îl înveli aci 
cu tot ce putu, îî dete de băută, şi eşi de mai 
multe ori să ’1 cercetede peste nópte.

Gel în astă tristă stare nu făcea de cât a se 
audi gernend, şi din când în când repeta vorbele: 
— Coci mai născut maica mea! maica mea!..

Trecênd ast-fel pe după mediul nopţii, se vădii 
din fundul gradinei scoborându-se un omu cu unu 

. felinâraşîi. Acesta era unul dintre Musulmanii cari 
fuseseră pe înserat, lângă capul soldatului (cel ne- 
arraat ănsă) şi care venea cu óre-care interesă ca 
să ’1 găsescă, căutându-1 cu lumina pretutindeni.

Pompierul stând mototolit între cojóce şi pă
turi, cu care ‘l-a fost învelit bunul proprietară 
Antonie, adormise puţin şi uă sudóre rece ameste
cată cu sângele de la răni îî acoperise fruntea.

Musulmanul îl găsi; şi apropiind lumina lanter
nei de capul lui, îl privi cu multă luare aminte.

— Băiatul meu Constantine ! murmură acesta 
uitându-se lungă la densul şi întorcend de mai multe 
ori împregiuru-î ochii ca cum n’ar ii voit să’l véclë 
cine-va; şi eă am fost ca tine isbit de sórte, şi pă
rintele teă im-a făcut mult bine; acum sunt dator
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sa resplătescu acea ospitalitate, acea facere de bine 
copilului seu şi întregei familiei lui. Sórtea resboiu- 
luî este tot-d’auna nesigură şi se cade să compăti
mi mu în inima ndstrăpe cel care cade victimă. Pentru 
că soldatul este tot-d’aiuia un instrumentă care se 
mişcă de voinţa despotismului... Când cei mari nu 
se învoescu şi nu se înţelegi! între ei, atunci tri
mite p’acestî iiï aï morţii ca să verse sângele pe 
câmpul bătăliei. Alach! lie biue-cuvîntat şi să a- 
jute pe acei cari se luptă în apărarea patriei!...

Şi Musulmanul murmurând aceste vorbe, ţinând 
cât putea ferită lumina lanternei Ia căpătâiul pompi
erului, cletina cu capul, şi ochi sei umecliţi de la-r 
crime îî întorcea când spre fundul gradinei, când 
spre cel care dormea.

Constantin era adâncit într’un visu teribilă, coci 
fisionoraia sa era schimbată, şi tresărea. Din când 
în când el scotea gemete pátrundetóre.

Musulmanul se aplecă să asculte ce mormăe el 
în visu, şi vorbele ce le audi de câte ori junele ge
mea, era : Maica mea! maica mea!.. Âcésta atinse 
şi mai mult pe Musul mânu.

Constantin deschise ochii isbiţî de lumina lan
ternei şi presinţa Musulmanului i se păru ca ua vi- 
siune. îşi întdrse repede capul d’a nu o mai vedea. 
Ensă Aii chiămându-1 încet pe nume îl făcu să se 
deştepte şi să redeschide ochii ce-î ţinea aţipînd.

— Te dóré mult, băiatul meu? îl întrebă bă
trânul, eştî tare lovit ?

16
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Constantin grinţând dinţi in dureri dise : „bles- 
A! Aii eşti?..ct

— nu dice aşa băiatul meu,
, temaţii Musulmani!..

Respunde Ali-baba: 
aceea ce vedî tu Ia aceşti óment cu fesuri şi cu 
baionete este-ordinul unui generalii moscovă 
comandă în lagoru... Dar să lăsăm asta; spunem! 
mai antet, fiul vechiul uf meu prieten, ce-ţi este de 
lipsă? ce pociu face acum pentru tine? Datoria u- 
nuî sânt prieteşugă me povăţuesce să viii lângă tine.

^— 0! bătrânule Aii, scit ce-va să’mi spui des
pre maica mea? când aï venit să me descepfïo visam... 
eram într’un visu spăimentătoru care ânco me chi- 
nuesce!.. Dar despre Sora, spunem! şi despre densa 

. ce-va? A! maica mea şi Sora, să fie bine şi sănă- 
tóse; atâta dorescu! Mergi Ali daca se pote să cer- 
cetedi despre densele; să îngrijesc! de ele mai mult, 
de cât. de mine

care

— Bine, băiatul meu, răspunde bătrânul, numai 
• să se facă diuă şi fit sigură că numai eu sunt în 

stare să trecu pe dinaintea casarmeî. Acum nóptea 
s’a dat ordini fórte aspre... Să scit ănsă că numai 
un generală moscovă comandă în aste minute aici, 
cât şi în lagoru.

— Aii cercetădă de mamă-mea şi vino de ’mi
spune...

— Catinca, mama ta, băiatul meu, ce bine ar’ 
fi fost să mă fi ascultat, că eă am venit de două 
ori astădi să-î clic să schimbe casa... Acum te las 
Constantine, băiatul meu, şi penă a nu se face diuă



Muşatoiul 243

Inveselesce-te bine acumniâine, sunt aici la tine. 
si dormi.

Şi Ali-baba stinse felinarul, pentru a nu fi vë- 
c]ut de cine-vaplecând să se întorne.pe unde a fost 
venit; dar Constantin după ce gemu de câte-va ori, 
şi repetând cele de mai ’mvnte, se înveli penă peste 
oclu ca să se arunce carăşi pradă spăi mentător ni u! 
seu visu.

Ali eşind în strada cas armei, audi un sgomotu 
ceva mai ’nainte, adică la locul unde se petrecuse 
măcelul. Acolo era grămădit un tumultu de Musul
mani şi de Creştini, al căruia rësunet semăna ca un 
fel de alarmă. Aii se spăimentă şi se înturnă în
apoi, spre a merge la smatritul, ca să ocoléscë vre 
uă catastrofă, dupre cum îşi închipuia el, daca era să 
se mai întâmple ce-va.

Eată ce era tumultul sus arătat, petrecut în a- 
cele ore după mediul nopţii, din ’naintea porţilor 
casarmeî.

De cu dina, penă a nu se începe' conflictul, 
mulţime de cetăţeni, afară de ce! veniţi în deputa
ţi unea cea monstră pe cari Fuad îi opri sub didul 
Cotrocenilor, şi afară de ţeranî, remaserâ coprinşî

ce fu repede mişcată d’a in-îu mici Io cui armatei, 
tra în Bucuresci.

Pe ia orele doue, despre diuă, unii dintre acest! 
cetăţeni, pătrunseră sub tinta lu! Fuad, protestând 
tare de arestarea lor acolo, că e! sunt inocenţi, şi 
adăogând că e! au fost venit după chiămarea ce Ii 
s’a fost făcut de ómeni poliţiei, ca să iasă înaintea
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armatei. Unul dintre aceştia era un <5re care Toci- 
lescu, bêtränu, cu echipagiul, cu cai şi eu visitiü, 
pe care conflictul şi repedea mişcare a armatei îl 
apucase acolo.

Fuad se afla împreună cu O mer sub tinta, şe- 
dênd pe nişce tobe şi având dinaintea lor un focă 
arc]end de lemne lungi.

Fuad seri ea pe genunche, pe 
de chârtie grdsă, raportul cu care se grăbi a a’I es- 
pedia îndată Divanului, despre succesul armatei, în a- 
cea deplorabile di.

Duhamel plecase numai cu cinci minute maî 
’nainte, tot de subt acea tintă, unde se aflau oficerjî 
superiori musulmani, şi se dusese să se repause: 
daca se putea repausa, la grădina unui particularii 
din Dealul-Spiri, alături de viea lui Agi-Moscu, şi 
unde îî era gătit cartirul.

Duhamel ensă se afla deplin mulţiămit de împli
nirea misiuneî cu care Ţarul îl însărcinase, în prin
cipatele Române. Acum armatele rusescî puteau trece 
cu flori la ureche Milcovul, coci motivul era dat: se 
vărsase sânge...

Oât despre cei care îl insultase penă aci îî a- 
vea sub mâna sa, ca pe nisce şdrecî într’uă cursă.

Ca şi fulgerul dar se scrise generalului de cor- 
pusü, de la Bărlat, să intre, ca într’uă provincie, în 
Ţdra Românească. Cât despre Turci erau socotiţi 
ca nisce slujitori aï sei

Cei închişi în Cotrocenî, când audiră de tunar ea 
fuciliadei şi canonada de la casarmă, începuseră a

un volum
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rupe vestmintele de pe dânşi plângând, şi uă amară 
agonie îl coprinsese, ved end use înşelaţi, târâţi în- 
tr’acest chi pil în arestul ine mieii. In durerósa lor 
plângere, că Românii sunt măcelăriţi de inemicu, se 
gOndiră, indignaţi ca şi popului, la lagörul de peste 
Oltu al Iul Magherul; că Magherul îi va rësbuna ; 
puţin Ie păsa daca conflictul întins prea departe în
tre Turci şi Români, ar’ fi periculat viaţa lorii.

Lagörul turcescu ânco se putea aştepta la una 
ca acésta, şi d’aceea töte precauţiunile nu lipsi d’a 
fi luate.

Tdtă oştirea petrecuse nöptea subt arme... 
Câmpul de Ia cel dânteî satu şi penă în centru ca
pitalei era acoperit de trupe. Focurile ardeau din 
locii în locîi, ce împrăştiau întunericul şi încăldiau; şi 
pe când uă coldnă a infanteriei musulmane punea 
capul să se repause uă oră, alta sta de gardă în 
picidre. Cavaleria, artileria, totul sta pregătit cu 
oficeri inferiori şi superiori cei ce redacta raportul 
cum diserăm, sub tinta cea din centrul lagöruluî.

Boiărul care se găsiâ cu echipagiul seu în mid- 
locul ordieî, şi pe lângă care se mai grămădiseră şi 
alţi mulţi, cerură de la generalisimul Omer, d’a li 
se acorda voia şi a li se da uă gardă, să pöté să 
se íntórne în capitală, fie care pe la casele loru.

Uă escortă de cavalerie se orândui d’a conduce 
pe aceştia cari se adunară mai bine de 70 de in- 
divicli, cu ordin d’a ’Ï transmite caimacamului Canta- 
cusino, la Metropolie.

în fine trecuseră orele doué şi numevos.ul acest
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convoiü plecase din 1 agora mergând înceţii spre a 
intra pe bariera Spirei.

Din distança în distança el fu opriţii de patru
lele ce pădiau, cerând de la oiiceral care mergea în 
frunte a x sa, cuvântul de ordine.

Nóptea era fórte întunecdsă şi numai câte-va 
stele erau dările pe ceru. Vântul sufla rece, şi ne- 
audinduse alta de cât tropo:tul cailor şi zornăitura 
spadelor pe unde treceau acei captivi. Bieţii <5mem 
mergând pe joşii, cu capetele plecate, şi numai To- 
cilescu, bărbat groşii şi cu pântece mari, învestit cu 
anteriu şi cu giubea, şi în calâscă; erau purtaţi după 
capriciul acestor Musulmani. La barieră îl ţinu cam 
mult penă să se dea cuvîntul. Acolo se afla aprópe 
uă companie turcéscë. De ia barieră mai fură în 
vre uă trei locuri opriţi penă ajunseră în dreptul bi- 
sericeî Spirea-Veche. Dinaintea porţilor monastirei 
se afla earăşî uă ceată numerosă, ca cum străjuia pe 
cei închişi înlăuntru. De acolo fură earăşî opriţi de 
doué ori penă dinaintea casarmeî. In dreptul por
ţilor casarmeî' ardea un focu mare de lemne grămă
dite, care lumina morţii şi doi cai lungiţi d’a cur
mezişul stfadeî, unul roşcat care fusese al lui Che
riül şi unul albii, al adiotantuluî cel înpuşcat de Dincă 
Bălşan.

Acei (5menî se înflorară de astii spectaclu pri
vit la umbra nopţii şi la lumina focului. Convoiul 
aci fu oprit, interogat, cercetat şi poprit mai mult 
de cât ori unde, de mulţimea aceea întărâtată de 
mirosul prafului de puşcă, de vederea sângelui ce
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anco aburea, şi de privirea astor omeni aduşi ca 
sclavi.

Acésta grămădire de ómen! şi larma care se a- 
udia, era tumultul de care Aii fusese isbit, când e- 
şise pe costă, din susul gradinei unde zăcea Con
stantin.

Convoiul fu înfrurnat índérét de la pórta casar- 
mel nepermitêndu-i-se trecerea înainte pentru mulţi
mea cadavrelor care zăceau pe strade.

El fu înturnat cu acea regulă şi poprită din locu 
în locu, penă în căpătâiul stradeî. De acolo se diri
gea la stânga, spre Dudescu, şi din Dudescu trecând 

. puntea în dreptul casei Brâncovenescî, o luă pe lângă 
casa Metropolituluî, din faça bisericeï Măgureanul; 
care casă fusese prădată, şi curte a-Ï era , plină, de 
trupe; merse înainte cu călcaturi hidóse şi în îngâ- 
narea nopţii, cu înfiorătdrele acele sunete produse 
de vorbele înjuri őse ale inemicului, penă ajunseră 
dinaintea bisericeï Slătariî. Acolo doue companii 
dormiau cu capetele pe trotoaru, cu răniţile pe spi- 

armele în mâni. Eî fură cercetaţi, ceinare şi cu
veniţi cu convoiul, ca şi dinaintea casarmeî. Alătu
rea în capete iul stradeî lui Şerban Vodă, erau a- 
şecjatc doue tunuri cu doué crbării şi cu tunarii cil

în midlocul Lipscăniilor,fitilurile în mâni aprinse, 
spre uliţa Şelarilor, asemenea erau doué, care domi
nau direcţiunile stradelor, şi mai departe de acolo, 
spre Sântul George, asemeni altele ; şi tot oraşul era 
ast-fel baricadat, încât convoiul sus dis abia despre 
diuă putu intra pe porta Metropoliei.
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In casele metropolis, se afla caimacamul cel nou 
numit, înpveună cu P. S. S. Metropolitul şi cu uă 
mulţime de boiărî, cei ce îşi frecau manile desbătend- 

• lucrurile, fumând, beiul cafele şi mai toţi cu bucuria 
descrisă pe faça. Unii ensă şedeau pe sofale şi pe 
jeţuri, trist! şi serioşi. Costase prea scumpii sacrir 
beiul prin care se suprima uă revoluţiune naţio
nale,— costase’sângele fraţilor Români...

