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IV.
Viaţa şi operele lui Alexandru Lăzărescu putea fi narate de 

mine, amicul intim al sèù ; dar judicarea lor se cuveniă să o 
facă uâ altă persóná străină de densul şi mai competente. N’a 
întreprins-o ânsé nimeni pînO acum ; de aceea am luat eu şi această 
sarcină, grea dar plăcută pentru mine.

Fiind ânsă cö am fost amicul séu, am căutat ca afecţiunea 
ce am avut pentru densul să nu mè facă a’i exagera cualitâţile 
şi meritele. Am narat viaţa sa aşă cum am cunoscut-o d’aprópe. 
Asupra inimei, characterului şi principielor sale, asupra faptelor 
meritorie şi a valorii sale literare, nu m’am mărginit numai întru 
a’mi da părerea, ci am produs şi probe, unele trase din actele 
lui ce sunt. de notorietate publică, altele, din epistolele ce am 
priimit delà densul, epistole inlime cari nu eră destinate a fi 
publicate, altele în fine din operele sale tipărite.

Ast-fel lectorul, lâsănd la uâ parte apret ierile mele, va pu té 
judicà prin sine-ensuşi pe Lăzărescul şi, că scriitor, îl va puté 
eunósce şi mai bine dupo ce va citi opera sa posthumă Stroie 
Corbeanul, căriia ii dau acum publicitate.

Or-care ar’fi opiniunea lectorului, eu rémàiu satisfăcut cö am 
împlinii cum am putut uâ lipsă de mult simţită, şi cö prin lucrarea 
mea am adus tot uă dată un omagiu memoriei repausatului meu 
amicu, pe care ’l am stimat şi iubit, precum şi el a făcut pentru 
mine din copilăriă, de când ne-am cunoscut unul pe altul, pinö 
la încetarea sa din viaţă.

Satisfacţiunea inea va fi îndoita daca, achitându-mé de uâ 
datoriă de inimă, daca, onorând ast-fel amintirea amicului meu, 
voiu fi putut face şi lectorului plăcere şi voiu fi atras atenţiunea 
unei mai mari părţi din publicul nostru asupra faptelor demne 
de imitat şi asupra operelor acestui bărbat. Atunci vor fi mai 
mulţi cari vor cjice ca mine cö mórtea sa prematură este uă 
perdere publică şi cö este cu atât mai regretabile, cu cât s’a 
înttmplat tocmai când el începuse să producă mai mult şi mai 
mai bine, şi când activitatea lui erà mai utilă şi familiei sale şi 
societăţii în care vieţuiâ.

Teodor I. Focşâneftiiu)
1886 Mani
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I.

0 Musâ chreştinâ!...
Mi se pare cô cine-va dintre poeţii noştri a cjis aceasta dupó 

Chateaubriand.
Fiă! expresiunea or-cum è bine aflată şi m6 servu de densa.
Eram dator àncO delà început să făcu uainvocaţiune la muse, 

subt osînda de a mi se Zice cö nu’mi cunoscu nici ensuşi alfabetul 
poeticei. — Şi pentru ce n’am făcut-o, Dumnezeule !

Inchipuiţi-ve : m’am dat dupó una, alta, şi am lăsat partea cea 
mai de căpetenia a scrierii tocmai la începutul volumului al doilea ! 
Acum, pentru notele istorice, suhjectul atător căutări minutiöse, 
chieea tululor frumuseţilor neînţelese din această operă, nuhni 
remăne decăt. să ie cautu un locu la urmă, dupö tabla materielor 
şi errata. Astă dată ànsô nu mai potu lăsa în această poemă uâ 
lacună mai fiorosă decât ensuşi capul Medusei ( cel depins de 
Leonardo da Vinei). Deci:

0 Musăa ortodoxiei ! tu, care ai inspirat pe Pralea în versificarea 
Psalteriului şi pe Episcopul Dunârii-de-jos în tipăritura Oratoriului 
illustrât, dedicat M. Şale, travaliu ce rivalisa cu cea din urmă 
ediţiune a Pravilei lui Matcni Basarab ; tu, care preşetji la epo- 
chele de restauraţiune şi pregăteşti timpii de joavoUavie ai lui
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Joltuhin, Minziaki şi altor blagorodnice făpture din epocha Mavro- 
cordatilor, Ipsilanţilor, Moruzilor. Hangerliilor şi compania ; tu. 
care ai asistai uâ-dinioră la predicele lui Savonarola şi ai suflat 
spiritul apologiei la atàtia doctori şi teologi cari au făcut religiune 
în felul lui Cagliosl.ro. lui Robert Macker şi multor alţi iscutiţi, 
spune’mi şi învăţă-mă prin ce cuvinte aşu puté trece la posteritate 
luptele disperate ale unui micu număr de infortunaţi munciţi de 
ideea emancipării terei, iar de altă parte bucuriele, desfătările, 
cerésca fericire a atâtor mărimi lumesci, privind cu uă deplină 
linişte a consciinţei şi cu uă resemnaţiune evangelică când dure
rile acelor svănturaţi, când simplitatea Nemţilor, hotârîţi a perde 
atâţia bani şi omeni pentru, cucerirea Ţerei-Românesci, şi când 
în fine nebunia lui Mavrogheni. nevoindu-se prin cuvintele de 
•putrid şi elcvtJirriă să învioreze nesce corpuri din cari plecase 
de mult esenţa divină a sufletelor bărbâtesci.

Narédâ tu, o Musă a blasónelor şi a scuturilor feudali, prin ce 
minunată altoire de sânge fii acelor boieri, bătuţi unii la scara 
palatului iar alţii la talpé In antecamerele beilor din Fanar, s’au 
încredinţat astădi de sincera convertire a acestor inamici juraţi ai 
neamului românescu ;

Prin ce metamorfosâ neînţelăsă, descindenţii acelor boieri ce 
fúró daţi Turcilor spre junghiere în urina păcii delà Relgrad- -drept 
resplătire a fidelităţii lor către casa Habsburgilor — se făcu acum 
valeţii umiliţi ai acelor Nemţi cu drept cuvînl detestaţi de t.óta 
gintea latină.

Spune, prin ce nepricepută întorcere totă acea prăsilă a Fana
rului care pînô eri se închină la numele sântului Ţar, astădi nu 
află mai bun ortodoxu decât, pe Majestatea sa teutonă.

Fă aceasta, o Musă, cóci singură o scii. Fă-o ! Nu în deşert 
mă voiu fi rugat ţie, precum mai sus se vede.

A ! Musă, strălucit va fi triumful tău daca — ceea ce nu credu 
vei pută să te faci ascultată în cele doă tabere ale societăţii 
nóstre : în grupa compactă a ignoranţilor sau nătărăilor, a nepă
sătorilor, a scepticilor, a celor stătuţi de lupte şi a celor ce’şi au 
perdut iilusiunile, toţi aceştia formând uă varietate de vieţuitore 
date în exploatare ; iar de altă parte în mănuchiul celor nesăţioşi 
de putere, de aur şi de îmbuibare !

Nu ! nu mai cercă !
Ce voce şi ce formă vei împrumută spre a deşteptă amorţirea 

unora şi a înfrâgedi inima împetrită a celor-lalţi?
Nici figura unei fecióre în primul stadiu al juneţii, nici aspectul 

unei vestali din cei d’ântăiu timpi ai Romei, nici ănsuşi versul lui 
Jehovă nu’ţi ar5 fi de vr'un folos în întreprindere.

Totul s’a usât.
Feciórele au perdut tot-d:auna de bună voie partida, dorind să 

deviiă femei în necasul celor urîte.
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Acelaşi lucru sau cevà pré aprópe este şi cu vesfalile. N'am 
nimicu de cjis cât despre Rea-Silvia : aceea, se scie, n’a avut în 
cotrö scâpà de rjeul Mars, care i se presenlase în cea mai fio- 
rosâ din armăturele sale (Şi apoi, când a ii şi a fi, Rea-Siivia, 
or-cum, este mama divinului Romulu, autorul cetăţeniei nóstre). 
Dar urmaşale ei putut-au avé aceeaşi scusă? Asl-fel cö, daca 
lanus sau sântul lanuariu le-ar’ fi căutat lor de câte ori au în
tinat focul sâcru, Roma apucă de mult pe urmele Pompeiei.

Cât despre Iehovà, nu è mai puçin de objectât. Fiă-cine póte 
deschide poema lui Milton spre a se convinge cö nu i a servit 
la nimicu nici numele, nici splendórea, nici elocuenţa spre a în- 
tórce pe calea dréptâ spiritul de nesupunere şi a’i înfrênà setea 
de comunismu. A fost nevoie de uâ crâncenă luptă pínö să 
pôta prévâli în pêcura infernului pe acei socialişti ai cercurilor 
ceresci, şi a’i săturâ uâ dată pentru tot-d'auna de propagande 
incendiare şi petroliste. Éló uâ bună lecţ.iune de urmat, care cu 
tóté astea n’a aflat multi imitatori. De aci contraversa cô une
ori şi Iehovà dă din umeri înaintea unor îm petri fi, fárö a mai 
socoti cö George Sand este de opiniune cu totul contrară, sus- 
(inènd în misticismul séu cö tocmai acei neastèmpérati rebeli 
ar’ fi adevératii amici ai libertăţii, iar Iehovà, un despot ţinând 
puterea în virtutea dreptului divin.

în fine, or-cum ar’ fi lucrul, cestiunea este partea popilor. Nu 
sunt nici cu leronim de Praga şi ancö mai puçin cu Jacques 
Clement din timpul sântn Uniuni ; nu dorescu nici să ’mi terminu 
cariera ca episcopul Arin, nici să obţinu laurele smereniei lui 
Alexe Omul-lui-Dumnedeu : preferu să moru ca tolă lumea cu 
capul pe căpâtâiu, daca nu mi se va întâmplă cevă şi mai bine 
decât aceasta.