Caimacamul mal cu séma credu ca uă faptă 
umană şi generdsă d'a scrie Iui Magherul cât mai 
iute, triniiţendu-I un înadins curieră, înderanându-I 
să desface lagărul, şi cât pentru séma sa, promiţen- 
du-î óre-care răsplătiri. — El scrise să se ’ntórne şi 
oştirea care mergea spre Rnmnicu...

Convoiul dar fu oprit în curtea metropoliî, şi 
ómenil fură liberaţi.

Tocmai se ivea faptul dimineţii, cu uă roşaţă 
la orisonte. care se părea ca cum cerul era acoperit 
cu sânge. Sunarea fanfarei se aucji numai de trom
petele ine nn cuiul. Trompetele soldaţilor români la 
casarmă numai erau în viaţă, ca şi aţâţi bravi a le 
cărora cadavre stau îngheţate fără înmormentarc pe 
stradele Bucurcscilo'r.

Ali-baba, acel generosu Musulman, se duse să 
cerceteclc la cliuă, ca şi Antonie proprietarul casei, 
pe Constantin pompierul.

El ensă numai era. Uă femei ă, ca uă apari- 
ţiune a. unul Angel, venise nóptea de ’1 redicase şi 
’1 strămutase în spitalul din Michal Vodă, care e în 
depărtare de 250 paşi de acolo.
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Amêndoï acestï bëtrânï rëmasera înmărmuriţi 
întreb and u-se unul pe altul ce s’a făcut soldatul care 
a re mas nóptea acolo?

Musulmanul - cletinănd cu capul şi mişcând me
reu manile, plecă de aci gônditoru şi neînplegênd 
cum se întâmplă acâsta ca să nu gâséscë pe Con
stantin băiatu lui.

El esi pe pór ta din faç a caselor d’aci, traversă 
numai strada despre Isvoru şi intră în curtea lui 
Ştefan Ghindă, în care şedea smatritul.

Urcându-se sus, găsesoe pe imm’tul şi cu femeia 
sa trisţî, şi pe felt-febelul travestit în îmbrăcăminţî 
civile. Acesta plângea spuind de mórtea soţiei sale, 
şi ceea ce era mai mult, ceea ce era mai durerosu, 
nici preutu nu putea să aduce, nici pregătiri de în
mormântare a ’Ï face, şi nici el nu putea umbla pe 
stradă. Şi că pentru a eşi din casă fusese nevoit a 
trece prin grădini şi a umbla furişat.

Aii se făcu galben la faça, măsură a ochii pe 
stăpânul casei şi pe felt-febelul care plângea, şi apot 
îşi scărpina sprâncéna, fără a dice măcar uă vorbă.

Smatritul cunoscându-l eă e un amică bëtrân 
legat de interesul familiei felt-febeluluî,îi dise să şeaclă.

Aii fără a clica nimicii şedu pe uă laviţă, de uă 
parte, scóse ciubucul de după céfâ, îl umplu şi fuma 
resucind în ast timpii de mai multe ori mustaţa şi 
fiind cufundat în cugetări.

După ce fuma, îşi scutură binişor ciubucul şi ’1 
puse ear după gótű, salută şi eşi tăcând.

El se duse d’a dreptul în lagoru, să solicitecje,
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ciauşii, vechiu al seu com frate de arme, unprin un
ordin speciale, de la căpetenia armatei, către coman- 
dantele trupelor din capitală, de a fi liberă redica- 

şi înmormântarea soçieï celui de mai sus.
El tocmai pe sera se înturnă cu acest ordin, din 

lagSrul lui Omeru, şi veni earăş! în casa smatrituluî 
unde găsi şi pe felt—febelul.

Toţi morţii cei-lalţ! de la casarmă, şi al cărora 
nurneru trecea mal bine de uă sută, s’a fost dat or-

rea

dine să nu se redice şi să nu se înmormentede de 
cât tocmai în a patra di de la acel evenementü. 

• între aceştia nici unul dintre ăi Musulmanilor nu era
vëdut.

1

Smatritul mulţiămi lui Aii de acdstă bunătate a 
sa; ear felt—febelul care ura naturalemente pe Turci, 
în acdstă împregiurare, pentru acea facere de bine, 
îmbrăţişa cu lacrimile în ochi pe bătrânul Aii.

A doua di la orele noue şi jumătate, merseră 
cu toţi, adică smatritul şi felt-febelul, ia casa aces
tui din urmă, ca să redice pe mórta; ear Ali le des
chidea calea spre casarmă, p’între acea mulţime de 
victime cădute şi soldaţii înverşunaţi turci, arătân— 
du-Ie tescheréoa de trecere liberă, subsemnată de 
Omeni.

Cortegiul era simplu de tot şi lipsit de ori ce 
pregătiri ce .popului Creştin a consânţit prin obiceiu; 
coci un preutu de la biserica Isvoruluî, în timp ce 
inemioi Cruce! furnicaîi pe töte stradele, n’a putut 
veni ca să redice pe mortü, de cât penă la párta 
din jos a. Curtei-arse, unde el sta aşteptând cu un
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epatrafir la subáidra; ear clopote pe la biserici nu 
era de fel ertat a se audi.

In curgere de şâse luni nu s’a audit în capi
tala României sunarea clopotului la biserici.

Cei de mai sus însoţiau funerari ui într’uă tă
cere profundă. Patru ómeni ducéü patul pe care 
era aşternut uă velinţa pe care anco se vedea pete 
de sânge, şi într’un sicriu de scândura de bradă, era 
resturile feineei rcposate, în cea mai mare simplitate 
şi sărăcie, cu un petecă de pânză aruncată d’aşupra 
penă pe ochi şi cu câte-va flori galbene Ia capul 
ei, şi numai un băieţelu ducând , alăturea un lumî- 
narnicu de lernnu cu uă lumînărică ardând. Alt-fel 
ar’ fi fost peste putinţă să o póte scote ; coci nu se 
putea ni mică tîrgui fiind tîrgul de tot închis în a- 
cele dile, şi ni mulai aprópe nu-i era permis d’a um
bla prin piaţă sau pe strade; vëdênduse numai es- 
cadrdne de lănce i şi carabinei! turci, infanterie şi 
artileria care încrucişau stradele în töte direcţiunile 
Bucurescilor care se găsia atunci în cea mai tristă 
stare.

Spre a merge Ia biserica Isvorul, nu era alt 
chipu, de cât a trece prin Curtea arsă, a ocoli mO- 
năstirea Michai-Vodă, pe strada domnâscă şi a lungi 
pe lângă casele, cu typographie ale lui Carcalechî, 
strada penă Ia acea biserică.

După obiceiă, cortegiul fu oprit în stradă toc
mai în faça mônastireï, de a se da bine. cuvîntare mor
tului; dar penă a nu pune Ia umeră ómeni drugii 
de care se ţinea patul funebru, a»*ópe ca fuseră cu
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toţii călcaţi şi striviţi p’în piciőrele cailor unei co- 
l<5ne de cavalerie inemică, ce făcea escortă genera
lului Duhamel; care trecea într’uă trăsură cu cai 
buni şi cu cocerul cu căciula în patru cornuri, mer
gând ca un Joe, însoţit de trăsnete, spre grădina ce 
o numirămă, din Dealul-Spiri.

Tot cortegiul funebru fu dat într’uă parte, şi 
remase ca cum s’ar fi lipit de oblónele unei băr
bierii d’aci, penă trecu acest generală, care nu voi 
nici a íntórce ochii spre patul acela funebru.

Câţi-va militari atunci scoţând capetele din uşa 
unei cârciume, în care erau ei ascunşi şi travestiţi, se 
uitară cu turbarea în ochi şi cu blestemul pe buse, 
pe urmele convoiului generalului; ei diseră bleste
mând pe inemici: — Iasă să se preumble Turcul şi 
Muscalul, ca stăinul în satu fără câini, că vonuî vorbi 
noi după trei patru di le, penă ce va veni Magerul 
cu óstea!..

Toţi aşteptau de sigură armata român (iscă şi 
pe Magherul, a veni să lovéscë pe inemică în ca
pitală.

Dar, în astă stare de jeale şi de apăsare pentru 
întregul Bucuresci, în acele momente când se întâl
niră şi se priviră façâ ’n faţă, dinaintea lui Michai- 
Vodă, unde era spitalul, aceste doue spectacole: mór
tea şi înstfperbirea concherantului!.. pe când acest 
cortegiă funebru fuse înbrâncit Ia uă parte cu a- 
tâta despreţă şi aprópe călcat în prciórele cailor, 
ese. de la una din ferestrele spitalului, ce avdă ve
derea drept în stradă, un capă legat peste frunte cu
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făşiî de cârpe albe al unui bolnavii ; el se vëdu re- 
dicându-seşi cletinându-se încetinel, care ar’ fi voit sa 
arate salutarea sa ferbinte şi durerósa aceleia care 
era dusă la raorraentu. Ol Dumnedeule! un ţipetu 
sfâşietorii s’audi, şi capul dispăru îulăuntru... Acel 
ostaşu ce se redicase cu capul pe feréstra să pri- 
vescă în stradă, era pompierul Constantin care cădii 
într’un leşină, încredinţându-se că mama lui era dusă 
pe patul funebru, şi că el pentru tot-d’auna nu era 
s’o mai védë. Oh! maica mea! maica mea! strigă 
el mai mult mortü de suferinţe.

După patru dile spectaculul acesta se reînoia.
Felt-febelul duse la mormentii şi pe fratele seu 

Stefan, cel ce a fost cădut puţin mai la vale de la 
casarmă, şi pe care îl trecu, cu lacrimile în ocln şi 
cu inima strivită de amărăciune, tot pe acea stradă^ 
spre a eşi către biserica Isvorul.

;■. :

I :
: i:

i
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desfacerea Lay îi ni lui din Câmpul lui Train n.

Cât este fericit omul avênd lângă densul pe fe
meia care siVl ajute, să’I însufleţdsce şi sa-ï îndul- 
céscë durerile! S’a vëdut uă femeia care, în câm- 
pul bătăliei, s'a lăsat a fi sdrobită de piciórele cai
lor cavaleriei inemice, coci n’a voit să părăsdscă 
pe omul ei, ce căcjuse cu braţul sfărâmat de pro
iectile, într’uă înferbîntată luptă*). Pompierul asemeni 
uitase suferinţele sale, ajutat de Sora ca să pără- 

. séscë spitaiul militarii de la Micliai Vodă, unde ză
cuse ca uă sëptëmâna, şi să ia, împreună cu densa, anco 
convalescentă şi cu cicatrice pe corpul lui netămă
duite bine, să ia direcţiunea spre Rómnicu ; ajutân- 
duse unul cu altul, ca doué lăstare ce se împletescu 
şi se strângă bine una pe alta, ca să résisté în con
tra vijeliilor.

Aşa dar Sora care iubesce pe Constantin penă 
la mari sacrificii ce Ie face pentru densul, căută a’l 
scula din patul zăcerii ; îngrijise anco din acea nópte 
când ’1 adusese la spitală spre căutare, a lua şi armele 
lui şi patrontaşul ce el i Ie recomandase ; şi apoi

*) Un asemenea casu s’a în tóm plai la 849, in lupta de la MediasJ, înlre 
grenadiri urmatei generalului austriac Puclmcrú, cu cea a generalului Jicni.
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împreună eşiră din Bucurescî, pe bariera Tîrgovis- 
ceî; el fiind înfăşurat cu legături, şi mâna stângă 
ţrind-o suspendată pe peptii, fiind-că în acea parte 
priimise lovituri periculóse; ceea ce face mândria 
bravilor ostaşi... Pretutindeni unde s’arătau eî, ast* 
convalescenţii şi cu juna lui fidanţată, care era so
cotită de sora sa, sătenii şi căletoriî le înfaçiça tot 
concursul şi ajutorul loru. Ei erau priimiţî de toţi 
ca un oştaşîi Român cu sora sa scăpaţi din luptă, 
îmbrăţişaţi cu entusiasmu, şi tóté midlócele, tóté în
lesnirile Ii se făcea şi Ii se dedea ajutóre de călă
torie, spre a ajunge mai curend- Ia locul unde mergéü, 
şi aşa ei numai în doue cille, Constantin pompierul şi, 
fidanţată lui, intraseră în Pitesci, şi traseră la 
un locu. isolat, la un schituleţii părăsit: Trivalea, 
unde şedea numai un càlughèru care ’í-a prii mit.

Pompierul ensă reînsufleţindu-se îndată ce aerul 
câmpului îi primeni puterile, petrecènd cloue trei 
dile pe sub dealurile de la Oârcïnovû şi dincolo de 
Argeşî, în marginea acelui oraşu unde e schitul Tri
valea, imaginaţia lui era înflăcărată, peptul seu batea 
de dorinţa care o avea să ajunge mai iute Ia iagorul 
de la Troian, către care şi nefericitul feTt-febeiül 
se pornise, după înmormèntarea soţiei şi a fra
telui seu.

După ce fură repausaţi, Constantin şi Sora, la 
acel sihastru de Ia Trivalea, plecară prin midlocul 
pădurilor, spre monastirea Cotmeana, şi scoborâră 
în valea Topologuluï. Distança de aci e fórte scurtă 
penă Ia Rönmicu. Eï se siliră cât-va pe cursul To-



Riîvolutiunea ROMANA din lSi-3256

pologului; priimind cum diserămu ajutóre prin tóté 
satele pe ulule treceau, şi grupe de locuitori cii fe
mei şi cop’î eşindu-le înainte, facèndu-le tot felul 
de întrebări şi vărsând lacrime pentru dânşii. Ei 
trecură rîul Topologul, în dreptul poştei, de unde 
mai merseră cât-va, spre a se sui pe Dealul Negru, 
de unde Oltul este vëdut, oraşul Rômiticul şi chiar 
Câmpul lui Traian. De pe culminea acestui munte, 
o! Dumnedeule! Oltenia este bine privită! Oltenia 
istorică şi Carpafiî,—Termopilele Românilor!

Pompierul audi de acolo detunarea tunului mai 
la vale pe marginea opusă a Oltului, ce îl făcu a 
tresări, ca cum s’ar descepta dintr’un visu teribilii. 
Detunarea acésta se repetă şi părea că se măresce 
prin mulţimea gurilor de focuri ce se audiră de
parte pe cursul Aluteî.