Dar în definitiv, Musă, că creaţiune a pâgânetătii or că geniu 
poeticu al erei chreştine, poţi luă tu astăcji uâ formă stabilé, un 
demers cuviincios şi un limbagiu de adevâr şi de omenia?

O! nu! să nu mai vorbim de aceasta.
Poesia sub diversele sale forme, Comedia, Drama, Literatura 

profana şi cea religiôsâ, fârô a exceptă ensăşi Filosofia, nu şi-au 
schimbai ôre pe rond characterul, tonul, scopul, midlócele şi 
tot ce simţul intim al frumosului şi al justului aşteptă să vécja 
remas într’nsele?

Cele mai frumóse talente, cele mai vaste cugetări n’au fost 
őre pétate şi înjosite pínö la prostituţiune ?

Există őre în istoria lumii cunoscute uâ epochâ în care tur
pitudinile puterii să nu fi aflat uâ scusă şi despotismul, un apo- 
logist ?

Şi n’avea ore cuvânt Vico să desemne cu dóé sute de ani 
mai ’nainle istoria probabilă a neamului omenescu, să denege 
perfectibilitatea esenţei sale morali şi să nu védà în generaţ.iunile
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ce se succedu decât uâ perpetua rotaţiune în care inteligenţa 
face totul afaró din om şi nimicu pentru modificatiunea condi- 
tiunii sale de a li ?

Pentru ce Homer se aşedâ la mesa unui stupid potentat ca 
regele Midas şi caută a'i lăudă talente şi aptitudini ce sciâ bine 
cô n’are?

Pentru ce Virgiliu consacră uă întrégâ eglogă lui August Oc- 
taviu, injust pínó la crudime şi usurpâtor al libertăţilor pa
triei sale?

Pentru ce Dante se face, că un simplu mercenar, când guelf, 
când gibelin, şi Milton devine secretar al unui fàçarnicu crud şi 
bigot cà Olivier Cromwell?

Apoi Ariosto şi Bembo, cântând că pe uâ divinitate pe du
cesa de Ferrara, care nu eră alta decât Lucreţia Borgia!...

Franciscu Bacon se lasă a ii corupt că cel din urmă din im
piegaţii noştri fiscali, şi Thomas Hobbes, în cultul său pentru 
putere, ardicâ la înălţimea unui princiu forţa brutale, proster- 
nându-se pentru favori la piciórele lui Iacob II, elevul s6u de 
uă dinióra !

Şi anco, pentru respectul filosofiei, cată a lăsă uitării atâtea 
alte înjosiri şi inconsecuenţe din viaţa publică şi privată a atâtor 
mari scriitori şi bărbaţi de Stat

Daca am făcut amintire de Bacon şi de Hobbes, causa este cô 
cel d’ântêiu a mers chiar la puşcăria pentru multele sale mâncătorii, 
iar cel d’al doilea a împins exageraţiunea doctrinei sale pínó la 
crima de lesâ-soçietate.

Lasu asemenea neînregistrate rătăcirile şi monstruosităţile în 
cugetări şi fapte ale doctorilor religiunii. Cruciatele, resbelul de 
trei-deci de ani, Inchisiţia şi Jesuiţii aparţinu numai virtuţilor 
teologice ale scriitorilor Bisericei.

Materia domină !
Ea este substanţa, principiul, causa, unificaţiunea subjectivei 

şi objectivei lui Hegel.
Pentru ce ànsé uă sciinţâ a denumirii facultăţilor atribuite su

fletului? Pentru ce uă erudiţiune a demonstraţielor unor creaţiuni 
mai mult decât arbitrare? Pentru ce uâ doctrină a unor sisteme 
de a raţiona asupra Spiritului şi asupra Substanţei, când susţi
nută, când combătută; când Platon, când Aristotele ; când Des
cartes şi când Bayle, Condillac, Hegel şi Locke, lăsând la uă 
parte pe Victor Cousin cu schóla modernă a filosofiei eclectice ?

Eră óre nevoie ca un mare cugetător că Leibnitz să susţiia 
cö fătul născut de un minut are idei subjective, ca să viia apoi 
Hegel, un alt spirit nu mai puçin viguros, să ’i demonstre có 
consciinţa este la început, tablă albă ; có idei înnăscute în om nu 
există şi cö totul stă în sensatiune şi reflexiune?

— Dar, pentru Dumnedeu ! amice lectore, ai observat fă ró

:0
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tndoélâ. daca nu vei fi adormit de mult — ceea ce nu cugetu
ati imputa — có am pornit-o cu totul pe drumul filosofiei şi,
daca nu mé încelu, chiar am cutezat sa aşternu un fel de sis
tema a mea propria. Deci, unde este poema nóstra?

M’am aventurat aşâ de pe negândite în labirintul scholasficei, 
în cât de ar’ fi stat ea complacerea domniei tale sa mé chiăme 
la lumea reale, puteam sâ ajungu în pericolul de a mé certa 
pentru tot-d’auna cu drépta judicatâ, cum s'a mai întâmplat la 
atâtea mari capete filosofice.

Una câ aceasta dorescu sa nu mi se întèmple ; o dorescu nu 
numai pentru mine ci şi pentru domnia ta : ai avé tot-d’auna 
pe conştiinţă cö ai patronat introducerea în soçielate a unei
stravaganţe, când erà pré de ajuns atâtea altele In prosa şi în
versuri.

Reiau darO, însé numai spre a termina asta data, şirul invo- 
caţiunii mele la muse; şi calea cea mai puçin grea în scrierile 
de felul uscat şi nesărat (cum este aceasta) fiind metodul între
bărilor, puté-vei óre, scumpe lectore, sâ ’mi spui cum vine lu
ciul có. avènd aceiaşi profesori, adapându-se din aceeaşi sorginte, 
trăind în aceeaşi epocha, bărbaţi cărora nici inteligenta nici ta
lentele nu le lipsescu, au cu tóle astea convicţiuni diferinte despre 
morala, libertate şi justiţia, iar în politică, vederi âncô şi mai 
nepotrivite? — Vorbescu de omenii noştri politici.

Cum se întîmpla ca între Ion Brâtianul, M. Cogalniceanul, Ion 
Ghica, C. A. Rosetli sâ nu fia din nefericire uă perfecta armonia 
de credinţe politice, de mk]lóce pentru ajungerea scopului sau 
măcar uă identitate în apreţiarea demnităţii umane?

Pentru ce uâ illustra penă. trecând succesiv în servitiul a pa
tru ministere, fla-care alungat. In urma unui vot de blam al cor
purilor legiuitóre, şi susţinând cu uâ cutetjare égalé talentului sèu 
acte reprobate de legi şi de morală, afla cö n’are de ce’şi tur
bura somnul?

Care este causa có B. P. Hăsdeu. neplâcêndu’i rolul lui César 
Bolliac, s’a închis în profundiniile sciinţifice ale Colwtmei lui 
Trajan spre a face istoria si literatura, cà un magu retras în 
galeriele obscure ale unei piramide egiptene?

Pentru ce Basile Alecsandri are pentru libertate, pentru vitezia 
haiducului român şi pentru farmecul simplicităţii accente atât de 
suave şi divine, colori atât de luminóse şi râpitore, avânturi atât 
de sublime şi extasurile unui inspirat, de muse, iarö pentru dom
nia sa nu afla mai bine decât apucâturele unui hidalgo din timpii 
lui Carol Quintu ?

A ! scumpe lectore, pentru có... pentru câ materia domină. 
Materia este în condiţiuni ast-fel în cât George Costa-Foru, pro
fesor de drept, şi de dóé ori fost. ministru, să nu pôia avé con
vicţiuni identice cu ale generalităţii sau pluralităţii ómenilor,
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pentru cö organisaţiunea sa fisica îl predispune a priimi mai 
lesne impresiunile contrare principiului pe care cei mai mulţi îl 
recunoscu de bun ; pentru cö, în fine. dolat. de uă mare dosa 
de apetit, de ua puternica inteligenţa şi de ua memoria forte 
tenace, a cumpénit pe om, T a mesurât de sus pîno jos şi a vé- 
dut cö nimicu nu este mai nestabil, mai variabil şi mai uitucu 
de cât densul.

Spuneţi’mi, vG rogu, care din noi, uimit de nesce virtuţi factice, 
de un patriotismu bine jucat şi mai vîrlos de un liberalismu pus 
în scena cu tóté pregătirile de oportunitate şi de decor, a mai 
cugetat un moment sá céra unui înfocat neofit a dà séma despre 
sorgintea din care îşi plât.esce cotisaţiunea la clubul Uniunii li
berali !

Dar acele fonduri au fost produsul unor câştiguri neleguite, 
resultatul unor serie de atentate în contra justiţiei şi a libertăţii 
cetăţenilor! — Individul, sunt abià vr'uâ doë-rjeci şi patru de 
ani, purtâ drapelul reacţiuuii şi denunţa pe fraţii sei brutalităţii 
Cazacilor !...

Ce face aceasta !
DoG-deci şi câţi-va de ani pof.u őre ave virtutea de a purifica 

şi sàriti ua avere peste care s’a scurs lacrGma disperata a unui 
simian tata, rézemui a noG copii ilămendi, şi picâturele de sânge 
închiâgat al unor neputincioşi contribuabili, cârora li s'a stors 
birul sub loviture de gârbaciu ?

Este óre nevoie a corfirmâ lucrul prin nume proprie?
Am vGdut strîngèndu-se cu tóté semnele de dragoste mâinele, 

dându-se cu amor braçul, lacèndu-se cu pripire onorile ânteietaţii • 
pasului şi mulţime de alte civilitaţi unor fiinţe cari ţinu de specia 
umana numai pentru cö n’au botul de lup şi ghiarele unui 
tigru !

Totul se uita ! Şi fiiulului âncô mai puçin i se va cere cont 
de infamele furturi prin cari tatàl séu ’i a tăcut ua posiţiune în lume, 
destul sa fia Strălucita.

Aide, Hasdeu, cu talentul ce ai, cu acel spirit scotocitor şi tare 
şi cu necontestabil’a ta erudiţiune, puteai, în strimtorarea în care 
te afli, sâ ’{i procuri resorginţile unor câştigose şi onorabili înce- 
lătorii, ceea ce, pentru onórea sciinţei şi a sărăciei, nu ’ţi ai permis. 
Cutedâ-voiu sa ’ţi l'acu afrontul de a crede cö ai sâ slabesci ?

Şi tu V. A. Urechiă, stimabilul şi neobositul membru al mai 
multor societăţi literare şi sciinţifice, ai tot respectul meu cel mai 
profund pentru triumfurile ce pe fiă-care di reporţi în contra 
ostilii tale machine, din care partea cea mai anevoie de subjugat 
sunt acei spâimèntâtori dinţi, ce tot-d’auna m’au îraplut de grije.

Tu ai uă inimă ce te va ardicà mai presus de or-ce înjosire, şi 
un spirit care te va purtă în sbor spre regiunile idealului, or cât 
pântecele tGu ar’ rade pâmêntul.
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Ce s’ar’ cuveni a (Jice de atâtea admirabili devotamente şi eroice 
sacrificie făcute unei cause care nu momesce decât prin numéral 
privaţiunilor ce impune ! Cunoscu atâtea mândre talente şi varie 
capacităţi, cărora despotismul n'ar' ii crezut a face pré mult sa- 
crificându-le un budget suplimentar; şi cu tóté acestea cei mai 
mulţi se culcă fărO a contă pe <Jioa de mâine.

C. A. Hőset ti, renegat al aristocraţiei, aşu voi să nu am a cjice 
decât bine despre tine ; potu ànsé să nu ţiiu în séma recriminările 
neîmblândililor tei adversari?

Marat, O'Connell, Harras, Armand Carre!, Heine, şi Felix Pyat 
îşi afla partea în characterul şi viata ta publică şi privată. Con
sideraţi individualmenle, nu esci nici unul din aceste personage 
istorice; vë(Juti ànsé toii la uă-laltâ, viţiele şi rarele lor cualilăti 
află in tine cea mai strania personificaţiune.

IJaca nu esci nici atât de feroce şi urit că Marat, nicLatâl de 
desfrânat, şi necumpélat cà Harras, nici în fine fricos şi nestatornicii 
că Felix Pyat, măcar cö’l ai cunoscut de aprôpe, causa este cö 
nobilile aspiraţiuni ale agitatorului irlandes, aventurile generöse 
ale lui (barrel şi spiritul judiciosului Heine nu au permis să se 
desvolte de ajuns cele-lalfe apucâture, alt-fel destul de pronunţate, 
spre a’ti descinde perspectiva unor detenţiuni.

Mulţumită acestui fericit. întîmpin de ânsuşiri şi aplecări contrare, 
téra pôle oferi cjiurnalisticei moderne pena cea mai avută, cea mai 
prolundă, cea mai colorată şi mai cuteijâtore pe tórémul discu- 
tiunilor sociali şi politice. Fa pole în acelaşi timpu a te produce 
cà un specimen tutulor boierilor ce ar1 dori să se lepede de 
tristele rôtâciri ale prejudiçielor de viţă. promiţând n-le în mirjlocul 
popolului înrlurirea, reputatiunea, faima şi ênsusi bunul téu traiu, 
cu singura condiţiune de a te imită în marile tale talente, a fi 
mai puçin arţăgoşi şi cevă mai accesibili simtimentelor de blândeţe.

în fine, G. A. Hosetti, or-care ar’ fi împoncişerile spiritului téu, 
România î|i datoréfjâ cel mai mare organ de publicitate, genera- 
tiunea actuală, iniţiarea în cugetările politice de felul cel mai 
audacios şi posteritatea, aluatul unor agitaţiuni soçialiste, cari nu 
vor rémâné fftrö efect nici pentru popol, inclinât mai tot-d’auna 
la un fel de pirolélâ, nici pentru guverne, cari, expuse precum 
se scie tentat iun ilor demonului puterii, 'şi-ar’ pute încarcă sufletul 
cu atâtea şi atâtea färö-de-legi şi concesiuni, în cât uâ bună şi 
cuotidiană deşteptare ar1 fi mai mult decât uâ economia ceréscâ.

Nu óre acestei salutare sisteme preventive datorescu cei mai 
însemnaţi din ómeni frumósa gloria de a fi rémas omeni oneşti ?

Când, bunul meu lectore, le vei socoti destul de reîntărit spre 
a reveni asupra acestei materie, cea mai scabrósa pentru acela 
ce ţine ua pena în mână, atunci îţi voiu cere permisiunea de a 
discută între patru ochi cestiunile relative la atâtea alte personage

1
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de dincolo de Milcov, devenite In urma unirii tinta publicităţii şi 
objecte de reprobaţiune a moralei.

Tocmai pentru cö timpii înclină către martiriu, prin legea con
trastelor, mie nu’mi vine de locu comod să mă trecu de bună 
voie în lista victimelor patriotice numai pentru cö, din causa prismei 
mele bizare, am colorat pré mult portretele unor monştri posând 
câ mari omeni de Stat.

Şi, daca ciUe-va trăsure de craion au fost aruncate pe ici, pe 
colea spre a schiţă unul sau dóé capete, pe care cucuiele freno- 
logice eră atât de pronunţate, causa a fost spre a scusă conduita 
eroului meu Stroie, care se prepară să intre îndată în luptă, şi 
a dă motivul pentru ce el s’a pus să lucreze ast-fel, iar nu că 
aţâţi alti boieri din epocha lui.

Apoi, luând cine-va bine aminte, înţelege áncö de la prima 
vedere cö tóté acele apreţieri puse înainte eră curat arbitrare, 
incomplecte şi afarö din datele sciintei.

Ii.

Lectriţă amabile!...
Nu ! bunul meu lectore. — Numai un scriitor ipochondru şi 

rău nărăvit cunoscu eu, care îşi toi creâ illusiuni despre articolii 
sei de Chronica sëpUmânei ( mai grei decât téscurile din cari ese 
fóia Românul ) véijêndu’i alături cu peptenii, pomedele, apele şi 
multe alte unelte de toaletă a gratielor bucurescene.

Şi are áncö aspiraţiuni acest, straniu şi bătrân silvan, măcar 
cö osul spinării sale présenta d’acum uă inclinaţiune de mai bine 
de 90 grade.

Eu, biet, nu potu nici măcar pregustă deliciele acestei glorie 
ebdomadare, ceea ce ar’ fi un act de mare charitate.

Trista formă a scrierii mele stă rebelă la tóté aromele de fra- 
seologiă erotică.

La micele cercări ce am cutezat să întreprindu pe ici, pe colea, 
mi s’a imputat mai àntèiu paternitatea unei spuze de copii, şi apoi 
pleşuvia, ceea ce mărturisescu şi eu, este culmea disgraţiei la 
bărbaţi şi uă enormitate pentru sexul femeescu. — închipuiţi-ve 
puçin uă damă pleşuvă.....—

Nu’mi a remas deci decât calea bisericei ( pe care, mulţumită 
Domnului, sunt destul de înaintat) şi scrierea acestei opere de 
evjaviâ, pe care am întreprins-o pentru ispăşirea păcatelor.

Adevărat anachoret al sărbătorilor amorului, la cari am fost 
invitat numai de căte-va ori ( în trecut, bine înţeles ), m’am resemnat 
la modesta aspiraţiune către speculările metafisice, despre cari 
mi se pare cö v’am dat la început uă mică probă.
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Dorind ànsê sa fondeju uà schóla a mea propria şi îâsând la 
ua parte şi ensuşi numele marilor bărbaţi ce n’au apucat a scrie 
âncO nimicu ( din care causa istoria pâstré jă asuprà-le uă vene
rabila tăcere), fiâ-cine înţelege cö nu mè potu servi decât de 
material indigen.

Am d’acum la îndemâna ceva pentru psichologiă şi logică, precum: 
lacob Negruzzi, T. L. Majorescu, Michail Anagnosti şi G. T. 
Brâtianul, (orator fluid şi impalpabil al parlamentului); ânsê cât 
despre morală şi teoihceă, d'abiâ exista câte-va începuturi In 
Trompeta Cârpacilor, Tressa şi Vocea Biscricci. Nevoit .sunt daró 
să mai aşteptu, or cât mè tentédâ aureola acestui fel de gloria.

Penlru acum, mè gràbescu a spune demnului meu lector ce 
s’a întêmplat lui Stroie dupó însurâtôrea sa. care, precum se scie, 
n’a fost tocmai aşa de voiosâ.

Fiind dintre partisanii înfocaţi ai liberului arbitru, n’am nici 
ua îndatorire personalê sâ explicu cum şi ce lei se întâmplase ca 
această căsătoria să se facă în nesce condiţiuni defavorabili păcii 
conjugali, nici daca acele posomorite prevestiri câta negreşit să 
aibă ua înrîurire asupra înclinării unuia către altul sau cât era 
sâ dure.

Tóté acestea potu da materia de preocupatiune numai acelor 
spirite cari cunoscu participatiunea fatalităţii sau ursitei în nascerea 
omului şi în boldul faptelor sale.

Eu mârturisescu şi ufirmu aceasta credinţă. cO omul este aşâ 
pentru cö nu este* într'alt fel. Mi se pare deci cö am stabilit 
într’un mod peremptoriu plinul arbitru uman.