Tênëra femeiă, care mergea alăturea cu conva
lescentul, privi şi densa cu un ochiu înflăcărată, ca 
şi soţul eî acest militară, pe întinsul şesă dintre 
ROmnică şi Rîurenï, unde vëdu strălucind Ia racla 
soréiul, armate mişcându-se în tóté direcţiunile, şi 
fumul şi pulberea redicată de piciórele cailior, înăl- 
ţându-se ca nisce nuorî ce învelescă atmosfera. A- 
cóstá fiică cu căutătura dulce şi plină de graţii luă 
un aeră aşa de seriosă, avea în căutătura eî un ce 
marţială şi selbatecă, din diua când auclise tunul 
detunând în faça casei unde espiră mama fidanţatu- 
luî eî, şi creclu un minut că şi aci va fi tot 
asemeni uă verşunată luptă, între Români cu ine- 
raiculu.
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Pompierul stràngênclü căldurosu mana ei îï disc 
arătând cu dogitul : „vecii ce este acolo? Dumnecleu 
scie cc se petrece acolo!... l£T mul ţi am eseu Sora 
mea că tuseiu ajutat de tine ca să poci u,' în aste 
dile, veni penă aci. Mie, când nu’mî mai re mase 
nimicu pe lume de cât fiinţ ta; care am perd ut 
părinte, pe mama mea, am perd ut aprópe şi viaţa 
făcându-mî datoria către ţără, oh! me uitu la tine 
ca la un Angevu al vieţii! Acum, auclî tu acolo, din
colo de malurile Oltului, este lagorul unde comandă 
Magherul, şi sunetul armelor şi detunarea tunurilor 
este sunetu de serbătorire pentru un ostaşii care este 
chiămat să se lupte pentru apărarea pământului stră
moşilor sei... Se face uite uă stare de arme şi s’a- 
ude toba; trupele se mişcă, şi tunurile încep din nou 
a detuna... Dar cine scie ce este acolo acum? 
Lagorul a fost isbit p<5te de niscai-va vrăjmaşi, şi 
ai noştri se luptă ca sà-ï îmbrânciască... Orî-cum 
acolo sunt Românii fraţii noştri, şi tunurile ce se a- 
udu sunt ale lor, care lovescu, bătu, pătrundă şi 
sfărâmă mai bine de cât tunurile vrăjmaşului; pen
tru că Românii care le mânuescu sunt eroi; pentru 
că ei îşî apără luptând patria şi libertatea!.. O! îţi 
muţiămescu prea mult Sora mea că tu m’aî adus 
penă aci să fiu marturu la acéstá întocmire serbă- 
tordscă, colo sub malurile de lângă Rômilieu, la acea 
margine de Oltu... Să trăiasce fraţi noştri de arme! 
să trăiască Oltenia, fiind-că numai acolo flutura sté'-: 
gul pentru care noî am jurat în Bucurescï, stégül 
Libertăţii!..“ Şi el sărută pe astă copilă, căreia de

17
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pe culmmea Dealului Negru, îî arăta ţermîî Oltului 
şi Câinpul-luî-Traian; şi ea în acele momente, plân
gea ca şi fidanţatul eî, vorbind despre mama lui 
care îşi dedese ultima răsuflare, în nisce momente 
prea nefericite, în braţele eî.

Ea ănsă mişcată de curiositate ca să scie în a- 
devării ce se petrecea pe câmpia de lângă Rom ni cu, 
clise să întrebe pe nisce săteni călători cari veneau 
despre văile învecinate, cum şi pe nisce particu
lari ce urcau cdstele dealului despre Oltu.

Eî întrebară pe săteni, cei ce văclend pe mili
tam şi pe fată, ’î-a salutat cu respectă descoperin- 
du-şi capul şi oprindu-se dinaintea lor a le vorbi.

— Nu scimu ce va fi, răspunseră sătenii la în
trebarea ce le făcu amêndoï de o dată, şi Sora şi 
Constantin; scimu atâta că este mare pregătire de 
<5ste la Câmpul-lui-Trai an... Audimu şi noi şi ne 
mirăm ü I Dar D-v<5stră nu veniţi cum-va de la Bu- 
curescî? am audit că acolo este rău?..

Constantin spuse sătenilor cu ochii înflăcăraţi 
şi cu inima sdrobită, de unde eî veniră şi ce fel au 
lăsat Bucuresciî. După acăsta omenii le ură de să
nătate şi continuară calea lor.

După puţine minute ajunseră şi acei călători 
de pe calea Râmnicului, pe care îî întrebară ase
meni. Aceştia erau nisce curieri pe care îî trimisese 
căimăeămi.a din Bucurescî, cu ordine, şi ’ntre dănşiî 
se afla şi un oficerü deghisat venit să spionede 1ago
nii* şi cari se înturnau înapoi nepermitêndu-li-se a 
trece Oltul, fiind-că se cunoscea cu ce scopu erau trimişi.
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.Vre uă câţi-va lipcani ënsa îï oprise Magiierul în la- 
görü.

Oltenia asculta de Guvernul revoluţiuneî ce or
dona. Magherul era dictatorele ei.

Constantin audind acésta fu mişcat de bucurie, 
încât uită în acele momente durerile suferinţei sale, 
uită că eşise din spitalu şi că perduse mai tot sân
gele, în lupta de la Spirea.

— O! daca este aşa, clise el, apoi şi eu sunt 
unul care sciu. a lupta şi a înfrunta m<5rfcea!.. Iţi 
mulţiămescu Duranedeule că am ajuns penă aici! Şi 
Sora mea, să mergemu dar, să grăbimu, ca în acea 
di când tot amèndoï grăbiamu să ajungemu mai cu- 
rêndü la palatul unde Guvernul şi popului cereau a- 
jutorul nostru. Să mergemu, Sora mea!

Ei nu putură a înainta penă sóra decât la ai 
doilea satu, spre Rômnicü, unde se opriră penă a
doua di.

Eată ce se petrecea la Rômnicü, în acea di 
când pompierul, de pe culminea Dealului Negru, au
rise detunarea tunurilor.

Din minutul ce s’a petrecut conflictul la Bucu- 
rescî, câte-va ore a fost de ajuns ca acdstă nuvelă 
să ajunge în lagorul din Câmpul-luî-Traian. Ca 
prin puterea electrică aflâră capi <5stei şi soldaţii 
totü ce s’a întâmplat. Ear sosind Dincă Balşari, cu 
soldaţii cu care a fost plecat din casarmă, ânco plini 
de sângele fraţilor căduţi în luptă, t(5tă tabăra fu 
turburată, şi uă singură strigare s’audi între şirurile
de militari şi panduri : — mergemu la Bucuresci !.. pre-

«•*
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cum dicdîi şi cei clin Bucurescî: o să vie fraţii noş
tri de peste Oltu!.. Pentru un minutu manifestaţia 
soldaţilor fu de a striga: la Bucurescî! asupra vrăj
maşilor străini care ne-a călcat drepturile ţârei!., ensă 
ei privind Ia sângele ce soldaţii veniţi purtaii în faça 
lor şi pe îmbrăcăm iuţi, şi ascultând şi cele ce ei spu- 
néu, cum merseră lucrurile, se înfuriară mai tare, şi 
începură a blestema de o potrivă pe inemiciî din 
lăuntru, cât şi pe cei din afară străini... Drepţii ei 
ca Români simţiră prea greu afrontul adus patriei 
lor, prin uă călcare nemotivată a armatei musulmane, 
când Turcia fusese socotită, după tractate şi după 
Constituţiune, de uă aliată a Românilor. Nuvela acésta 
dar fusese uă lovire de trăsnetu pentru toţi ; şi din 
ce în ce strigările şi manifestaţiile -militarilor .cres- 
ceaü strigând: — La Bucurescî asupra vrăjmaşilor 
patriei nóstre!.. la Bucurescî!.. Ia Bucurescî!..

Ca să dămu uă ideie lectorului de forţele ce Ro
mânii concentrase în acel timp sub Rômnicu, vornu 
descrie pre cât se va putea lagorul organisât de Ma- 
gherul la Câmp ul-luî- Trai an.

Râmnicul, oraşu important, situat la pdlele Car
iaţilor şi în marginea Oltului, mărturii la tóté eve- 
nementele ce istoria ínregistrédá de la concliista Ro
manilor şi penă aclï; putea a se făli, că şi *n acéstâ 
epocă, conţinea braţul seu puterea cu care România 
ar’ ii putut impune străinilor respectă.

Posiţiunile sale locale, cât şi aceea a munţilor 
ce menfionarămu, i ar’ fi venit în ajutorii, daca Des
tinul insufla; unui bărbat curagiul marilor întreprinderi.
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OâmpuI-luî-Traian se găsesce situat ce-va mai 
Ia vale de tîrgui Râmnicului: e un deluleţii cu uă bi
serică şi câte-va case, cu uă poiană întinsă dinainte, în 
façà cu apele Oltului şi cu tîrgui Rîureniî. La spatele 
acestui câmpii, după dealuri, sunt Ocnele mari.

Numele acestui locîi e consacrat din timpii când 
marele imperatore Roman îşî aşedase cartirul sëü 
în midlocul legiunilor-, făcend campania în Dacia.

Pe dealul acesta, lângă bisericuţă, care domină 
cu vederea locurile cele mai depărtate de Ia Rom- 
nicu, era aşeclat cartirul generale al armatei româ
nesc! ce asculta de ordini le lui Magherul ş’ale Iu! 
Plcşoianu.

Armata care întrecea cifra de 12,000 ómen!, o- 
cupa acestu câmpii, aşedată cu tactică, fie-care fel 
de armă, după posiţiune: în centru era infanteria 
regulată de regimentul de la Craiova, sub comanda 
Pleşoianu, la drépta cavaleria sub Ma vr o cor dat, şi 
artileria sub Ciocârlan. Armata cea neregulată com
pusă din dorobănţime şi paudurime forma un lagoru 
separat dinaintea Câmpul uî-Traian. Lagărul acesta 
avea figura unu! paralelogram cu uliţî încrucişate, 
şi cu covergi de frunzare, în care se adăpostiau ca- 
tanele. Dorobanţi! şi panduri! asculta de ordinile Iu! 
Magherul, şi care putemu dice că făcea partea cea 
ma! tare a lagărului. Vestmîntaţî dorobanţi! cu por
tul deosebitelor districte, uni! cu ghebe lung! şi al
ţi! cu scurte, lucrate în fior! găitănite, cu cioareci de 
aba asemenea găităniţî, cu tuslucî peste încălţăminte, 
încinşi cu sileafu peste midlocu, în care e! purtau pis-
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tóle şi iatagană, pe capii cu căciulă de hărsie păgră 
numai cu un semn ostăşescii în fundă, cu uă sineaţă 
colea ghintuită, şi deprinşi a lua rôndunica din sboră; 
ómeni fórte curagioşî, capabili de fapte eroice; 
mergă ca uă săgătă penisce căluşei mici dar fórte iuţi, 
şi ca şi pandurii cercaţi mai de multe ori cu lupta 
şi deprinşi a mirosi earba de puşcă, ei vorbeau de 
resboiă ca cum ar vorbi de ospeţe şi de cumetrie... 
Pandurii vestmintaţi cu costumul vînătorilor munteni 
şi al popululuî Oltenii, înarmaţi cea mai mare parte, 
cu coase şi cu lance, cu pistoale şi cu sineţs de vî- 
nàtôre, eî se credeau cei mai tari despreţuind pe i- 
nemici, asceptând cu nerăbdare dina luptei şi stri
gând într’una: „raergemă asupra Bucurescilor să ne 
batemu cu Turcii...u

Măgherul ca căpetenie acestor trupe şi mai 
mulţi oii ceri pe lângă dânsul, Ie dedea ordine şi le 
susţinea curagiul şi entusiasmul prin chiămarea ce 
el le-o făcuse.

Aci calul nicheza d’uă eroică energie, şi trompa 
resuna ca în timpii antici când legi ónele Romei se 
acopereaű, pe aceste locuri, de triumfuri straiucitóre.

Ca punctă de sprijină lagărului, Guvernul tri
misese două companii către Argeşî. Una dintre ele, 
comandate de căpitanul Zalică cum am mai arătat, se 
instalase în Pitescî, pe unde ar’ fi fost calea inemiculuî.

Pentru reparaţia armelor, se formase un atelieă 
în midlocul lagărului, în care meşteri cei renumiţi 
puneaă tătă activitatea lor, spre a da luptătorilor 
îndestule arme; cu care, daca amă fi avut de ajuns,.
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Ţ.dra atunci ar’ fi dat sute de mii de braţe pentru 
cjiua luptei.

Magherul care urma a simţi de uă potrivă cu 
soldaţii şi cu pandurii, cercând uă aceiaşi durere şi 
uă aceiaşi isbire ca şi dânşii, ţinu un consiliu de 
resbelü cu toţi căpitanii şi cu toţi bărbaţii revolu
ţi unei ce se găseau în giurul sëu. EI aşteptase să 
védè in lagorul seu viind guvernul Locotenenţeî, ca 
împreună să delibereze, despre sdrtea ţerei, îu ase
menea împregiurărî critice. Dar el fusese părăsit în 
cele din urmă clile a le evenementului ; că membri 
guvernului şi toţi ceî-lalţî, în locu de a veni în la
gorul de Ia Traian, aceea ce era uă neapărată da- • 
torié, se făcuseră neveduţî din capitală şi trecuseră în 
Transilvania pe la Braşovu. Magherul aşteptă uă 
di, doué, uă septămână şi nu vëdu viind în lagőru 
de cât soldaţii cei scăpaţi din lupta din Dealul-Spiri,
Şi vre uă câţi-va lipcani şi agenţi aï caimacamului 
Cantacosino, cel ce-ï scriea des, să depue armele şi 
să împrăştie lagorul.

Magherul voia să scie cura stă Bucuresciî, ca 
să scie ce cale să ia, cu consirafiraentul guvernului 
Locotenenţeî ş’ai naţiuneî întregi, d’a protesta cu 
armele în mână pentru un sântă dreptu ce îl căl-

0 ! greşală însemnată fu a Gu-caseră inemici sei. 
vemuluï d’a părăsi pe Magherul şi lagorul de la Tra- 
ian, când de datorie era ca toţi bărbaţi revoluţiuneî, 
tdtă inteliginţa română, şi t<5tă naţiunea să se afle 
acolo, îndată ce s’a vedut că Turcii, sub ordinile lui 
Duhamel, nu voesce a ţine buue reiaţi uni cu Gu-
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vemül ce fusese recunoscut de chiar înalta Părtă... 
.Magherul scrise în mai multe rôndurï, sau să dicemu 
aruncă mai multe epistole pe ori cine găsi a, de a Ie 
aduce Ia Bucurescî, adresându-se la Guvernă, şi la 
renumiţi bărbaţi, întrebându-î ce să face. Una din 
aceste scrisori o aduse un Costache Mărculescu care 
veni de Ia Tîrgu-Jiului şi trecuse pe Ia Rômniou. 
El preumblă acea epistolă din mână în mână prin 
Bucurescî, fără a putea să ajunge la Guvernă, aï 
căruia membri se făcuseră neveduţî, lăsând reşedinţa 

' ţereî în starea precum o descriserămu.
Consiliul căpitanilor armatei de la Trai an se 

pronunţă în mai multe feluri, după nuanţele ce con
ţinea fie-care din acei bărbaţi cari îl compunea.

Una din camerile metoculuî Trai an servea de 
sala consiliului şi era plină de oficerii armatei, pre
cum şi stançele laterale şi intrarea, unde pe dina
inte se preumblaă sentinelele care străjuiaă la car
tierul generală. Cată a nu ne îndoi că acea preo
cupaţiune, acea emofiuue care încingea capetele şi 
lovia inimile corpului oficerilor adunaţi în consiliu, 
preocupa şi minţile soldaţilor aşedaţi pe întinsa vale 
a Iui Traian, şi pe volontarii panduri, cei ce simţiră 
şi mai mult p<5te gréoa posiţiune în care se afla pa
tria lor. Ochii tutulor dar erau întorşi spre loca
lul unde se ţinea consiliu. Toţi aşteptau cu neas
tâmpăr u decisiunea comferinţei m: li tare, după care 
apoi se aştepta ordinile şi măsurile de acţiune pen-" 
tru t<5tă oştirea.

Se aflau în lagărul de Ia Trian n’sce Români
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capabili do cele mai strălucite fapte, o mai repe
tăm u.

In sala consiliului, românii militari în plină uni
formă, cu mâna pe spadă şi cu focul în inimă, vor
beau fie-care arătându-şî părerea, avènd deopotrivă 
drepţii a delibera în acésta mare chestiune.

Magherul, părăsit cum di ser amu de membri Lo- 
cotenenţeî domnesc!, remâind singurii guvernatorii, 
sau dictatore, în acele câte-va clile, pe cele cine/" 
judeţe Oltene, preşeda consiliul oficeVilor ascultând 
cuvintele fie căruia, şi din ideile fie căruia .şi le 
forma pe a le sale, cu care voia să se decide miş
carea operaţiune!. Eată ce fel se esprimă un vete
ran românii rezemându-se pe spada sa şi care ceru 
parola în consiliu.

Acesta era colonelul artilerie!, pe care ordinul 
căimăcămi! îl ajunsese la Pitesc!, pe când artileria 
şi cavaleria mergea în lagöru, şi el refusase d’a’l 
asculta.

— Domnilor, fera ne este călcată! Revoluţiu- 
nea ndstră care n’avu de scopu de cât consolidarea 
naţionale prin reforme în leg!, se despreţuesce astă-d! 
de străini care n’avură nici de cum dreptul d’a se 
amesteca şi a interveni cu mâna armată. Uă-data 
lucrurile ajunse aci, uă-dată că naţiunea este căl
cată, fapta sa despreţuită, popului persecutat şi bat
jocoriţii, precum se întâmplă în Bucuresc!, credinţa 
mea este că Dumnedeul părinţilor noştri 
părăsi, no! cată să ne batemii, să ne facemu datoria 
de Româiii!..

nu ne va
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Uă alta voce s’audi mat din fundul localului* 
* 0

Cel ce vorbea era un bărbat mititeluţă de statură; 
acesta era capul cavaleriei în gradu de colonelă.

— Bine, sa ne bate mu cu Turcii, consimţi mu 
toţi, dar nu şi cu Muscalii ; va fi prea mult doi ine- 
raicl ca aceştia puternici pentru noi.

— Domnule Colonelă, dice veteranul care era 
egală la gradă cu acesta, tot perduţl suntemă şi aşa 
şi altminteri, daca vomă suferi să trécé peste noi 
ruşinea că am stat cu manile în sînă. Părerea mea 
este că tot cela ce intră în {.éra năstră cu mâna ar
mată, este declarat de inemicul nostru şi prin urmare 
nu trebue a ’1 alege.

Colonelul cavaleriei fu numit de uni alţii că e 
Grecu şi partisan al Ruşilor.

Un al treilea ceru parola şi adăogă.
— Părerea mea ar’ fi, cu tótá stima şi respectul 

ce am pentru vorbele D-luI Colonelă, să ne uitămă 
să cercetămă mal bine starea lucrurilor în ţâră la 
noi şi în afară, mal ’nainte d’a ne pronunţa pentru 
resbelă. Aveniă noi în destule midlăce? avemă noi 
arme şi bani îndestul ca să începemă lupta? Păre
rea mea ar’ fi să nu aprindemă un focă pe care a- 
pol să nu fimă noi în stare a ’1 stinge.

Acesta fu tacsat de partisan al căimăcămil şi al 
boiărilor, ce doriaă a se desfiinţa lagărul fără con
flicte.

La vorbele ofiçeruluï acesta, dintr’uă familie no
tabile în ţâră, se făcu uă murmură înlăuntru precum 
iŞi $ fără între militari care diceaă: — să mergemă ne-
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greşit să resbunămu pe fraţi noştri din Bucuresci!.. 
şi pandurii strigau în gura mare : — mergemü asupra 
Turcilor! mergemu asupra Turcilor!..

Magherul luă cuvîntul adresându-se către ofi- 
cerul nobilii.

— Cu tóté acestea cată sä faceraü ceva pentru 
spălarea afrontului care ni se aduce patriei, ia audiţi 
cum soldaţii strigă afară, pandurimea şi tóta ţâra!..

— Dar, continuă oficerul, greutatea este că nu 
numai pe Turci avernu în faça nostră, cari se miş
cară de la Slatina spre Drăgăşani, şi în curend vor 
veni să ne atace, dar avemu şi pe Muscali în spate ; 
care de cum câlcară hotarul Ia Focşani, uă colóná 
dintre ei vine pe sub munte. Penă mâine póte ei 
vor fi aici.

Se presintă un Polon, oficeru de geniu, care de 
uă-dată cu organisarea taberei, el se aflase lângă 
Magherul, la Rômnicü. El era cam suferind de reu- 
matismii, ensă cur ágiul şi inima lui îi era de leu.

— Domni mei, clise Polonul, d’aca îmi este per
mis să arăt şi părerea mea aici în onorabilul d-vós- 
tră consiliu, ca vechiu militarii şi ca unul ce am 
simţit sói-tea ţerei mele, precum simţiţi şi D-vóstra 
sórtea iubitei D-vóstre patrii, încongiurată de aţâţi 
inemici, Domnu Maioru obiectă lipsa de avţpe, de 
bani şi altele, pentru a cerca uă defensare în con-s 
tra inemicilor care vine să ne atace. Uă naţiune^ 
domni mei, şi uă naţiune care înregistrôdà fapte glo-r 
rióse în ti-ecutu-ï, nu întréba de aceste lucruri, câiţd 
este în revoluţiune. Vê temeţi de Turci? vë e teamă.
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de Ruşi? diceţi că nu sunt arme? ni puteţi ensă 
dice cé lipsesce şi inimă şi bărbăţie a naţiunei.

— Nu! nu ! respunseră din curte şi penă în jos de 
Câmpul-1 uI-Traian şi penă aprópe la Rîurenï, oşti
rea care fu electrisată de vorbele militarului polonă 
care purta uniforma ţereî ; nu ne va lipsi inima, vo
inţa şi bărbăţia naţionale pentru fapte mari! adăo- 
gară ostaşii Români.

Cât despre Turci, continuă Iablonschi, onorabilul 
generală Magherul şi D-vdstră trebue să ’Ï cunds- 
ceţl mai bine. Cât despre Ruşi, Domni mei, şi mai 
ales Ruşii care vină acum pe sub munte, ve rog să 
’mi faceţi onórea o mi se ' da voe să comand eă, şi 
vë jur pe Dumnedeă, că sunt sigură de reuşită. Nu 
’mi trebue de cât uă parte de armată, cu locuitorii, 
şi cu puţină artilerie şi vë potă încredinţa că Ruşii, 
casacii ce vină, nu vor înainta nici de cum. îïcu- 
noscă eă, domni mei, am fost de multe ori în campa
nie cu denşi. Dar cât despre Turci, cum veţi găsi 
şi D-vdstră cu cale, în nisce momente de entusiasmă * 
cum se găsesce oştirea şi ţdra întrégë, credă că în 
curend baionetele Musulmanilor vor intra în mânile

.V 1

soldaţilor Români. In casă de nereuşită îutr’ua în
cercare ca acesta, ne retragemă de ocam-dată în 
munţi, şi soeotescă că de acolo nu vor putea aşa 
lesne a ne desloca.

Ast-fel aă urmat în vechime strămoşi dumnévó- 
stră bărbaţi'cei mai iluştri, şi ei învinseră pe inemici...

Toţi emigraţii democraţi, domni mei, vor alerga, 
acolo, în ajutorul nostru, nu uitaţi şi aceasta!...
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Şi terminând 1 ab 1 ou schi discursul séü, acest bâr- 
batu blondîi, prelungă la chipă şi cu ochii mari al
baştri, privi arătând cu degitul Carpaţiî care se de
semnai! cu uă frunte maistdsă pe d’asupra Rómniculuí.

Aplausele celor mai mulţi Români ce erau de 
acordă cu oştirea şi cu oficeri eî, făcură a resuna 
aedstă monastidră, unde se ţinea consiliul.

Colonelul artileriei reluă cuvîntul cu dre-care e- 
nergie, prima condiţiune a unui bună oAceră, după 
ce term’nă oflcerul de geniă Polonă :

— Inima mea e atinsă, dice el, sufletul meu 
este m’şcat de vorbele D-luî Iablonschi, şi eă ase
meni nu potă ii de cât de părerea\D-sale. Patria 
D-luî în adeveră este subjugată, dar rrmenî nu va 
nega, că uă naţiune ce dă semne de viaţă nu va peri. 
Patria ndstră se află în cele mai grele condiţiuiiî d’a 
putea ţine un resbelă cu cele doue puteri, ensă noi 
cată să ne facemă datoria, ca unii ce facernă parte 
din naţiunile care voescă a se emancipa din subju
garea străină şi consimfimă cu ideile lor. 
este prea greu care s’aduce patriei ndstre ; fapta na
ţiune! este sfâşiată şi despreţuită de inemicî ; datoria 
ndstră este a susţine naţiunea în drepturile eî, ca 
unii ce suntemă fu eî, hrăniţi, plătiţi şi priimimu re
compense şi bine faceri de Ia densa !.. Suntemă Ro
mâni .mai ’uainte de tdte, şi Românii aă apărat drep
turile lor cu sabia! Nu ne vomă lăsa. astă dată a 
remânea călcaţi. Daca vomă cădea luptându-ne, 
viitorul va recundsce meritul nostru. Eu dieu : să

Afrontul
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trăiască Romania! şi împreună cu tQţi Românii voiă 
adăoga că Du nnedeul părinţilor noştri va fi cu noi!..

Aplausele şi strigările se repetau pretutindeni 
de entusiasmu audindu-se în tóté părţile : Trăiască 
România! trăiască bravi ei!...

Magherul ascultând cu luare aminte la cei ce 
deliberau în chestiunea resbelului, şi mai ales el 
care cunoscea pe Români şi pe Turci de la lupta 
din Băilesci, când generalul Gheismar ar’ fi fost to
pit cu tot corpul de Ruşii ce comanda, daca nu era 
puternicul ajutoră care îl deteră Românii; şi mai 
ales el petrecând în mintea sa faptele a mai multor 
căpitani români din secoli trecuţi, se decise în fine 
pentru resbelă, şi de acésta audind óstea se pregă
ti a a ‘1 purta în triumfă.

Ensă Magherul simţi urcându-i-se sângele în 
capă când se pronunţa pentru resbelă, fiind că sciea 
că inemicii sunt mulţi şi dintre Români; şi el per- 
du-se timpul nefâcênd nici uă pregătire de provisi- 
unï şi altele... Ou tóté astea închise ochii şi se pro
nunţă.

Consiliul fu terminat, dccisiunea fu luată, şi ar
matei se ordonă a se pregăti de un esserciçiâ mare 
şi de uă revistă care să précédé diua resbelului.

Oficerii veniră în raidlocul soldaţilor şi le comu
nicară ordinul generalului, şi oştirea tresări voiósa şi 
cu cea mai mare activitate de a se pregăti de uă 
revistă generală, de esserciçiâ cu evoluţiuni şi cu 
focuri de tóté armele.

A doua di oştirea se afla în picidre, câmpiile
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dintre Traian şi Rîurenî eraii acoperite cum disc- 
rămu, şi. focurile artileriei detuna ca s’aucji într’uă 
distançia depărtată.

Tocmai atunci dar Constantin pompierul sosise 
pe Dealul Negru şi ascultă de acolo, împreună cu 
Sora, femeia care ’1 însoţia pretutindenea, resunetul 
măreţii al armelor romanesc! şi detunarea cea spăi- 
măntătdre a artileriei; de unde junele militară, tofc- 
d'a-una mişcat de entusiasmu şi de curagiu, grăbi 
precât îl ertă piiterile, d’a veni mai curând la Róm- 
nicű; sosind ei abia a treia di în Rômnicu, fiindu că 
nu putuse a trece Oltul din causă că tdte podurile 
erau trase pe partea opusă, şi numai cu ocasiunea 
trecere! unu! aglientu al consulatului Britanicii din 
Bucurescî, ce mergea în lagoru lui Magberu, putu şi 
el să trécë. Intrând apoi în tîrgul Rôraniculuï, aci 
ca un blestemü găsi uă stare de jeale mai tristă de 
cât cea de la Bucurescî, de unde el plecase.

Aghentul sus numit aduse uă seri söre lu! Ma
gii erűi, pe care priimind-o o c'ti în audul tutulor 
oficerilor reuniţi drăşî în consiliu, prin care consu
lul Mare! Britani! scriea capilor armate! şi Iu! Ma- 
gherul, servindu-se cu termini ce! ma! linguşitor! şi 
însînuitorî, că pentru binele şi fericirea patriei, 
să desface lagărul, o! durere! şi să depune armele îu 
numele Sultanului suzeranul Românii; ca 
fi de un mare bine, adăoga el... Apoi aghe&tu* 
însărcinat cu aducerea serisőre!, se servi oarsşî ^ 
termeni! ce! raa! aleş! d’a ademeni pe oncer; şi
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Oficeriî cari aţintau la cavălăriisuşi pe Magherul. 
muscălesci bătură în palme...