Nu mergu mai departe cu exemplele, coci aceia cari nu vor să 
recunoscă aceste adeveruri intuitive, potu gâsi materia de contro
versa şi ensuşi în veridica şi învederată urcare la cer a profetului 
Elie, înălţare cu atât mai necontestabile, cu cât se scie cö profetul 
chiar ’si-a aruncat de acolo cojocul discipolului seu Eliseu spre 
suvenire.

Nu s’a aflat, ore în França un membru al Institutului, şi anume 
Ernest Renan, care se cutede a scrie lucruri cu totul în contra celor 
ce crede la noi majorul Papazoglu?

Vedefi ce va sâ jică spiritul de conti oversa !
Se iutîmplase daró ca Nemţii sâ intre în térâ faró ca Stroie să 

fiă el causa. Se mai întîmplase ca patru dómne din clasa boierescâ 
pentru petrecere numai, sâ se lase insoçite la mónástirea Tismana 
de patru ofiçeri austrieni. Se mai întîmplase în fine ca între aceşti 
ofiçeri sa fia unul cu care Stroie avusese mai ’nainte uă mică 
neînţelegere.

Pínó aci s’ar’ puté <}ice cö tótá asta strania coincidenta veniâ 
prin mijlocirea fatalităţii; dar unde fatalitatea se dă cu totul la 
uâ parte spre a remàné un simplu cuvînt de vocabular, este în 
faptul cununiei lui Stroie.
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Acest fapt erà al sôu; erà resultalul unui ad' spontanen de v inţă 

prin apercepţiune şi re flexiune în raport cu. ud altă fiinţă raţio- 
nabilë şi despre care avea uă consciivţd dobîndită.

Cine îl punea sa se însore ?
Deci, tóté câte i s’a înlîmplat sunt consecuinţa logică necesară 

şi. virtuală a liberului arbitru.
Ancö uá data daró, n’am de ce explica cum un character 

concentrat, melancholicu şi aplecai spre méniá cà al sôu, s’a putut 
îmmladià la cerinţele atât de contrare si afàt de incomode ale 
căsătoriei-; cum, avènd de mult format. în capul sôu planul unei 
conspiratiuni cutedatóre în care, spre a reuşi, adesea nu ajungu 
întregele nóstre facultăţi, s a mai pulul. încurcă într’uă lupta de 
tot momentul deschisa în contra femeii, care, ca şi Ani eu, de câte 
ori o culci la pamênt, de atâtea ori se ardicâ mai forte decât. noi.

Tóté astea le-a făcut Siroie pentru cö aşâ a voit, şi pentru cö 
une ori facem lucruri de acelea de cari mai fârdiu noi înşine 
dâm din umeri.

Se apucase de promisese Sofiei cö o va face soçia sa, şi aflase 
de cuviinţa sâ’şi (iia cuvântul. La acea epocha, (éra nùstrâ erà 
înapoiată sub raportul egalii împărţiri a drepturilor între bărbaţi 
şi femei, şi un tlàcôiandru sânélos, bine format şi viguros, o ducea 
rêu de tot cu viata. Nu erà locu : cătâ sau să se însore şi sa 
remâia chreştin, sau sa tréca Dunârea şi sa figurede printre eunucii 
Sultanului or ai vr’unui pasă cu trei tuiuri.

Stroie preferise a remàné în turma credincioşilor şi a se co- 
municâ regulat în cele patru posturi de peste an. Se însurase 
pentru cö toii se însura, şi îşi iubia nevésta pe atât càl un character 
cà al seu erà priimitor sâ asculte uâ riturnela de amor cântată 
uâ viaţa întrêga pe aceeaşi córda.

IU.

La Dràgoiesci mai mult decât or unde airea, natura a împrăş
tiat cu liberalitale gratiele peisagelor şi a pus armonia unei fericite 
combinaţiuni de deluşuri de tóla forma, cari se desfăşură din 
pântecele unui colosal munte din façà,

Erà vinişore de apă, şerpuind pe un pat de petricele, mărginit 
de uâ gingiă de érbâ frageda şi môle ce te invită s’o pipăi. Erà 
tufe mice cu uá formă rotundă şi cu foi pline de un sucu viguros 
cari, aruncate ici, colo p’între verdele de smaragdu al dealurilor, 
părea atâtea bucle cochete încadrând fruntea strálucitóre a unei 
tinere fecióre ce tresaltă la contactul unei prime sărutări ; saur 
daca voiţi mai bine, părea atâtea aluniţe aşedate de geniul fru
museţii, când lûngô unghiul graţios al unei guriţe de mârgean,
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când la virful unei sprâncene de uâ arcuire deliciosâ, când în fine pe 
un gât de uâ albele şi uâ rotundime de nedescris, ba ănsuşi 
scoborînd âncO pe un sin de crini, sacrul locaşu al îmbătârilor 
vietei nóstre şi stânca eternă a păcatului, de unde s’au prăvălit 
atâtea virtuţi immaculate ale părinţilor Bisericei.

Era acestea şi âticô alte multe frumuseţi ce numai regiunea 
muntósá a (erei cuprinde. Dar nimicu nu reuşia sâ atragă aten- 
tiunea junei măritate : totâ fiinţa ei intelectuală erâ absorbită 
Intru a contimplă pe stăpânul oe’şi alesese.

Perdăndu-se dupó densul, îl urma în tóté mişcările lui, aşa 
precum un copil sfiicios se tine necontenit de pulpana mamei sale.

Solia nu mai erâ în Craiova lítngö mama sa, lûngô atâtea rude 
şi cunoscuţi. Un vîrteju o smulsese din micjlocul penalilor pro
tectori ; un şir de ïntîmplâri neaşteptate trecuseră cà un jocu 
de umbre pe din aintea sa ; uă călătoria penibilă întreprinsese prin 
munţi, în care suspine violenţi şi färö vr’uă causâ văzută, îi 
sugrumaserô de mai multe ori respiratiunea ; în tine se cununase 
în Tismana — de aceasta îşi aducea bine aminle — şi acum se 
allâ lungo un om potent, care comandă la uă sumă de alţii, in 
faça căruia ea se simtiâ atât de mică, atât de slabă, încât daca 
nu erâ sdrobitâ la tot momentul, causa erâ numai cö el nu voia 
una câ aceasta.

Apoi acest om erâ june şi aveâ pentru densa, când timpul ii 
permitea, priviri atât de dulci şi atât de blânde, în cât, si păgân 
de ar li fost, ea n’ar fi putut résista atractiunii ce simtiâ pentru 
densul.

Acest, simtiment nu erâ un amor câ or-care; ba âncO susţinea 
cO nu putea fi un amor.

El o luâ d’uă mână, alte ori de amăndoă, şi o privia atât de 
infrâgedit, în cât ea se simtiâ cô nu mai póte vorbi, có se topesce 
din ce in ce, cö sulletul îi trece într’al său şi cO sboră de uă 
dată In braçele lui, atrasă de uâ putere secretă, de unde nu s'ar 
mai deslipi nici uâ dată.

Astfel, nimicindu'şi personalitatea, se considera câ lucrul lui, 
câ proprietatea numai a sa. N’ar’ fi scos uâ singură plângere 
când ar fi sfărâmat-o într’un mod sau într’altul. Nu erâ óre a 
lui spre a face cu densa ce va voi?

Pasiunea ei pentru dănsul erâ în aşâ grad, în cât, trecând 
marginile ordinare ale vederii şi auririi, adesea îl iluzia sau îi 
părea cö’l aude venind din depărtări fórle mari, or îl vedea vor
bind pandurilor in tabără, având cutare sau cutare expresiune, 
sau stând cu căutătura intorsâ spre casa unde ea se află. Simtiâ 
atunci có cevâ cald ii alărgâ spre inimă, cO peptul îi bate mai 
des şi mai apăsat, cO cevâ îi strînge sînul causându’i uâ mică 
durere, care <su tóté astea ii plăcea. In această situaţiune îl aş-
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teptà pînô când se întorcea ; atunci se lipiâ de uâ data de 
sînul sêu.

Sofia era una din acele créature ce natura concepe în momentele 
sale de fericite amoruri, culcata cu dor mare pe marginea unui 
lacu azuriu, schinteiând la lumina fosforică a lunei, îutr’una din 
cele mai desfétátóre sere de Maiu.

Totul într’ènsa erâ vis si simtiment. De’i aţi fi atins buclele 
de un negru închis, sau umerii de un ivoriu lustruit, or braçele 
de faguri albi, ati fi simţit có cevâ mişcâ, susură, produce uâ 
armoniă sub contactul degitelor domniei vóstre.

Inii pâre réu cö, neputànd-o pipái, n’o puteţi mácar vedé : aţi 
dice, adicö aţi fi dis, có è visul de frumuseţe al sântei Fedőre.

Un singur lucru într’ènsa nu’i sta bine: avea nu sciu ce care 
te făcea sâ eredi cö n’are sâ remâiâ mult timpu pe pâment.

Gării înrîuriri raisterióse se póte atribui întîmpinul neînţeles al 
atâtor graţie externe şi frumuseţi ale inimei?

Care este acea inteligentă nevedutà ce asédâ într’uâ fiinţă atâtea 
admirabili oualităţi, pe când altora le refusa si ensăşî pâinea négrà 
a frumuseţii?