Magherul lacrimă si întrebă pe cei*lai(Ï bărbaţi 
de arme ce trebue să face; şi ca cum a fost un far
mecă, ca cum ar’ fi fost uă ursită blestemată, adusă prin 
epistola aceea şi aghentul sus dis, majoritatea ofice- 
rilor se pronunţă pentru consulul care dedea acele 
consilii.

Un căpitan, care fusese uă dată în societatea 
hű Deivos, Dănescu şi Stărostescu, observase cu o- 
casiunea consiliului oficerilor ţinut în Oâmpul-luÎ 
Trai an, pe când se ţinură acele frumdse discursuri: 
— Numai să ţineţi, domnilor, acele ce cliceţl!.. vorbi 
el; şi unii din oii ceri audindu-1, îl apostrofaseră 
nisce căutături aspre. Aceştia acum formaseră uă 
majoritate care se ţinu de mână cu toţi reacţionarii 
din Oltenia...

In acest scurt timp .se şi făcuse uă preschim
bare între căpetenii.

Aghentul sus dis trăsese la Rômnicu, şi acolo se 
ţinu ult:mul consiliu, unde câţi-va bărbaţi cei ce 
susţineau resbelul nu fuseră ascultaţi.

Dumitrescu îşi franse spada indignat prea mult 
aflând ce decisiune a luat consiliul oficerilor arma
tei, într’uniţi la Rômnicu.

Se vede că Sórtea nu încetase d’a prigoni pe 
Românii; şi era dat ca să fie, a^cest fiu al populului 
Romei, şi în acdstă ocasiune, umilitu şi degradatü.

Străinilor le stătu în gôtu vëdênd pe ast po
pulă că ia armele, ca să apere drepturile patriei

cu
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sale îngenuchiate. EI aleseră de instrumentă pe un 
consul care se dicea a fi amicul ómenilor révolu ţ'u- 
neî, sa ’1 fac<£ puindu-ï dinainte pericolul penă l-SţcoQ*, 
perderea patriei daca nu va depune armele şi altele 
multe; şi acest populu ce încredu-se puterea sa şi 
didese ascultare unor ómen! deprinşi mal mult la 
vorbe de cât la fapte, fu constrâns d’a asculta; cu 
alte cuvinte fu desarmat de <5meni sel, de capii că
rora le încredinţase puterea...

Pentru că în astă descriere n’avemu de scopü 
d’a face panîgiricul unor ómen! cari nu cunőscemű 
cum s’ar putea desculpa pentru uă asemenea urmare,
Şi privind revoluţiunea română ca faptă a popululul, 
pentru îmbunătăţirea sórtel Iul, vomü vorbi numai 
despre populu care făcea puterea armatei cât şi a 
ţerel întregi.

Colonelul, Maiorul şi Căpitanul cari erau pen
tru resbelü numai fuseră ascultaţi şi el fuseră ne
voiţi să plece capul.

Uă-dată decisiunea fiind luată precum arăt arăm îi, 
lagörul de la Traian remase fără capi, şi vorbele 
acele mari şi pompöse se stinseră precum s’ar stinge 
flacăra de paie, şi se risipiră ca un furau la sufla
rea unul vîntu.

Nu găsimu ensă espresiunï de a descrie starea* 
de plâns şi de desperare a soldaţilor ce li se ordona 
d’a se întdrce Ia BucurescI, să asculte de nouiî co- . 
mandanţl. Nu avemîi espresiunï ca să descrirau în
destul mânia dorobanţilor şi a pandurilor voiontarî 
cari erau siliţi a se risipi de la lagörü, şi a se duce *

18
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pe la- casele lor, uncle în midlocul familiilor îî aştepta 
uă grozavă persecuţiune. Nu putemü arăta îndestul 
jelea şi durerea soldaţilor veniţi din Bucurescï ce au 
fost scăpaţi din lupta din Dealul-Spiri, plini anco de 
sângele confraţilor căduţî şi maltrataţi de străini. 
Şi mai mult anco nu putemü descrie îndestul mêh- 
nirea şi nemulţiămirea popululuî care vëdu fapta sa 
dejucată ca uă comedie. Câmpiile plângéü, munţii 
resunaü şi urlau de blesteme ; în tóté părţile se ve
deau numai lacrimi şi descurageare ; în tóté părţile, 
în lungul şi în largul ţereî era ua agonie... Nuorul 
terorismului, al persecuţi unei de unü guvernü, pe- 
lângă care tot ce este corumpţiune se unise, şi aju
tat mai cu seamă de Muscalii ce veniau într’uă mână 
cu biciul şi ’n alta cu regulamentul, cu sclavia şi cu 
tóté păcatele şi abusurile, întunecă sórele prin care 
populaţiunea română întrevëdu puţine dile speranţa 
de libertate şi de fericire pentru viitoru.

Părăsind dar Magherul cu tot statul sëü tabără 
de la Traian, plecă, pe cursul Oltului, Ia hotarü, da 
trece în Transilvania. Soldaţii de Ia graniţă puseră 
baionetele întrenşi întrebându-î că unde se ducii şi 
ce fel Iasă jurămîntul care faü fost făcut, de a se lupta 
şi a muri pentru patrie? Cu multă greutate Maghe
rul şi cei-lalţî oficeri putură să se desface de sol
daţii de la graniţă cari ’Í ţinu cât-va timpu în locü 
dinaintea baionetelor lor.

Generalu comandante austriacă din Sibiă, Puch- 
ner, trimisese aprópe un escadron de cavalerie dra
gorii, la Turnu .Roşu, când numiţi capi.aï revoluţia-.-
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neï române ajunseseră là hotarü, pentru a Je face 
escorta, intrând eï în Transilvania. Se înţelege că 
cu doue intenţiunt se făcu acésta: una ca cum pen
tru a ’Í priimi eu ondre, şi alta ca cum a ’Í avea subt 
observaţiune. Âst-fel dar dmenii revoluţiunei, şi 
mai ales Magii er ul care se bucura de uă mare po
pularitate, îugropară cea mal frumósá glorie ce, nu
mai uă epocă ca aceea, ar fi putut da României 
cununi, şi numele lor să rernâie înscrise cu litera ne
in urireî, în historié.

A două di, chiar după plecarea Magheruluî, şi 
sosi Casaciî, cari veni au în num éru de doué mii a- 
prdpe, pe sub munţi, avênd în fruntea loru, îmbră
cat cu acésta uniformă, pe fostul Spătarii Costache 
Ghica, fratele domnitorului Alessandru Glii ca, la care 
alergară toţi linguşitorii şi ciocoii din Rômnicü.

Turcii ce se mişcaseră de la Slatina şi înain
taseră spre Drăgăşanî, veniră bucuroşi şi cu manile 
în şolduri, de se aşedară în Rômnicü, după desfa
cerea taberei de la Trai an.

Sfarâmămu aci péna cu care ne servirămu de' 
a descrie istoricul acestui evenimentu, şi lăsămu nu
mai pe omul popul ului de a vorbi ; pompierul cel 
nefericit, care s’a luptat, ş’a versat sângele de a a- 
răta străinilor că nu se calcă nişte sânte drepturi 
le unei naţiuni, fără a rëmânea nepedepsit acel care 
le calcă... ,

a

Acum dar cu peptul numai cicatrice, convales- 
centű, desperat de cele ce găsi în Rômnicü, daca nu 
era cu densul acea femeia, acea bună creatură care



R EVŐI. UT HINK A ROMANA DIN 184?276

tot-d’auna să ’I încuragecle şi să nu ’1 lase a fi prada 
desperării ; perclênd mamă, amici şi pe fraţi sei de 
arme, Constantin negreşit că s’ar íi ucisü ca să scape 
de uă aşa spăi méntat őre situaţie...

Trişti ca şi densul, mai mulţi cunoscuţi înrolaţi 
între volontari din lagöru, îl ajutară şi ’1 luară cu 
ei, spre a merge la părinţii şi consângenii Soreî, 
împeţitei sale, la Novac! în Gorjl.

Pandurimea plecând din lagöru, silită a arunca 
armele ce li se dedese a Ie Statului, deteră focu de
poului de earbă ca să nu se ia de inemicü, care 
făcu uă mare esplosiune.

Cei mal mulţi, uniţi în cete mari, ne lăsând ar
mele din mâni precum lance, coase şi puşcî, luară calea 
peste plaiurile Păuşescilor şi ale Cacoveî, care ase
menea, către finele Iui Septembre, erau desbrăcaţî 
de frumuseţile lor, şi stâncele cele negre, şi văile 
cele posomorite se păreau aşa de triste ca şi inimile 
lor; şi plaiurile în locu a résuna de cântecul de bu
curie al căletoruluî, se au^ia gemând de plânsetul şi 
bocirea nefericiţilor cari mergeau cu capetele ple
cate în josü...
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Ceea ce lumea luminată nu mese e progresa

— Sunt douë-^ecï de am de Ia revoluţie, a- 
dăogă Constantin adresându-se către cei ce se afla 
împregiurul lui, ascultând cele ce el narase penă 
aci, şi de care tot Muşatoiul fusese mişcat.

Pompierul avea îndestulă energie în espresiunea 
vorbei sale pentru ca auditori sei sa ’1 îuţelăge şi 
să rëmâie pătrunşi de cele ce le dicea.

— Cum trece timpul! ^.ise Pëtru cel ce şedea 
mai în fruntea adunării; noi toţi arau luatü parte 
atunci la lagörul de la Troian, şi pe urmă ce tră- 
serämü, vai de noi! când veni Ni chita ispravnicii în 
Tîrgu-Jiuluî, — ne aducea ca pe vite şi ne închi
dea. Cum se schimbară lucrurile! ce prefacere as- 
tădi! par’că n’a mai fost acei timpi!...

Oprea Ursul întrebă pe fostul pompierii, ai mai 
fost d’atunci p’în Bucurescî? mai cunosoi pe cine-va?

— După nenorocirea ce avuseiü când perduiu 
pe astă sântă femeiă, Sora, n’ara voit să mai vedii 
Bucurescii, unde am fost petrecut cu densa filele 
mele de fericire péná în (Jiua când perduiu pe mama...
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Din întâmplare, acu vre uă câţî-va anî trecând pe 
drumul Giurgiului, am găsit pe Ghiţă Iorga canto- 
neru de şosea.

— Mai trăescu eî mulţi dintre militari de a- 
tuncî, precum uite suntemu şi noi în viaţă? rés- 
punse de dincolo un Ungureanü cu uă căciulă cât 
tóté di lele în capul lui. Acesta era fostul felt—fe— 
belii la regimentu ce ne este cunoscut.

— Mulţiămescii lui Dumnedeu! adăogă mai de 
lengă uşă un vînătoru numit Dan, şi eu am fost cu 
pandurii în 1 agonii de la Rômriicü, şi eată-me aci 
sunt voinicii!...

— Eu ve poftescü nópte bună, dise proprie
tarul de la Gilort, care stătuse cu societatea asta 
de populu în stână, cu ciobanii la un locü, ca să 
asculte naraţiunea evenementuluî sus descris, mái uă 
di íntréga de vâră penă se înoptase de tot. El ensă 
a fost mişcat fórte mult de cele ce auclise. Din a- 
cel momentu el simţi că perduse multe din prejudi-. 
ţiile sale ruginite, şi voia a se conforma cu ideile 
secuiului. Dar el urâ în inima liu pe scerlatanî, pe 
scerlatanî în tóté lucrurile, în tóté afacerile, precum 
şi în cele politice a le ţereî... Şi mai cu seamă 
prinse uă ure ne’mpăcată în contra perturbatorilor 
de meserie, în contra intriganţilor, a spionilor şi a 
cartoforilor...

Nóptea muntele era acoperit de nuorîi şi mai 
târdiu începu a ploa, ceea ce făcu ca toţi să se aşecje 
în câte un culcuşu: săteni, visitatoriî, cât şi propri
etarul de mai* sus. Să nu uitămu între alţii .şi pe
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uă (hună favorită a sa numită Arghiriţa, şi Iulia 
care petrecea nóptea citind la romanţe.

Pompierul de la schitul Lainicilor, petrecu nóp- 
• tea convorbind cu Ionel, fiitorul consórte.al prea 

iubitei sale fiice Maria; ear densa se dusese să se 
repause cu Marica şi cu Rosalia, într’un locu de
osebit.

Aceste doué femei într’una îşi frământaseră min
tea, d’a cunósce ce fel este mai bine să se face nunta 
junei împeţite. Voiau a întâlni pentru aceasta ne
greşit pe un călugheru bëtrânu de 1a monastirea 
Cernădii.

Nóptea dar o petrecură toţi cu linisce şi fără
vise.

A doua di fuseră din noii top Ia lucru. — 
Muntele răsună de răgirea vitelor şi de chiuirile ce 
Ie dedea mocanii şi vînătoriî de pre stânci.

Trecuse uă săptămână de când păstorii şi visi- 
tatoriï se aflaseră întruniţi ascultând la acea nara
ţiune, în stâna din Muşătoiul, despre amănuntele e- 
venementuluî din 848.

Muntele se înviueşă de pregătirea unei măreţe 
serbătoare ce eî voiau a face mai ’nainte d’a se sco- 
borî cu oile pentru a merge la baltă.

Sărbătdrea nunteï Marii cu Ionel juuele Tran
silvan, fusese diua cea însemnată de bucurie pentru 
toţi, şi în care se anunţase că se vor face fel (le fel de 
petreceri şi jocuri, care sunt nisce esserciţii la lo
cuitorii munteni, precum alergarea, sau încurarea 
cailor, tragerea cu puşca la semnu, sărituri peste
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focuri şi peste stânci, urcarea pe un bradu curăţit 
de ramure, drept şi înaltu ca un catartu de corăbii 
şi alunecosü ca cum ar’ fi unsă; ear cel ce va a- 
tinge ţinta, cel ce se va arăta triumfătorii, va câş
tiga un darii de uă oie, sau berbece, şi câte uă-dată 
uă vită mare...

Pentru acostă di se adunaseră şi mai multi lo
cuitori ce sosiseră călări învestiţi de serbatóre, a- 
ducănd cu eî ploscî pline cu vin, şi uă suma de fe
ci óre întrecêndu-se care de care mai frumóse, pur
tând cununi de flori pe frunte-le, veniră de la stâ
nele învecinate, să salute pe fiica pompierului şi a 
danţa cu densa în horă, de diua mari tagiul ui eî.

Sórele se înălţase în acea di dimineaţă mult 
d’asupra munţilor; ănsă ni see groşi aburi, rădicaţi 
obicinuit mai în töte dimineţele pe d’asupra văilor, 
făceau nevăduţî munţii Olteţuluî, care sunt cum am 
mal dis despre răsărit; ear stéoa di lei arătându-se 
p’între neguri, abia târdiîi putu a 'şî desvăli lumi
nosul eî discu la ochii celora care o priveau de pe 
Muşătoiul.

Femeile Ungurenilor chiămară vitele pe lângă 
stânî, dicendu-i fie căreia pe nume ; pe care după 
ce le mulseră, deteră drumul viţeilor ce îî ţineau 
deosebiţi închişi; viţeii şi mamele lor scdseră su
nete înduioşătdre alergând unii către alţii.

Ungurencele în ast timpu, cu Maria fiica pom
pierului între densele, puneau câte uă mână de fă
ină amestecată cu sare, (un obiceiü antică) pe spi
narea boilor, pe .vaci şi pe viţei, şi vitele întorcên-
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du-se cu grumazul, se lingeau pe spinare de cele ce 
li se puneau. Aceasta creclu ele că este bine pentru 
dèochï, saü d’a nu se apropia fearele sfăşiitdre de 
dênsele, când pască prin păduri.

Oile mai de dimineaţă fuseseră mulse la térle 
şi le pornise încet păscend şi ascultând de fluerul 
păstorilor, tot-d’a un a fiind însoţite de asini şi de 
câini.

Muntele ensă de uă-dată resună de mugirea u- 
nuî cornii. El anunţa sosirea unor noi <5spi : nisce 
vînători prea mulţiămiţî de succesu. — Cântarea cor
nului s’audia despre Titvele, în marginea stâugă a 
Muşătoiului.

Tot uă-dată se arată în pragul stânei, unde se 
aflau Marica şi Rosalia, preocupate de lucru, un că- 

j lughăru prea bătrânii, mult mal trecut de cât sihas
trul cel de la Lainici.

Acest monachu, cu uă barbă întocmai ca neaua 
de sub Păpuşa, cu uă rasă lungă penă în pămentu 
şi cu un culion învechit pe capu-î, cu nisce imineï 
groşi în picidre, se opri cum <}iser**ra^ pragul 
stânei. El cerea ospitalitate. Énsá el vorbea fórte 
puţin şi încet, încât nici nu putea cine-va a’l în
ţelege ce dicea penă îi lua bine seama.

Rosalia mai cu seamă vëdêndu-1, credu că va 
fi preutul din Cernădia, tot aşa de betrânu şi cu 
perul albu, precum era acesta. Ea îi dise să intre. 
Apoi se grăbiră a’ï pune dinainte d’a le mâncării. 
Bătrânul şedu pe uă laviţă şi mulţiămi femeilor din- 
t<5tă inima pentru ospitalitate ce ele îi oferiră.
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Un cartü (le oră în urmă, sosiră vînătoriî sus 
aceea ce a pus tot Muşătoiul îndişî, cu vînaturî, 

picidre, alergând fie care să vădă ce este.
Şi chiar proprietarul de pe Gril ort, cunoscătorii 

în a le vînătoriî, veni ca să véda ce iei a fost lo
vit vînatul, şi daca triumful repurtat de acel vînă- 
toru era un adevărat merit de iscusinţă.

Vînătoriî proprietarului de la Gilort, Dan şi 0- 
Ursul observară cu multă luare aminte şi cu-prea

noscură pănă şi de câţi am a fost capri<5ra care o 
aduseră împuşcată.

Constantin, tot în stana care menţionarămă, nu 
voia nici să vădă cu ochii aceste scene, fiind că 
traiul său era tot-d’auna cumpătarea; şi el, omul 
care s’a fost luptat în resbelă, nici că se mai gân
dea Ia vînătore, d’a rădica viaţa unei vieţuitdre. 
Preocupată astă dată numai şi numai de fii sei Ma
ria şi cu Ionel, prea iubita sa fiică şi peţitorul eî; 
avându-î pe unul d’uă parte şi pe celă-Ialtă de alta, 
mereu vorbea cu dânşii dândule consilii despre vii
torul şi fericirea Jor în viaţă.

Viind earăşi împregiurul său unii din cei cari 
ascultaseră în diua cea de ’nainte, când el spusese 
cu deamănuntul întâmplările din patru-decî şi optă, 
îl rugară a le spune ce fel s’a urinat nefericita per- 
dere a soţiei sale, din ce a provenit mórtea eî?

— Mi este prea durerosu d’a’mî aduce aminte des
pre acea c}i tristă, diua nefericită a perdereî Sorel, 
Aagerul meu pe ast pământul..

El ănsă începu a plânge ca un copilă, pe care
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abia Maria şi Ionel putură a'l mai potoli, repetând 
de multe ori numele mamei sale şi al Soreî.

— Ea a murit, dise Constantin, lăsându-m! ca 
uă mângâiere pe Maria, care este tot aşa de înfe- 
lépta şi tot aşa de lrumósa precum era densa! Mór
tea eï fu întâmplată din marea persccuţiune a ine- 
micilor noştri ; pentru că toţi amu fost persecutat! 
ca unii ce am fost luat parte în revoluţi une. Ordi
nul căimacamie! era, ca ori unde ne va găsi, după 
căderea bărbaţilor al revoluţiune!, viind la putere 
fel de fel de <5menî, precum de cei care uciseră pe 
Vladimirescu la 1821; şi în casele nóstre, şi în bi
serici, şi ia sate şi Ia tîrgurî, dicea acele ordine, să 
fi mu prinşi, legaţi, bătuţi, închişi şi globiţ! pentru 
că am ascultat de nisce ordine date de guvernul d’a- 
timci din revoluţiune, şi pentru că am fost luat parte 
în armata ilustră românéscë... Şi pe noi, şi pe fra
ţii noştri!, şi pe mamele nóstre, şi pe sdţele şi fii 
noştri e! î! persecutaiă; că diceau că cu ast chipu să 
face naţiunea nie! a se ma! gândi la revoluţiune. 
Heî! rătăciţi! nu sciau că tocrna! silnicia şi teroris
mul lorii făcea pe ómen! a urê pe .tiran! şi a dori 
libertatea!...

în diua când mersesemu lâ biserica din Oer- 
nădia, ca să ne legămu dinaintea Iu! Dumnedeu, prin 
căsătorie, eu şi Sora, ómen!- trimişi de cârmuitorul 
din Tîrgu-Jiuluî, Nichita, stau la uşa templului, ca 
să me rădice pe mine şi pe cumnatul meu. Dar ne- 
meteniile nóstre, tot bărbaţi de inimă şi fără teamă 
de mórte, declarară acelora că numaî atunci a ne va.
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lua eî din biserică, când vor putea trece peste cor
purile nóstre morţi, alt-minterî nici să se încerce 
că se face vărsare de sânge mare ; şi aşa trimişii 
cârmuitoruluî s’au retrasă.

La Cojan eî prădară casa Maglieruluî de tot ce 
găsiră întrensa. Pe ómeni ce li se îraprotiviră ’î-a 
batjocurii şi ’î-a închis prin temniţe, ca pe nisce furi.

Purtarea cea înrăutăţită a ómeni lor îmbătrâniţi 
cu păcatele unui regim tiranică şi depravată se a- 
seamenă ca câinele turbat care penă să ’Í vie la 
capă măciuca cea din urmă, muşcă cu veninul în 
dinţi, se muşcă pe densul rupdndu-şî carnea de pe el...

Pe de uă-parte eă mé aflam în biserica jurând 
dinaintea lui Dumnedeă pentru însoţirea ndstră, şi pe 
de alta însuşi consângeni mei îmi gătiră midlóce să 
părăsescă {.éra, căminul păriritescă şi pe fraţi, lă
sând pe Sora singură prada lacrimilor şi a neferi
cire!... Am petrecut mai bine de un an în Ardeală; şi 
când me întorseiă, aflaiă pe Sora pe pată de zăcere.— 
Persecuţi unea şi desele spaime, véd end pe fratele eî 
şi neraeteniile nóstre, că îî ducea ca pe vite la în- 
ckisóre, îî redica tótá puterea şi ’î derăpăna sănă
tatea ; şi eâ muri când eă fuiă înturnat după pribe- 
girea mea mai mult de un ană de dile. Ou puţin 
mai ’nainte ea se făcuse mamă, aducend la lumină 
pe Maria, iubita mea fiică. Dumnedeă îmi trimise 
tóté încercările cele aspre despărţind pe Sora, prin 
grabnica eî mórte, de fiinţa mea. Ea prives ce a- 
cum póte din ceră pe soţul eî care se nevoesce a 
întocmi fericirea pentru fiica sa, în ajunul măritişului-
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La movmêntarea eï atunci s’a întâmplat un faptü. 
Cată să ’1 <}icü.

Acel bëtrân Musulman ce tot-d’auna avusese pen
tru mine şi pentru densa uă iubire părinţâsce, venise 
cu armata turcéscë la Rómnicű, şi d’acolo ’ï a fost lesne 
a veni la Novaci. El avea un sufle tu cu multă compăti
mire, şi purtarea lui era cura nu sunt adî mulţi Creştini. *

El plânse vëdênd pe Sora m<5rtă, precum vë- 
(|use şi pe mama mea, în acea nefericită <|i pentru 
toţi Românii...

— Sërmana Sora I <^se bëtrânul Musulmanii vé- 
<}ênd-o aşedată într’un sicriu, plângând-o töte rudeni
ile şi dusă la morraêntü, precum a fost vëdut pe 
mama mea.

Ea purta pe fruntea eî rece ca pétra şi albă ca 
ceara, uă curdnă de flori scumpe.

Aci Maria fu pătrunsă de durere privind în is
torisirea tatălui eî, de cele ce s’a întâmplat, întoc
mai spectacolul atingëtorü al acelei june femei care 
murise* la Rănea la stână.

Când fu lăsată jos în morraêntü, spre a pune 
pleopa d’asupra sicriului eî, bëtrânul observă, că a- 
cel capacü cădea rëü pe sicriu, că îî mototolea flo
rile de tîrgü, de pe fruntea Soreî. El opri pe în- 
mormêntâtorï; se scoborî cu mare flegmă în lăuntrul 
momentului, aşedă binişoru aceste flori şi puse ca
pacul drept pe sicriu; adăogând el că aşa trebue a 
merge în lumea cee-laltă, fiinţa iubită cu un suflet 
curat. El după aeésta îmi <Jise de mai multe ori, să 
părăsescu aceste locuri triste, care pentru mine în- *
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façiçécla mimai durere şi amărăciune, şi să ’1 înso- 
ţescii, de a merge cu densul în părţile Orientului, în 
vre ua provincie unde nu e persecuţiune... 
voit să me departe du de locul unde îmi sunt înmor
mântaţi părinţii şi Sora... Ali mi a răspuns tot cu 
flegma lui obicinuită: „Bine băi atu al meu!..“ Şi el 
d’atuucï s’a făcut nevădut, ear eu m’ara tras din lume 
la un schitu, de unde am eşit ca să împlinescü nisce 
datorii sânte pentru copila mea. Dar cel puţin când 
asî mai putea afla de el, de acel venerabilu bătrân, 
cel ce, de şi de uă altă credinţa ca a ndstră, el a- 
vea inimă mărinimdsă şi cea mai înfocată * care o 
putemu vedea pentru fapte bune!...

Serbatórea păstorilor se şi începuse prin detunărî 
de pistoale, cântarea din cavalu ce răsuna din stâncă ’n 
stâncă, răsunetul cornului de vînătdre şi dulcea cân
tare a fluerului în barou. Bătrânii şi junii şi femei şi 
fecióre eşiseră pe poiana cea verde, în faça stâncelor 
acoperite de codri, ca să întindă uă horă mare româ
nească, făcend mai ântîi a preumbla fedeleşul şi 
plosca cu vin din mână în mână pănă la cel din urmă 
din dspi. Ei uraii de sănătatea junilor împeţiţi, de 
sănătatea părinţilor, a rudeniilor şi a tutulor Româ
nilor de dincdce şi dincolo de munţi, ca nisce fraţi 
ai lor... Şi ’n bucuria serbătorăscă ce atinsese ini
mile tutulor, după ce se vor petrece aici întrecerile 
şi jocurile, triumful, împărţirea de premii şi câte al
tele, care ţin de un obiceiü anticu al popululuï Ro
mei şi conservat de Românii munteni, ei erau ho- 
tărîţl a trece, cu juni însurăţei, în Transilvania la

Eîi n'am
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comuna Poiana, să celebrede acolo cununiile, la că
minul părinţilor lui Ionel, junelui însurăţeii!.

Toţi aplaudară şi săltară de bucurie că vor 
merge cu nunta, cu bucuria bëtrânuluï ostaşii, pă
rintele feeiőrei, bucuria junilor împeţiţi, bucuria <5s— 
pi lor adunaţi aci Români; să duce bucuria şi voea 
bună peste hotaru, la părinţii şi fraţi lor de acolo.

Jocurile şi danţ-ul începuseră la ce* juni, şi <5spi 
şi visitatori munţilor se adunaseră să privéscë a— 
ceste petreceri şi bucurii a le. popululuî. Junele Io
nel şi Maria sta mereu unul lângă altul suridênd şi 
privindu-se cu căutături amoróse. Feciórele îngru- 
pate dinaintea mamelor lor, cu buchete de Hori în 
mâni şi pe capii, stau vorbind între densele cu ti
miditate şi pudoare când erau privite de cei bătrâni 
şi de juni. Copilaşii curaţi la chipu, cu perii încer- 
lionţaţi şi inocenţi ca Angelii, • alergau pe érba cu 
manile întinse după fluturi cu aripile d’aurite. 
ieţii păstorilor aduceau coşuleţe cu fructe care crescu 
p’între stânci şi dauuă odóre deliciósa, care le înfăţişau 
mamelor şi surorilor lor, de c}iua reuniunei aci.