Nu s’a vêdut óre atâtea gâturi uscate, atâtea nasuii tescuite 
(sâ te strâvedi prin ele), atâtea figure l'ârô sprâncene, în forma 
unei mari nuce de cocos, atâţia umeri scoşi în sus ca un oblincu 
de şea ţerânescâ ! Dar atâtea bărbie aruncate spre nas câ partea 
de jos a semi-lunei şi acei dinţi lati. mori. strâmbi şi rari câ uâ 
greblă! Dar acei ochi blegoşi. abia deschidêndu-se sub dóé mari 
pleope câ sub dóé capace sferoidali ! Adăugiţi la uâ gură ce ese 
din figura afara câ un promontoriu (uscat, din causa a doe nare 
cavernóse ale unui nas cârnu), adăugiţi, dieu, nesce buze late, 
gróse, de uâ rosétâ spélácitá şi resfrângêndu-se asl-fel, în cât te 
face sâ eredi cö or persona e*ste în posesiunea a dóé părechi de 
buze or cö ţine vîrful limbei afarö, şi spuneţi’mi apoi daca acestea 
fiicele Evei sunt!

Câte june domnişore cu aspiraţiuni la marilagiu n’ai pus d-la, 
scumpe lectore, în rondul acestor varietăţi ale speciei feminine !

Aşteptu delà domniata respunsul, coci din colecţiunea uritelor 
nici una, sunt sigur, nu va voi a ’şi recunósce portretul în ga
leria de mai sus.

Daca sórt’a nóstrá este ca sâ nu ne putem prăsi decât dintr’un 
ast-íel de pámént, n’ar’ fi óre de dorit ca naturalistă sâ cugete 
măcar la ameliorarea fisicâ a acestor mamifere?

Sofia erâ frumosâ de acea frumuseţe care uimesce şi care îi 
da un drept absolut la viată.

Din aceasta s’ar’ crede có atâtea alte femei urîte n’ar’ mai 
avé decât să raórá. — E ! Dumnedeule ! or cât de regular s’ar' 
páré lucrul, credeţi ánsé có aşâ se întêmplâ in realitate? — O! 
nu : ele se consolă, trâescu şi îşi resbună. Satisfacţiunea eume-
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nidelor acestora este cö cel mai lungu timpu al vietei nóstre il 
trecem în compania lor, şi, dupö ce murim, spre a ne face mor- 
mîntul incö mai negru, se punu de ne plângu atât de urît.

Trăinicia acestor şoimane este de necredut. Rar s’a vădut din 
acele gingaşe şi suave créature atingênd lăgănul iubit al unui 
blond nepoţel, pe când din grupa celor-lalte tot-d’auna ara întilnit 
uâ droiă de strănepoţi, fugend speriaţi la apropierea strâmoşei 
lor, uscată câ uâ sibilă şi care ’i punea pe gonă cu bastonul 
noduros al bunicului lor.

IV.

Drăgoiescii şi împregiururile sale sunt transformaţi Intr’uâ ade- 
vératâ tabără militară.

Satul è plin de plâiaşi, poteraşi, vénâtori şi haiduci, atraşi unii 
din regiunea muntelui, alţii, de pe laturea Dunării. Toţi acei 
drumaşi pe cari împilarea îi pusese in resbel cu autoritatea zap- 
ciilor greci şi a beşliilor turci, sunt în tabăra lui Stroie cu micele 
lor căpitănie de altă dată. *

Toţi vechii pândi.ri, îmbătrâniţi la umbra ilintelor lor de uâ 
diniorâ, mângîiaţi în diori de dio de sunetul cornului, rămaşi fàrô 
midlocu de vieţuire prin desfiinţarea miliţielor române, luând cei 
d’ântăiu pistolul, carabina şi iataganul, se punu acum voioşi subt 
ascultarea unui cap care le promite întorcerea stării de altă dată 
şi îi nul reşce.

Exemplul lor atrage pe dorobanţi şi pe poteraşi, cari, ne mai 
putènd îndură brutal’a îngônfare a deliilor turci şi Arnâuţilor de 
sub stăpânirea grecéscâ, părâsescu servit iul cu grâmăda şi vinu 
a se aşedă sub drapelul român.

Toţi conjuraţii delà Bengesci sunt la Drăgoiesci, fiâ-care în 
fruntea unui număr de voluntari mai mult saù mai puçin bine 
echipaţi.

Acest mânuchiu de óste română se urcă la aprópe trei mii de 
omeni, dintre cari şese sute călări pe cei mai iugoşi înourâtori 
din şesurile Doljiiului şi Romanaţilor.

Căpitănie le cele mice sunt contopite in patru comandamente 
principali. Pedestrii formédâ doă despărţiri de câte una miié ómeni 
fiâ-care, avènd de, comandanţi pe Dinu Vladimirescul şi pe Mateiu 
Bechianul, sub cari vinu in dată căpitănii Mongâ, Niţu Obedeanul, 
Dincă Brătăşauul, Pană Crăsnarul, Tilă Rovinarul şi Nestor Jitianul, 
afarö de căpitanii cei mici ai cetelor primitive.

Călăraşii asemenea sunt împărţiţi în doă cete, avènd de căpe
tenie una pe Şerban Magherul şi alta pe Petre Fărcâşanul, iar 
câ comandanţi de scadron pe căpitanii Alexe Coţofeanul, Sandu



14

Brâdiceanul, Tudósé Bălşanul şi Gruia Jugarul (amicul nostru 
Christofor, căruia se dedese această porecla anco din monăstire, 
fiind CÔ îi plăcea să ciopléscà juguri).

Artileria, compusa din sése tunuri de munte, este comandata 
de Vasile Stolojanul, ajutat de Stoica Orcan şi Mircea Ungurel.

Luând comandamentul suprem al acestei armate dupó alegerea 
unanima a căpitanilor mari şi mici, Stroie, în urma unui exerciţiu 
bine condus, putea acum să se considere de ajuns pregătit spre 
a întreprinde un atacu de façâ în contra garnisonei din Tîrgul- 
Jiiului.

Or-cât ar' fi dorit să mai adasle sporirea ostii sale prin numéral 
de voluntari ce’i sosiâ din Iote părţile Olteniei, doé cause îl nevoia 
sa décida mai curând atacul.

Oamenii séi. nemulţumiţi cu simplele exercitie (Jurnaliere, înce
pea să murmure în contra acestui lei de viată. în care bărbăţia 
lor se chieltuiă în jucării de copii. Aceşti veterani, deprinşi a 
înfruntă mórtea pe fiâ-care dû nu se putea dedă cu acel fel 
de lupte ce li se comandă, şi în cari împuşcă regulat de doè ori 
pe di scândurele de fagu şi tôià vén tul cu latele lor spade.

De altă parte Nemţii, cari eră în număr micu în Tîrgul-Jiiului. 
putea fi întăriţi delà un moment la altul printr’un corpu de armată, 
despre care se vorbiă mai de mult cô are să soséscà. într’un 
ast-fel de cas, nu’i mai remânea decât sorţii unei alternative de 
uă potriva desavantagióse : a se bate desperat sfarămându’şi oştea 
în sfărâmarea inamicului, sau a se retrage în alta parte demora- 
lisându’şi oştenii mai ’nainte ensuşi de a’i formă în corpu de 
armată.

Mai eră uă consideratiune : uă prima victoria în contra inami
cului, pe lungo efectul moral, câtă să aibă de résultat cuprinderea 
depositului de arme şi muniţiunilor de resbel ce avea Nemţii în 
oraşu. Aceasta putea fi uă adevératâ bine-cuvlntare cerescă.

Din parte’i, garnisona din Tîrgul-Jiiului, încunosciinlată despre 
neaşteptata formare a unui corpu de panduri, faró a se mai gândi 
cö aceştia medile<}a ua lovire culedătore, decisese a trimite un 
scadron de ulani spre a’i risipi şi speriă.

Garnisona eră compusă din doé mii de Omeni cu uă bateria 
de artileria uşorâ ; comandantul ânsè nu credea cö ar fi nevoie 
sa puia în mişcare atâta lume pentru aşâ puçin lucru. — Ce eră 
mai mult decât, nesce cidre de Români, veniţi acolo numai pentru 
furtişagu !

L'n fin de botezu al protopopului Magherul, trimis de soçia 
acestuia, aduse în labérâ această veste, adăogind, pentru bucuria 
celor mai setoşi de lupta, có Nemţii eră pe drum.

Trimisul, întrebat despre (Jioa plecării sale de a casă, respunse 
cö în nóptea viitóre câtă să fia trei nopţi.

Aceasta declaratiune a finului Mercure, care era un bàét de
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cinci-spre çlece ani, nu dà uâ idee destul de lămurită despre iii- 
tenţiunile ostili ale Austrianilor. Judicând dupO depărtarea locului, 
or cât de domol 'şi ar fi regulat pasul, ei urmà sâ fiă la Drâgoiesci 
áncö din nóplea trecuta, în cât. mesagerul, în starea regulata a 
lucrurilor, sosind tocmai acum, nu ’i mai remânea decât sâ întrebe 
pe popa satului în ce parte a fost bataia.

Se întîmplase darö ceva Nemţilor acestora pe drum : or cô 'şi 
luaseró séma or cô, punêndu-se sà dórmá, le furase cinc-va caii. 
Báétul rîse de presupunerea acestei din urma farse (care ar’ fi 
dorit sâ li se întîmple), dar încredinţa cô ’i a vô<Jut. cu ochii lui 
plecând.

în tóté caşurile, Stroie, fiind decis a ataca pe Nemţi şi pârèndu’i 
bine de aceasta circumstanţa, ce 7i scurta drumul, chiâmâ în data « 
pe căpitani spre a le împărtăşi bucurâlorea scire şi a le supune 
planul lui de lupta.

Lucrul nu cerea mare bătaie de cap. El lâsâ în tabérâ jumétate 
din óste spre a priimi pe Nemţii cari sosià, daca cu tóté astea 
avea de gând sa viiit, iar cu ceea-laltâ jumétate se ducea sâ scota 
din orasu pe cei ce mai remânea acolo.

Planul fuse adoptat în unanimitate dupó uâ scurta explicaţiune 
data comandantului Bechianul, care la începuterà d’uăaliâ părere: 
voià adicö sâ ardice tóiá labéra din Drâgoiesci şi să o trîntéscâ 
în capul Nemţilor din 'l’irgul-Jiiului, pentru cuvîntul, dicea el, cô 
nesce duşmani aşa de spurcaţi cum erà, se cuvenià a fi turtiţi 
d’uá dala fáró sa le mai dea nici mâcar pas sa suite.

Dintre toţi căpitanii, cel mai tare de cerbice şi cel mai neîm- 
blâncjil erà Mateiu Bechianul. încongiurat faró speranţă de eşire, 
s’ar’ fi lăsat mai bine să fia tăiat în bucăţi cu toţi ómenü sei 
decât să se dea prins. Dar uâ dată vingêtor, inamicul nu mai avea 
să ’i céra iertare.

Era dotat d’uă mare forţa corporale şi de un curagiu adevêral 
sélbaticu. Nesciind ce este frica precum nu scia ce este pietatea, 
se alăturase de Stroie mai ânteiu prin acea îmboldire ce mişcă 
spre acţiune sufletele íntreprincjólóre, apoi cu timpul devenise, ca 
şi Gruia ( demnul sêu emul ). câinele lui fidel, graţia ascendentului 
moral ce Stroie exercită asupră’i.

Deşi âncô june, Bechianu], că căpitan de potera, se semnalase 
de mai multe ori în lupte peptu la peptu cu tîlharii de drumuri 
şi cu piraţii turci de pe Dunăre. Uâ tristă dispută ce avusese cu 
tatăl séu vitregii pentru có se purtă rèù cu mama sa, şi în care 
acesta priimise in cap uâ codă de lance, făcuse sâ ’şi pér<}â că
pitănia şi să trâéscâ rétacind pe la rudenii. în această stare îl 
găsise Stroie dupô întôrcerea sa din Italia. Din dóé cuvinte se 
tnleleseserö, şi de atunci erà nedespărţiţi.

— Căpitani! le dise Stroie dupô ce planul fuse aprobat, bătălia 
ce vom dă are sa hotărască drumul luptei ce întreprindem şi
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isbînda nôstrâ. Cată ca fiâ-care sá ne ïntreim şi sa ne balem 
românesce. Vă rogu sa mergeţi sa vedeţi armele. Plecam mâne 
în <}iori. Peste un ceas vă aşteptu la cina. Vom închina pentru 
stingerea Nemţilor.

— Urraa ! ! strigare căpitanii eşind sâ inspecte fiâ-care céta sa.
— Gruio, urma Stroie când cei-lalţi furö plecaţi, di sa se dea 

îndoit tain de vin şi cinci-deci de berbeci sâ se laie mai mult.
— Dar, câpitane, objecta Gruia, aceasta îi va face să nu dórma 

tóta nóplea.
— Vor dormi mai bine dupö biruinţă.
Dupö aceasta Stroie trecu în camera unchiului său, care se 

stabilise la Drâgoiesci, spre a ’i spune cele puse la cale pentru 
a doa di.

Acest unchiu întineriă acum din ce in ce cu cât vedea con- 
cepţiuuile sale pe cale de a se réalisa. Stroie avea uâ armai à, 
Stroie putea sa urce treptele tronului sau sâ morâ demnu de 
un Corbeanu.

V.

Eră uă nôpte de vérà. Cerul senin şi de uă străvedere nepă- 
trunsâ lăsă sâ plutéscâ în spaţiu, fîă-care în voiea lor, un furnicar 
de stele, dintre cari din când în când cadea câte una, câ uâ 
lunga sagétà de focu, în undele de cristal ale Gilorlului.

Şesul din faca Drâgoiescilor arunca spre bolta tăcută a cerului 
uă lumină roşiatică presărată de mice schinlei ardicale în sus 
pe un vîrteju de fum, respândind in depărtare mirosul berbecului 
fript.

Dealurile vecine, imitând activitatea centrului, lâsà sâ se védà 
la lumina unor tocuri gigantice fantasticele mişcări ale oştenilor 
pregâlindu’şi cina.

Uâ murmură prelungita, turbure, neînfelésà isbiâ audul în tóté 
pârţile

Ferestrele caselor lui Stroie nu arunca decât câle-va lumine 
rare ; spre compensare ânsă, grădina spaţiosâ din dosul castelului 
erâ într'un adevărat pîrjol: Hâ-care tulpină purtă uă torţa de 
cetină aprinsa.

Mesa eră întinsă subt uă boltă mare de viţa. La amăndoă ca
petele ei închină egumenul Gabriel şi protopopul Magherul, iar 
in mitjlocu Stroie, cu fruntea radiosă şi cu privirea schinteiând 
de voie bună, îndemnă pe cei tntănjietori să 'şi deşerte cupele.

Abiă luase delà buze cea din urmă cupă a sa însoçità de uâ 
salva de întreite vivaturi ale căpitanilor, când un necunoscut ce 
ajunsese pînô lûngô Stroie, <;lise cu un ton curat şi deschis :
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— Sănătate şi voie bună, căpitani !
— Privirile se atintirö d’uâ data asupra omului ce veniâ atât 

de pe neaşteptate sa le îndreptede acea urare. Erâ un bărbat de 
uă statură midlociă, de uă structură vîrtosâ, de uă fisionomiâ dis
tinsă ce arătă d’uâ potrivă curagiul şi inteligenta. Vestmintele sale 
eră de caşemir negru cu brandeburguri de fir galben, iar pan
talonul, de caşemir albu cu un galon de aur lat. Purtă cisine 
strimte cu uă ghindă poleită şi pinteni de argint. La côpsâ îi 
átírná uă spadă lucrată In argint şi suflată cu aur. Patru dorobanţi 
d’ai spătăriei însoçià pe acest căpitan, adus aci de uă escortă de 
dece panduri din oştea lui Stroie.

Acest ospeţe, care părea a fi un oştăn brav sub pulberea ce 
’i acoperià faça, eră Dimitrie Polidama Turnavitul, capul custodiei 
palatului domnescu şi ajulant al Iui Mavrogheni.

Căpitane Stroie, dise el când fuse în faça acestuia, îţi pof- 
lescu sănătate ! — Mă chiamâ Dimitrie Turnavitul, şi viiu din partea 
Măriei sale lui Vodă să te heretisescu.

Stroie se sculă şi ’i întinse mâna.
— Dă’mi mâna domniei tale, căpitane, îi dise el. îmi pare bine 

să potu ospăta măcar uă seră un oştăn vitézu de care loti vorbescu 
cu mari laude.

— Daca esci adevărat oştăn al ţărei şi mai cu sămă daca esci 
român precum vorbesci românesce, dise Mateiu Bechianul ţinând 
in vigurósa lui mână uă mare cupă cu vin de Oreviţa, cu ajutorul 
câriia trăsese un paravan de aburi între trecut şi viitor, apoi, 
căpitane, or-cine vei fi, nu poţi să sosesci între noi fără să închini 
uă înghiţitură pentru biruinţa Românilor asupra Nemţilor. — Ce 
spurcăciuni de lifte ! adăogi el în parentesă ca conclusiune. Am 
să ’i spintecu !

Turnavitul luâ cu iotă inima cupa ce ’i întindea pandurul, şi 
închină pentru triumful armelor române şi pentru peirea tutulor 
Nemţilor.

Acest din urmă cuvînt îmbuna pentru dânsul tóle inimele.
— Bravo ! căpitane, strigă Bechianul cam şovăind de entusiasmu 

şi recunoscinţă. Te cunosci có esci un vitézu de Român. Şi în- 
tindêndu'i àncô uă cupă plină :

— Tine asta, adăugi el, să hem amăndoi pentru sănătatea mea 
şi a domniei tale. — Ai di* cő nu iubesci pe Nemţi?... Vino mâne 
să ’ţi mâncu uă sută de Nemţi vii--.

Mesagerul se scusâ cu o bősé la drumului şi voi a se retrage.
Ospăţul fiind terminal, Stroie se ardicâ şi cu densul toţi cei-Ialti.
— Putem vorbi în dată, căpitane, dise el Turnavitului ; şi luânduT 

de mână se îndreptare amăndoi către casă urmaţi de toţi óspetii.
— Aşu voi să ’ţi vorbescu în parte, dise el încet lui Stroie 

când ajunserö pe teraţa catului de jos al caselor.
— Daca ceea ce ai a'mi spune, replică acesta cu tonul ordinar,

5
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mé privesce pe mine anume, sunt la voiea domniei tale; ansă 
daca, pre cum credu, lucrul se atinge de mica mea óste, nu poli 
fi mai bine ascultat decât în mijlocul acestor căpitani, stăpâni 
fiâ-care pe céta ce’şi a adunat. Sunt capul oştenilor ce ai vădut, 
dar ii cârmuescu prin învoirea tutulor. Să intrăm ânsă, căpitane.

Toli intraró dupö Turnavitul şi se aşe<Jar0 pe jeţuri într’uâ sală 
spaţiosâ din catul de jos.

Daca Stroie îşi prescriă această liniă de conduită, considerându’şi 
omenii veniţi sub drapelul său că un micu popol de guvernat, 
avea cuvînt ; ansă, daca îşi propunea să use de dănşii că de nesce 
oşteni, comitea cea mai mare erőre militară : regimul constituţional 
este anlitesa or-cărui comandament militar. Una este un consiliu 
de resbel şi alta uâ adunare deliberanté. Este un mare rău ab- 
sorbtiunea tutulor facultăţilor într’uă singură voinţă; ansă ast-fel 
este miseria natúréi nóstre umane, cô cea mai gloriósá din 
republicele timpilor trecuţi nu’şi datora scăparea în tóté cir
cumstanţele grave decât instituirii unui dictator.