Prin urmare vînătorii, boiării, damele şi tótă 
societatea din Muşătoiul priveau aceste serbători şi 
petreceri coprinşi de mirare, vëdènd atât de fericiţi pe 
locuitori danţândşi închinând cu ploscileîn mâni. Pëna 
Şi acel bătrânii călugheru ce venise în ast munte şi 
fusese ©spitaliat Ia stâna de la estremitatéa din- 
drópta, de Rosalia Ungureanca, eşi mulţiămind de 
pâinea şi merindele care i Ie pusese dinainte-i ; mul- 
ţiămind în numele lui' Cristii, şi căutând a se re-

Bă-
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pausa şedêiul pe un trunchiu (le copacîu, de unde 
el putea privi mulţimea adunată şi răpită pe braţele 
bucuriei.

Acest monachu putea să atrage atenţiune locui
torilor prin espresiunea fisionoraieî sale, dar eî toţi 
erau preocupaţi.

Pompierul se afla tot înlăuntru la stâna unde 
era ascultat la cele ce el narase péná aci, şi vre uă 
câţî-va bătrâni nu se deslipeau de lângă densul; ei 
îl ţineau dar înlăuntru în stână...

— VecJI tată, dise unul dintre locuitori, după
câte amu petrecut în curgere de aţâţi ani, cum îţi
dai cu părerea de starea lucrurilor, cum mergü tre-
bile astă-dî?..*

— Dragi mei, binele stă în mâna lui Duranedeu, 
şi voinţa lui este pentru bine, când omul nădăjduesce 
şi lucréíjé întru dênsa... Ori şi cât după câte cer
cări le avurămu, după câte le-am suferit noi Ro
mânii şi întreagă ţeara, nimeni nu tăgăduesce că 
sórele viitorului strălucesce pentru noi din sînul lui ■ 
Dumnezeu, şi cată ca să aşteptăm u binele ce ’1 do
ri mu... Ensă Dumnezeu voesce ca noi să flmu u- 
niţî, să flmu toţi de una ş’aceeaşî credinţă pentru 
bine; să dămu braţul şi să flmu cu toţii tari pentru 
iubita ndstră patrie; — să ajutămü cu toţii pentru lu
minarea poporului, ca să se facé dintrênsul ceea ce 
lumea civilisată şi luminată numesce progresă

i
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XVIII

Scene c.urióse petrecute pe Mutatóiul

Amu ii terminat opul nostru aci. — Dar ca să în- 
cheiàmü cu ceea ce am începută, continuăm cu solem
nitatea şi serbătorirea rustică din Muşătoiul, de o- 
casiunea maritagiuluï fiicei veteranului cu junele ro
mân Transilvăneană, avênd îuscopu de a da lectorului 
uă idee despre aplecările unei părţi a membrilor socie
tăţii nóstre, privind ca într’uă dagherotipie minoritatea 
societăţii visitatorilor din acest munte, ca să putemii ju
deca despre aceea care o vedemă pretutindeni la noi...

Eată ce se petrecea mai la uă parte, de către ómenii 
cari sunt numiţi că trăescă de modă, în faça locui
torilor ţereanî cari se găsiaă precum îi descriserămă.

Vînătoriî făcuseră focă în marginea bărculuî. 
Mai multe dame şi bărbaţi se prăjiaă cu spatele pe 
lângă flacără.

Jos pe uă sedrţă aşternută, se aflau trei patru 
individî şedend cu pi ci 6r ele încrucişate, cu câte uă gră*- 
mădie de aură dinnainte-le, şi la micllocul covoru
lui ţinend câte-va părechî de cărţi, unele usitate. Eî 
se aflau aşa de preocupaţi de jocă, şi mai ales de

19
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jocul stosul uï, încât păreau a nu da nici uă impor
tanţă la cele ce se petreceau dinaintea stânelor.

Sunt nisce ômenï a cărora reputaţie e cam în- 
doelnică, cam echivocă despre felul şi midlócele vieţii 
cum şi le procură. Aceştia sunt un fel de cavaleri în 
felul dumnealor; îîaflăcine-vaîn tot locul; îî găsesc! a- 
mestecaţî în tóté şi făcând paradă cu pospöitura D-lor; 
trecu şi de diplomaţi, şi une ori pretind de a pune 
ţeara la cale...

Precum vedeţi! şi aridicêndu-vë ochii cât de 
sus între clase o să vedeţi multe d’al de astea, şi puteţi 
judeca în ce stare ne aflămu cu progresul. Aici nu vo- 
imu a înţelege numai stosarii de cărţi!... Sínt stosarï 
de mai multe feluri la noi!.. Dar să urmămu îuainte 
fie cu ori-cine veţi socoti

Unul dintre jucători brunü, burtoşii, şi prea o- 
riginal de a face pe ceî-Ialţî tot d’auna a rîde, stri ga 
cu tonul sëü ilaricü: — Magnatul perde!.. Magnatul 
perde! — D’aea e magnat, diseră cei-lalţî, ca să dea 
la alţii!

Damele audind acésta, se grăbiră a scoborî 
panta cóstei venind în linie de zigzacu, ca să nu 
oboséscá prea tare, şi apropiindu-se de arătaţii ju
cători întrebară cu multă curiositate : cine câştigă, şi 
cât perde Magnatul?

Magnatul, ast-fel numit, era un june ce moşte
nise de la părinţi sei uă avere însemnată, şi pe care 
se credea de sigurü că o va perde în curând

w Ei sunt mai mulţi fraţi, şi dintre care unul cel 
mai mică, a perdut asemenea în jocul cărţilor, la 
Mechadia într’un birtu, uă mie cinci sute de galbeni. 

Arghiriţa, dintre damele ce venise lângă focii, 
prea mult să trécè că e de spiritü şi numai 

puţin de uă Aspasie în frumuseţe şi în graţii. Ea 
dar începuse a’şi essersa spiritul în socotéla celui care 
perdea Ja jocü.

voia
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Iul ia, pe care o mai numirămu: uă jună veduvă, 
fiica unui proprietarii renumit de lengă gura Moftu
lui, şi care şî împrumutase acest nume provisoriu, 
numai din pasiunea ce o avea cu lectura romanţe
lor, sciea într'un chipu admirabile a trage cu ochiul 
unuia din junii cari juca jos, numit Iorgu.

lorgu, cu uă talie elegantă, fisionoraia regulată, 
părul capului castaniu şi tot-d’auna înbuclat, căută
tura dulce şi nu lipsit de drc-care rutină, de a face 
pe uă femeie a se orbi ş’a fi subjugată de densul, 
surise Iulieî cu acel aeră fermecătorii, încât juna 
femeie îşi schimbă faça şi ’şî lăsă ochii în jos, ca 
cum s’ar ii temut de ea însă-şî, a nu fi trădată, prin 
emoţiunea ce o simţi în întru-î.

Dumnecleă scie daca şi el simţi tot uă aceiaşi 
eraoţiune precum tînera veduvă! El îi răspunse su- 
rîdênd şi cu căutătură afirmativă, de ocl^i, ça cura 
ar’ fi voit a o reasigura.

Toţi răspunseră:—Iorgu câştigă! afară numai de 
Magnatul cel ce sta tăcut şi gânditorii, dar care 
spuma de turbare...

Se făcuse vîlvă că acesta, jucând : tdtă ndptea şi 
în acea di pănă la tdca popilor, a perdut două şute 
de galbeni, şi prin urmare a doua di căuta să plece 
din Muşătoiul fiind-ca nu ’Ï mai remăsese un bană 
de cheltuială. '

Proprietarul de pe Gilort, cel ce ţinea dre-care 
tonă de uă autoritate, ca unul ce avea casa lui aci; 
ca cel d’àntêï care a introdus obiceiul d’afi vára munţii 
populaţi de visitatori; bărbat cu dre-care însemnă-

f
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täte prin un nume notabile alu familiei sale, 
tată de copii şcl., s’a indignat prea mult aflând eă 
se urmedă nisce ast-fel de despuieri care desmora- 
lişddă poporul, prin esseraplu cel reă, în muntele sëü 
favorit, unde petrece el în tóté verile şi multe fa
milii îşi caută sănătatea cea ruinată de aerul cel 
contagiosă al oraşelor...

Mai ales ascultând cine-va şi sciind cu ce gre
utăţi s’a fost luptat ţeara, sciind ce datorii are fie 
ce cetajén, de a da essemple bune pentru salutul şi 
moralitatea publică, ajunge a fi, ca şi acela, un neamieă 
ne’mpăcat în contra celor desmoralisatori...

Afară de asta unde este la noi acea emulaţi une 
sacră pentru progresă la culture, sciinţe, asociaţiune, 
coraerciu, industrie ect. Cine încurageadă literile, 
artele şi tot felul de lumini când capitalurile care 
s’ar întrebuinţa în asemenea lucruri, se aruncă de 
particularii şi proprietarii Români în jocuri vi
ei óse?

El dar, proprietarul sus dis, îşi puse în capă să 
pedepséscë nisce ast-fel de urmări, adică abusul, di- 
cênd şi acésta: că cei ce câştigă asemenia bani, cu 
ast-fel de micjlóce, apoi ÎÏ aruncă neuitându-se şi ne- 
ţiind nici uă socotélá pe ce; care prin acésta nă- 
răvesce pe speculanţi, pe usurieri şi altele, din care 
provine sărăcie, corumpţiune şi tot felul de miseriî 
desfavorabile naţiunei şi ţerei

Apoi ca Români, ómení cu stare, ômeiiï juni, să 
nu faeë alt ce-va în viaţa dumnealor, de cât a juca pe 
aură penă şi pe munţi, pënà şi pe Muşătoiul, locul
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cel de repausă, de plăcere, de sănătate, de essersiciî 
şcl. ?

Va respunde cine-va că, proprietarul de 1 a Gi- 
lort nu era autorisât de nimeni de a priveghi a 
ralitatea publică în acel Iocă, şi că fie-care este soli
dariii de faptele sale, pe cât timp legile tolereazănisce 
ast-fel de urmări, şi ce ’I pasă dumnéluï că unul a per- 
dut spre a se umple posunarele celor care câştigă? 
au nu sunt persdne onorabile în societate, al cărora 
merit a fost numai că a sei ut să câştige sume e- 
norme din cărţi?., nu găsesce cine-va în töte casele 
acest jocîi? şi penă şi pe vapórele ce făcu transportul 
pe Dunăre câte un Evreu jucătorii, care este ţinut 
şi hrănit gratis de căpitanii, numai ca să jóce cărţi 
cu pasagerii, şi remâne la agilitatea, la industria sa, 
d’a câştiga ori cât de mult de la contrari sëï?

Acésta, înţelegeţi, se ia ca un produsă al civi- 
lisaţieî, după D-Ior!...

Spre răspuns, nu ne e cunoscut daca alte mo
tive a făcut pe proprietarul sus (lis, (Va lua iniţia
tiva în cele ce se petrecură; dar declaraţia sa fu că 
tocmai de acësta a fost el indignat.

Am arătat că proprietarul acesta este cam ori
ginală şi ÎI place a avea <5re-care tonă pe moşie a- 
casă la el, precum şi pe munte unde earaşi are casă.

Ascultaţi ce s’a întâmplat.
Proprietarul chiămă la sine pe doi dintre Ungu

reni cari ţineaă Muşătoiul în arendă.
EI se presintară cu căci uleie în mâni dinaintea 

lui; pentru că de şi acest! ómen! nu prea voescă a 
scie de nimeni, de cât numai de sub prefectul local, 
saă póte şi de prefectă, când le trânte see la casele

mo-

• •

1
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lor vre uă essecuţie de uă despărţire de dorobanţi 
cu oficerul lor, care le mătură şi cenuşa din vatră 
mâncându-le totii, după legile constituţionale, pentru 
a aduce la îndeplinire vre un ordin al guvernului, Ia 
care eî nu arătaseră supunere mai nainte; totu-şî, fiind 
că eî maî de multe ori dideseră de câte uă nevoe 
trecênd cu oile, viind de la baltă, pe moşiile de lângă 
Gilort, nu le dedea mana a se presinta alt—fel dinain
tea aceluia.

— Ia spuneţi’mî, dise el către cei doi Un
gureni, n’am arvunit eu, astă primă-vără, când voi 
treceaţî despre Dunăre pe moşie la mine, a ’mî da 
cu chirie trei camere din casa făcută de reposatul?... 
......Cine şade acum întrênsele?

— Uite, cocóne ! răspunse Ion cel plăviţu ca 
un Rusneacü, vëçlênd că D-ta nu pui pe nimeni să 
şădă în ele, ca să nu stea deşerte, puserămu noi pe 
acei trei domni cari au venit de uă săptămână de dile.

— Nu sciü nimicul' âdăogă proprietarul cu un 
tohü őre cum fermii şi prea mult agitat; mie îmi tre- 
buescű casele ; noi avurămii vorbă de astă prima- 
vérá pentru ele şi am şi dat arvună; prin urmare 
voiü să mutű ómeni mei acolo. •

Nu termină acesta şi Arghiriţa care avea drepturi 
asupra luî: nîsce drepturi de rudenie, veni a se plânge, 
precum uă-dată luriona se plânse peuluî vînturilor, 
că imperiul, seu . este ulţrageat de navigatorii cari 
plecaseră de la -Ilion, nesocotindü puterea eî în 
Cartago.

Ast-fel femeia ce fundase un nuoü imperiu pe

/

!
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Muşătoiul, de cochetărie şi graţii, de care cu adevă
rat nu fusese lipsită mai de mult, şi creclend că ni
meni n’o să ’Í dispute tocmai aci aceste drepturi; 
dênsa, care prin jocul eî de spiritu scia să închide 
gura femeilor şi bărbaţilor, aici sa vedut înfruntată 
prin uă purtare şi răspunsuri de tot grosiere, din 
partea celor trei jucători de cărţi. Ea dar luă 
într’uă parte pe sus disul proprietară, şi ’I spuse cum 
aceştia au maltratat-o, şi că unul dintre el 'I a fost 
dis vorbele cele mai nepoliticdse ; ceru negreşit a se 
face reparaţie injuriilor ce ea a suferit.

Proprietarul resuci năgra sa mustaţiă şi posomori 
fruntea ascultând-o, dar nu dise nimicu.

El urmă a se adresa către cel doi Ungureni cari se 
aflau ânc.ă afară pe prispa casei, şi adăogă: 
Atâta vë spuiă, îmi trebue cele trei camere!..

— Cum scil să faci cocóne!.. fu tot răspunsul 
Care îl deteră el.

piua dar variase schimbându-se timpul în câte
va rânduri, când sőre, când nuoru, care ănsă nu îm- 
pedicase danţuJ şi jocurile de serbătorirea ţereanilor.