Fiă-care din părinţii conscrişi ai Romei eră în parte un bun ge
neral; dar, de s’ar’ fi amestecat cu toţii d’uă dală în conducerea 
armatelor, cetatea eternă ar’ fi fost Lol-d’auna bătută pe tóté cóstele.

Provocat a se esplicâ înaintea tutulor, Turnavitul dise :
— Negreşit, ceea ce am să spuiu nu este uâ taină; ansă dóriam 

să vorbescu numai căpitanului celui mare, pentru cö credeam să'mi 
arătu însărcinarea în mai puçine vorbe, nefiind înzestrat de Dumne
zeu cu darul cuvîntării. Étó ce este : Măria sa doresce să sciă dacă 
aveţi în cuget a vă luptă în protiva străinilor ce au cuprins ţera, şi 
daca voiţi sa uniţi puterile spre a luptă mai cu iolos în potriva 
acestor duşmani.

Pus de uâ dată şi fftrô cotire în faça acestei cestiuni grave, 
Stroie nu voi a se explică categoricu.

— Când Măria sa, dise el, s’ar’ amăgi asupra cugetelor nóstre, 
duşmanul cu care ne-am hotârît să luptăm, s’ar’ însârcină singur 
sâ’l desamâgăscă. Daca Măria sa acolo doresce să mărgâ pe aceeaşi 
cale, puterile nóstre de sine-le sunt unite.

— Se vede có n’am spus bine ceea ce voiam să dieu, urmă 
Turnavitul. Când Măria sa v'ar’ rugă să mişcaţi în altă parte 
decât aci puterile ce aveţi, să treceţi buniorâ Oltul spre a vă în
dreptă în România-Mare, póte-se rezemă pe credinţa dumniavóstré ?

Temându-se de uâ ruptură râpede şi neaşteptată ce ar’ fi stricat 
totul, lucrurile nefiind áncó ajunse la maturitate, egumenul Gabriel 
se grăbi a luă cuvîntul.

— In pericolul cel mare în care ne aflăm, dise el, a putut őre 
cugetă Măria sa có ar’ fi un singur Român care să se despartă 
de Domnul său când acest Domnu se luptă pentru térâ? Măria 
sa scie de unde vinu firmanele de mazilie şi de unde se trimite 
topuzul domnescu. Din această tabără nu va întîlni un singur
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pandur pe calea Stambolului. Poţi spune M. Sale sâ se ţiiâ liniştit 
despre aceasta parte.

— Dar domniata, căpitane, ce diei? întreba Turnavitul.
— Mi se pare có nu mai è nimicu de adăugit la ceea ce ai 

audit, respunse Stroie contrariat ore-cum. El ’i ar’ fi respuns într’alt 
limbagiu ; dar, fiind-cö bétrânul apucase înainte cu diplomaţia sa, 
se vedù nevoit a tace şi a confirma la urma cuvintele sale.

Declaraţiunile egumenului nu garanta nimicu pentru viitor. 
Ajutantul lui Mavrogheni avea de ajuns spirit ca sa întelégâ. Mul
ţumit ànsô có a putut luă uâ asigurare măcar pentru present, 
rômàind ca mai tàrdiu sa véda ce este de făcut, merse de săruta 
cu respect măna egumenului şi a protopopului Magherul; apoi, 
întorcêndu-se cu laça plină de satisfacţiune spre Stroie:

— Căpitane, dise el, priimesce sâ’ti mulţumescu în numele 
Măriei sale pentru bunele cugete ce ai în privinţa sa, şi sa!ti 
aducu din parte'i, câ semnu de încredere şi de domnescă cinstire, 
aceasta.

Turnavitul trase din sîn un pergament strîns in patru, la coltul 
căruia átírná imprimat pe cérà roşia sigiliul domnescu, cel mare, 
şi?l întinse lui Stroie.

— Este cartea M. Sale, urmă el, prin care esci îmbrăcat cu 
caftanul de mare spătar şi cunoscut de cap al oştirilor din Oltenia.

Stroie luă pergamentul, şi färö a’l deschide respunse:
— Nu cugetam sa mi se dea aşa de curênd acest caftan; dar, 

fiind-cö Măriei sale îi place aceasta, îl priimescu mulţumindu’i 
prin domniata.

— Voiu dice anco un cuvînt şi am sfirşit : mâine pornim îm
preuna la Bucuresci.

— îmi pare röu cö aceasta n’o potu face de uă cam dată, 
respunse Stroie cu demnitate.

— Ce dici, archon Spătare !
— Te rogu să mé numesci : « căpitane Stroie ».
— O ! nu : pentru mine ca pentru totâ ţâra esci mare spătar 

ab domniei.
— Iţi diceam cö nu potu de uâ cam dată a mé supune do

rinţei Măriei sale, mai ântèiu cöci mâne în diori plecăm spre a 
scote pe Nemţi din Tirgul-Jiiului, apoi, dupó ce vom siîrşi această 
mică trébà, cată sâ căpuim cu un minut mai curênd această lume, 
care este în lipsa de tóté.

— Daca numai lipsa de încredere te face a amânâ această 
plecare, neapărată pentru dumniata şi pentru apérarea ţerei, 
apoi, spre a’ţi ardică cea din urmă bânuélâ, îţi potu spune có 
M. Sa Vodă mé dă prinsul dumitale de resboiu pínö la întorcere. 
Eu din acest minut mé lasu în mâinele căpitanilor de façâ, re- 
mâind sâ plâtescu cu viaţa mea cea mai mică atingere ce ţi s’ar’ 
face. — A ! nu cunosci pe Mavrogheni : sistema aceasta de a
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înşela prin resplàtire nu este a sa, El, mai mainte de a’ti da 
caftanul şi tréba de spătar, daca ’ţi ar' fi bănuit cugetele, îi venia 
mai bine să caute a te sdrobi aci cu puterea armelor şi apoi să 
se îndreptecje în protiva vrăjmaşului. Acum, cât. pentru scóterea 
Nemţilor din Tîrgul-Jiiului, smerita mea părere este ca nici să 
vè gândiţi la densa : avem pré multă nevoie de braçe, şi n’ar fi 
bine să le risipim într’uâ luptă care n'are a hotărî nimicu. Iar 
cât pentru căpuirea oştenilor, o vei face cu îndoită isbîndâ dupö 
întôrcerea dumitale, binevoind a luă în băgare de sémâ cö la 
mărirea numelui se va adăugi şi farmecul unei puteri întrebuinţate 
pravilnicesce.

— Mi se pare cO’ţi am spus, căpitane, co eu nu sunt stăpân 
aci. îngăduie să ceru părerea căpitanilor ce m’au ales.

— Trâgêndu-mê ca să vè las să chipzuiţi, rogu pe aceşti că
pitani să aibă în vedere cô.mergerea dumitale la Bucureşti va 
fi înfiinţarea din nuou a miliţiei pâmêntene celei vechi. A lăsă 
să scape un asemenea prileju n’ar’ fi uă faptă românéscâ.

Şicend acestea, Turnavilul se retrase cu cuviinţă.
Desbaterile se deschise în présenta lui Gabriel şi a protopopului 

Magherul, dóé personage cari nu numai era cei mai maturi din 
toţi, ci uniâ şi ascendentul moral al characterulul lor preoţescu. 
Opiniunea lor cătâ să precumpênéscâ.

Daca între osteni era cine-va care avea nevoie de a fi convins, 
acesta era Stroie. El nu erâ ameninţat numai în viată mergénd 
a se dă singur lui Mavrogheni, ci ceea ce consideră el mai pre
sus şi decât viaţa, era demnitatea sa ; amorul sèu propriu priimiâ 
uâ lovire teribilé punêndu-se cà un ofiçer de rond la disposiţiunea 
lui Mavrogheni. în fine, printr’această ducere pripită, putea să 
compromiţă tot resultalul dobîndit pínó aci.

Stroie darö nu vedea áncö limpede în cestiune.
Ce putea să urmele din această întrevedere ?—A ! decât să Ï 

pretindă ceva umilitor, dicea el, mai bine perspectiva unei lupte 
neamânate cu Despotul.—Nu ! nici uă dată nu va subordină ac
ţiunea sa iniţiativei lui Mavrogheni. Va remâné de capul sèu, 
întîmple se or-ce !

Cât despre soçii sèi de arme, împregiurarea mergerii la Bucu
resci erâ pentru denşii uă adevôratâ causa de bucuriă.

Fiă-care îşi prepară în imaginaţiune un locu la curtea domnéscà 
şi negreşit şi în afacerile ţerei, ceea ce nu eră uă sorté de 
dispreţuit pentru nesce flâcôiandri, dintre cari unii abiă îşi ciupiă 
mustaţa. Stroie, spătar, şi àncô mare spătar al domniei şi al oştilor 
din Oltenia ! Stroie, chiâmat la curtea domnéscà, fără îndoélâ, 
pentru vre uă mare nevoie a Măriei sale ! — Şi apoi pe Stroie 
îl aleseserö ei ! Inima lor se înilă ast-fel de mîndriă şi de satis- 
facţiune în cât închieiarO în unanimitate cö nici putea fi vorba 
de a nu merge.
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De aceeaşi pârere erà şi protopopul Magherul, dintr’un punt 
de vedere ânsé diferint. El priviâ în numirea lui Stroie de mare 
spătar legitimarea mişcării de rescôlâ la care se asoçiase ; şi 
mergerea sa la domniâ îl punea în linişte cu consciinta şi mai 
cu séma cu părintele episcopul eparchiei. — Daca lucrurile nu 
lua aceasta íntórcere neprev6<jutâ şi se întîmplà, ferésca Dumnezeu ! 
să nu isbutéscâ, nu’i mai remănea decât să se mirenésca, lucru 
ce nici voiă să’şi puia în minte.