Jucătorii de cărţi dar după uă luptă de uă n<5pte 
întrăgă şi a doua di pen’ la amiadl, văd ură pe Mag
natul cu desăvârşire pus Ia cale, cel ce şi începu să 
’şl lege geamantanul ca să se scobdre din munţi... 
Le mal rămăsese ănsă un june studentă care urmăcjă 
cursu de agronomie în Francia, cel ce viind în ţără 
de vacançià, se afla şi el în Muşătoiul, cu intenţiune 
d’a face cură; el simţiseră şi la acesta căarevre uă 
câţi- va dueaţl aură în posunaru-I, şi voiaă a’i dichisi



Revolutiunea romana din 1.S482-96

dupre cum le era obiceiul. — Lăsară pentru după 
masă lucrarea acesta.

Cei trei jucători, nedespărţiţi întocmai ca trei 
crai delà răsărit, raerseră dar obosiţi şi flămând! să 
şi restaure puterile la un prânsu gătit din carnea vî- 
natuluî adus de vînătorul Cocoşii, şi a prinde sânge 
dintr’un minunat vin de la Drincenî, roşu ca para 
focului, şi în urmă a se repausa puţin, pentru ca să 
p<5tă, în săra viitdre, din nuoü a ’şl continua industria.

Pe când dar aceştia se regulau cu chipul cel 
mai deliciosù, făcend a preumbla din mână în mână 
uă năstrapă de cristaiű de culdrea vişinei, închi
nând unul în sănătatea altuia, audiră de uă-dată, în 
camera alăturată, nisce chiote şi sberăturî ce resu- 
naü ca pe câmpul Bărăganului.

— Ce este? ce este acolo?.. întrebară câteşî 
trei tovarăşii, sărind în sus de la masă, afară numai 
de Iorgu cel ce tocmai atunci avusese timpu a se 
gândi la biata lulia, care îl păruse mult patetică şi 
amordsă în acea di.

— Blestemaţilor! ce căutaţi voi aci a ne tur
bura liniştea?., di seră el unei grupe de ţigani, vînă- 
torî şi argaţi cari se aşedaseră la focu, în camera 
alăturată de cea unde era ospăţul, şi sberau cât îl 
lua gura bătând într’uă tobă, bând rachiu din nisce 
die pline şi făcând tot felul de neorânduelî... Cine 
v’achiămat aci blestemaţilor!... ce este astă mişelie?.. 
adăogară cel trei inşi pré mânioşi; periţî d’aci, saü vë 
spargemu capul!!.

Lăpădatul, ast-fel se numia argatul ce ţinea uă
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toba acăţată Ia şoldu, în care batea mereu cu un 
re te vein de brada pëna o sparse, şi într'uă mână ţiind 
uă óla cu rachiu, dând ochii peste capu; fiind busatű, 
negru, nepremenit, cu perul sburlitü lăţosu, îndestul 
de trenţărosu la vestminte şi férte îngrozitorii la ve
dere, care semăna ca urme remase încă de când cu 
sclavagiul ; el scóse din nou chiotërï împreună cu 
Dan cel cu cisme roşii cu tusluci, şi cu Niţă băia
tul care era armat de uă măciucă cât tóté în
mânile lui; şi nici case uitau ei la acei domnişori«) 
cari se turburaseră aşa de mult şi se lăudau că o 
să ’Í dea afară, şi le va sparge capul.

Lumea alergă din tóté părţile ; comedia Iuănisce 
proporţii de îngrijit; unii din visitatori munteluirîdeafi, 
alţii începuseră a remânea pe gôndurï. In munte nu este 
poliţie, nu gasesci îndată pe judecătorul de instrucţ e

Maltratările şi injuriile făcute celor trei indivi^L 
din partea celor beţi, merseră férte departe.

Lăutarul şi chefuiitoriî trecură şi în camera de 
ospëfu a celor trei. Cine ar fi cutezat să ’Ï dea a- 
fară? — Intrară d’aci şi în a treia cameră; — masa a 
fost răsturnată şi vinul vărsat pe josü... Cei cărora li 
se juca comedia, nu şi găsiau loc fugind în camerile 
din estremitatea opusă, dar ş’acolo fuserai urmăriţi. 
Lăpădatul sbera ca un turbat; Dan era mort de bétü 
făcând escesuri ce nu se spune ; Niţă nu lăsa cio
magul din mână.

Proprietarul de la Cil ort, în timpul acesta, sta 
nemişcat ca uă stâncă pe pragul casei, şi îşi resucia 
mustaţa, declarând că are uă sută de focuri la puşca

1
;
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sa cea prusiana cu doué ţevi, şi ca cine va pofti 
să îndrăsniasce a ’Í bate slugile, va avea a face ca 
dênsul.

Cei trei jucători de stosü, rëmâind nemâricaţi şi 
penă în buse plini cu veninü, căutară a ’şî părăsi 
locuinţa într’un chipu férte tristă, pentru că în tot 
Muşătoiul nu se mai găsi au case neocupate.

Biet Bălăşica, uă damă cu suflet bun, i se fă
cuse milă de dânşi şi ’Ï invită să se repause un mi
nut în casa eî, penă va trece vijelia, şi chiar Ie o- 
feri şi masă.

lorgul ênsa, preocupat mai mult de patetica Iu- 
lia şi de ruşinea ce o a fost păţit, uită că este cliiă- 
mat în casa unei persóne de bună condiţiune, şi merse 
cum se găsia, adică numai în vestă şi cu cămaşa, 
care acésta a nemulţiămit prea mult pe sus clisa.

Buna cuviinţă, clise dórnna în sine, nu trebue ui
tată ori unde, şi ori şi când. Ea depărtă din acea 
cameră pe institutérea fiicei sale ce o avea cu sine, 
şi pe fiica sa în etate ca de 16 ani.

Acel dintre jucători, despre care vorbirămu : Ó- 
ckeşu, şi care provoca tot-d’auna rîsul spectatorilor, 
devenise un tigru.

Se pretindea că el avea uă forţă de Ercule, şi 
că daca nu şa resbiinat asupra proprietarului Gri- 
lortean, de afrontul ce a suferit, a fost óre-care con- 
sideraţiunl: că avusese şi el încurcaturë cu uă pro
prietate a sa* nu departe de acelui de mai sus.

Trăsnea şi fulgera, ensă în inima sa, şi nu putea să
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sc astâmpere, căutând să ’şî verse focul pe cine-va, 
pe ori-cine 'î ar’ fi eşit înainte.

Vëdu pé Ungurenii ce se strânseseră de p’înpre- 
jurü, cari se uitau şi râdeau.

— EI bine, blestemaţilor! veţi plăti voi pagu
bele nóstre şi ruşinea ce o păţirămu, clise acela Un
gurenilor; şi mai ântîî nu veţi mai vedea un bande 
la noi pe cât ve datori mu cheltuiala la stână.

Cheltuiala acelora Ia stânî se urca Ia vre uă 
câţi-va galbeni.

Ungurenii cari mai bucuroşi ş’ar perde dilele de 
cât banii, alergară şi puseră mâna pe ciomege, spre 
a ’şî face îndestulare. Se înarmaseră dintr’asta şi 
alţii din spectatori vèdênd că comedia va ajunge 

I una din tragediile seriöse.
Muşătoiul pentru a triumfa în acea di de stră

lucire căta să represînte fel de fel de scene...
Cel aprins de mânie şi care trimitea fulgere de 

injurii pe capul Ungurenilor, ca unii ce sunt datori 
să apere causa camaradilor lui, ca nisce arendaşi ce 
sunt eî acolo, şi cari le ia bani pentru cel mai micii lu
cru, şi că eî au fost complici înţeleşi cu sus disul pro
prietarii, dVî maltrata atacându-Ie onórea ş’a le viola 
domiciliul, crimă grea în regimul consţituţionăle, 
eşi cu un revolverii cu şdse focuri în mâni, cu care 
sfida pe toţi la bătaie.

Dar Ungurenii neînţelegând de vorbe aşa multe 
şi de acea puşculiţă cu tóté trăsnetele cu care îî a- 
meninţă, se repediră Ia ciomegele de pe la stânî: un 
lucru obicinuit pe românesce!.
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ín adevërü focurile începură a ploa din revol- 
verü care merseră în vîntu fără a lovi pe nimeni; 
dar Ungurenii nici una nici alta şi răsturnaseră Ia 
pămentu pe adversarii lor care îl ţinău ghemuit sub 
genuchi. Săriră dar şi cei din pregiuru, de a domoli 
furia acestora şi a scóte din manile lor pe cel cădut, 
Ciomegile ensă începuseră a lovi unele în altele? 
p’aci era să se întâmple să fie câte-va mani frânte, 
şi câte-va capete sparte, şi lucru ar’ fi ajuns fórte 
departe daca, ca uă minune, nu se arăta un omă 
*n micllocul lor cel ce prin cuvîntarea sa şi aerul 
seü imposant, cu un vestmîntu modestü, dar cu vorbe 
şi cu essemple sănătdse, n’ar fi adus pacea şi în
ţelegerea între aprinşii adversari de aci.

Ciomegele atunci se lăsaseră în josu din 
manile Ungurenilor, dar injuriile nu încetaseră, care 
era să aprindă din nuou lupta, adică să mai facă 
uă serbătore.

Coci din mici lucruri se potu ivi întâmplări
mari!..

Cel al treilea care a suferit şi mai mult bat"
jocura şi insulta argaţilor beţi, căuta să înşelede
un cală spre a merge ca să aduce pe sub prefectu
şi pe primarul de Novaci, ca să constate delictul
la faça locului, ănsă uă ploie cu torente îl împe-
dică în acea di.

?

Eată ce le vorbi omul a căruia espresiune, şi ’n 
acăstă îrapregiurare, avu puterea uraganului pentru 
dânşii; şi braţul seu, tare ca uă stâncă de pătră,
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putu a ’ï despărţi şi a ’ï face să arunce oi’omegile 
din mâni :

„Pace Romain! nu vë sfâşiaţi! nu vë uci- 
deţî între voi pentru nimicuri!.. Omul se arméda 
în contra fóréi, în contra călcătorului străin în ţâră ; 
pentru căminul fiilor ş'al părinţilor sei!.. Pace fra
ţilor! Pace iubiţi Români !..u

Şi acest omii vestmîntat într’uă modestă rasă 
de preutü, capul seu învelit cu uă căciulă de mo- 
năstire ţesută, piciórele sale încălţate într’uă încăl
ţăminte ordinară, dar călcătura lui era înfiptă ca a 
soldatului în câmpul de bătălie, ochiul séü ageru 
c’al unui Apostolii; fruntea sa vestejită şi fàcènd 
multe creţuri, era ânco redicată şi senină, deprinsă 
a despreţui mórtea; dar sufletul séü tênërü ânco, 
deprins a vedea pe Dumnedeü în fapte virtóse şi în 
dreptate; acest orau a fost ascultat.

Dintre toţi, jucătorii au remas ruşinaţi, şi ei au 
plecat mai ântîï din munte!..

Şi acest omu care făcuse a înjuga mânia şi res- 
bunarea în inimile celor cari se sfădeau, cel ce fu 
îubrăţişat cu cordialitate, priimit, aclamat, chiămat 
şi ascultat în tóté consiliile păstorilor, fu părintele 
Măriei, şi care, precât tirapü se petrecuse afară nu
mai bucurie şi serbátórea păstorilor, nu eşise din 
stână.

D’aci bărbatul revoluţiunei din 848, se uităîmpre- 
giuru să vódé pe visitatorï şi popului care ’1 cunoscea.

Ochiul séü ensă, ca al acuilei din stâncele Pa- 
rengului, vedu de departe pe străinul calughërü cel os-
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Merse la el să 'I întrebepëtat la una din stâne... 
cum se namesce, unde îî este închinata metania şi
în ce locu căletoresce.

. — Me numescu Ambrosie, rèspunde raonachul 
fratelui şi sicliastruluî de la Lainici, care se apro
piase de dênsul cu multă politeţe să ’î vorbéscë; 
më gasescü aşedat la schitul Cheia în munţi.

Constantin audind aceste câte-va vorbe din 
gura monachuluî străin, rëraâne uimit şi par’că nu 
da încredere auriului şi vedere! sale...

— Nu cum-va, cinstite părinte ! îmi eşti cu
noscut? pare-mi-se după vorbă că...

— Se póte, respunse monachul, sunt ënsa cincî- 
spredece ani de când am înbrăţişat acostă viaţă, de 
când am şi trecut la credinţa Cristianilor.

— Pentru numele lui Dumnedeü! nu me înşel?., 
ce fericită întâmplare, bătrânule prietene, să te mai 
revëdü?..

— Iisus Christu, a voit acésta, ca mai ’nainte 
d’a më sfârşi din viaţă, să îmbrăţişedu eară pe bă- 
iatu al meii care ’l-am ţinut în braţele mele când 
era pruncă. Ce cauţi aici? ce faci?... Te vëdü, eşti 
ca şi mine?..

— Oh! Çumnedeule! esclamă cestă-laltu, tu ai 
însoţit pe mama mea penă la morraêntu şi te ai 
scoborît în al Soreî, în minutul când era să tragë 
pământul peste dânsa!.. Bine te mai revëdü bunule 
tată! Te îmbrăţişedu din tdtă inima! Te îmbrăţişedu!..

Ei se îmbrăţişară cu căldură ca doi amici bëtrânï.
Monachul îî vorbi cu ochii plini de Iscrime :
— De şi cu numele me arătam de uă altă ere-
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dinţa, dar inima mea a fost tot-d’auna de Crestian. 
Cristü să fie lăudat!.. Prieteni mei cei de aprope 
erau Crestiani şi eu ’ï-am iubit. Fapta lor cea bună, 
sântul prieteşugu şi sânţenia recunoscinţeî a ţinut în 
mine locul unui templu. Eü dar m’am închinat 
bisericei lui Cristu, ne mai remâind nimeni dintre 
ómenii buni mei prieteni...

Nu, respunde Constantin, mai sunt cine să 
te iubăsce ca pe’un tată!., aştdptâ!..

Şi Constantin înbrăţişând pe bătrânul mo- 
nacliu, transportat de bucurie, alergă iute să chiăme 
pe Ionel şi pe Maria şi pe toţi locuitorii penă la 
copilii de care atunci resuna munţii, a’î aduce dina
intea ăstui străin pe care întâmplarea, sau drumul 
seu într’adins, îl făcuse să ajunge penă aici.

Ei cunosceaü, junii şi bătrânii, din naraţiunea 
pompierului, pe Aii, acuma Creştină.

FINE.
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