Stroie, rezemat cu cotul de mésa din midlocu şi privind vîrful 
săbiei sale, cu a cării técâ făcea dunge pe parchet, aşteptă să se 
producă tóté opiniunile în posiţiunea unui om care. dupö ce ’şi-a 
trecut pe dinaintea ochilor tóté întîmplările bune si rele ale unei 
întreprinderi că cea de faça, ’şi-a luat de mult hotârîrea, din care 
nu mai are de gând sâ ésâ.

Părerea mea, dise Gabriel cu uă voce sugrumata adresându-se 
către Stroie, este să mergi.

Bétrânul nu mai putea continuă : lupta internă ce avusese cu 
el-ensuşi pínó sâ se determine a pronunţă aceasta sentenţă ame
ninţat ore şi posomorită, îi urcase inima la gût şi ’i curmase vocea.

Stroie ardicâ capul şi ’l privi lungu fărO a’i dice nici un cuvînt. 
Aspectul séû eră forte liniştit.

— Da, Stroie, trebue sâ te duci ! Nu mé temu de viata ta ; 
curagiul Ui este tot atât de mare cât mintea îţi este ’naltâ. Vei 
sei sâ descoperi şi sâ ’ţi rîcji de or-ce planuri viclene, daca, în 
faça pericolului ce ameninţă téra, Mavrogheni îşi va uită tronul 
şi ’şi va aduce a minte numai cö este grecu. 0 dieu aceasta 
închipuindu’mi uâ cursă pe ascuns, cóci a te întemnită şi a te 
perde, lucrul nu este putincios : nimeni nu va cutedă să te pîréscà. 
—Şi de ce ore te-ar pîrî?—Pentru cô, unindu-te cu tot ce are 
Oltenia mai românescu şi mai inimos, te ai sculat sâ alungi pe . 
năvălitori din vetrele părintesci ? Pentru cô, fârô nici uâ resplâtire 
şi fârô ajutorul nimenui, ardici uă óste în sprijinul Portei otomane?— 
Dar când Mavrogheni ar’ cuteză sâ facâ aceasta, n’ar’ avea sâ 
aştepte alt decât stréngul trădătorilor. Nu,tMavrogheni, îl cunoscu, 
è pré iscusit şi se póte gândi la una că aceasta.

Din protiva, de nu vei merge, este totul de temut pentru isbînda 
faptei ce ai început. Pentru ce óre te împrotivesci Ia uă vedere 
cu Domnul terei, când el, spre a’ţi mărturisi încrederea şi preţuirea 
sa, îţi trimite pe 0nsuşi cel mai d’apröpe om al lui? Pentru ce 
’i ai face afrontul sâ nu’l asculţi când el, spre a te încredintă şi 
mai mult de curăţia cugetului séu, îţi lasă că ostaticu pe căpitanul 
cuştodiei sale, mâna sa dréptâ şi omul ce iubesce mai mult ? în 
sftrşit, pentru ce n’ai voi sâ vé uniti puterile spre a fugări pe 
cutrupitori ? Neapérat, ţi s’ar aruncă pe cap dorinţe ascunse şi 
masca unui rebel. Atunci céta boierilor zavistnici şi mişei, unita 
•cu furnicarul Grecilor din Fanar şi din Bucuresci, înşiruindu-se

v
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unii spre Stambol, alţii spre Mavrogheni, ar’ cere cu uâ singura 
strigare prinderea şi mórtea ta. — Da, atunci (éra n’ar’ avé alt 
duşman mai de temut de cât pe line. Boerii n'ar’ puté suferi ca 
un altul, fia măcar fiiu de boier, să puiă mâna pe putere prin 
alte mi<}lóce decât ale lor ; şi Grecii din Fanar ar’ turba gândindu-se 
cO un Român le închide drumul la domnia Ţ6rei-Românesci.

Du-te darö ! Gând vei dobândi destul credit în (eră prin mintea 
şi vitezia ta şi destulă putere prin iubirea oştenilor, atunci vei 
puté privi cu dispreţu neputinciósele urdiri ale unor duşmani ce 
ar’ alârnâ de voinţa ta. Du-te ! Norocul încununédâ numai curagele 
cele mari.

Daca, împroliva curâţiei inimei tale, Mavrogheni te va nevoi să 
întrebuintedi midlóce viclene, atunci credu cö nu vei sla la îndoélâ 
de trebue să te Iaşi jertfit de un despot neomenos.

— Nu ! îl voiu ucide pe locu ! dise Stroie ardicând capul. Lasâ-mê 
judicâtor al stării de atunci.

— Aşa darö....
— Sunt încredinţat şi eu cô trebue să mé ducu.
Protopopul Magherul şi cei-lalti căpitani îl íelicilarö de înfelépta 

hotârîre ce luă. Ducerea, diseró ei. este nu numai neapératâ, ci 
şi de bună piază.

— Cô este neapératâ, aceasta s’a védul de toţi ; dar cô pôle 
fi şi de piază bună, lucrul remâne a se vedé mai lârdiu.

Stroie dise aceasta cu óre-care constrîngere, şi uâ tristă cugetare 
trecu râpede pe faça sa.

— Ast-fel, căpitani şi fraţi, urmă el, fiind-có mâne nu ne mai 
batem, în locu de a vé îndreptă spre Tîrgul-Jiiului, scoborîţi în jos 
pe Bistriţa şi apucaţi spre Petrescii-de-sus, unde trebue sa vé 
întăriţi. Gândescu să viiu şi eu acolo. Părintele şi Gruia vor purtă 
de grije despre tóté.

— Un cuvînt Spătare, dise Bechianul : pe cine Iaşi în locu’ti ? 
Eu nu mè supuiu la fite-cine.

— Mi se pare, respunse Stroie, co ar’ trebui să’l alegeţi.
— Apoi, fiind-cö este vorba acum de pace, dise Dinu Vladimi- 

rescul, socotinţa mea ar’ fi să alegem pe părintele Protopopul, 
că un fiiu al păcii ce este. Sânţia sa, dupö altele, este ca un 
clapon între găine şi cocoşi : aceasta opresce de a ne certa 
pentru căpetenia óstii, şi când te vei íntórce n’are de ce’i páré 
rèu cö Tai scos din pâine.

Această părere dată în glumă de Vladirairescul fu priimită cu 
vii aplause. In adevér, prin alegerea acestui element neutru, nimeni 
nu se consideră atins în republica acestor juni căpitani, unde 
fiâ-care avea un drept egal de opus altuia.

— Cu sânţia sa, adăugi Móngá, daca nu mai mergem la Sibiiu, 
de sigur apucăm spre raiu : de mâne are să ne puiă pe post şi 
pe rugăciune.
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— N’o luaţi de gluma, respunse Protopopul : merindele s’au 
cam siîrşit, şi or-cum la Petresci cată sâ postiţi, cöci se apropia 
şi postul sântei Marie.

— Audi, spătare ? dise Bechianul. Daca s’à întîmplà, feréscâ 
Dumnedeu ! să’şi ţiia părintele cuvîntul, ai să găsesci la întorcere 
uă armata de sânte iesme.

Dicênd aceasta, pandurul îşi făcii de trei ori semnul crucii şi 
se uita rêu la comandantul ad-interiw.

— Nu vê temeţi : la Petresci are sa fia âncô mai bine decât 
aci. — Acum, dragii mei, nóplea este înaintata : sa vê gùsescu 
cu sânêtate !

To(i îmbraçisarô pe Stroie. Unii nu puturó opri uà lacrémâ de 
înduioşire, cugetând póte cö nu’l vor mai vedé.

VI.

Dulce, candida şi de ua blândeţe rara între femei erà frageda 
soçia a lui Stroie.

Abià trecuse ua lună de cànd erà a lui ; ea îl iubià cu ultima 
afecţiune, şi el acum piecà lasànd'o singuiá. Reveni-va el cu 
dile ? Avé-va ea viaţa sà’l revéda întors? Cate nu se putea în
tîmplà în aceasta lunga şi periculosă calêtorià!

Din minutul când Stroie intrase în cabinetul sèu pînô când 
diorile începusero sa se reverse, cu amêndoé braçele legata de 
sinul sêu, ea n’a închis ochii uà secundă.

Starea ei nu se póte descrie. Un şir de suspine, un torent de 
rugăminţi, precurmate numai prin ferbinţile ei lacrême, a fost viaţa 
ei în acea nópte slîşietore, ce ar’ fi dorit cu tóté astea sâ nu se 
mai termine.

— 0! iea-mê acolo unde mergi!.... iea-mê, scumpul meu!.... 
Tu nu te rogi ; mê voiu ruga eu Iui Dumnedeu pentru tine, şi 
Maica-Domnului te va păzi, cöci îmi voiu topi inima rugând’o... 
Iea-mê... aibi milă de mine!...

Ast-fel erà cuvintele sale când se deşteptâ din acel vis crud 
al unui somnu aievea, în care sufletul sêu, într’uà calêtorià in
descriptibil de lungă, trecea prin tóté ororile infernului.

Stroie ênsuçi, cu tôtà târia characterului sêu şi cu tóta acea 
oçelire în mişcările cele mari de durere şi de bucuria, la duiósele 
ruge ale acestei fragede soçie, la aspectul durerii sale atât de 
sincere şi atât de profunde, simţise de mai multe ori slabindu’i 
inima şi pârăsindu’l târia resolutiunii sale.

Sofia erà a treia fiinţa iubită ce întîlnise în drumul vieţei. 0 
privià d’acum bà a treia victimă sacrificata destinului sêu neîm
păcat, şi îşi impută câ ua crima slăbiciunea ce avusese de a o
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asculta atunci când ghirlande de rose îmbobociâ sub paşii sei de 
feciorâ.

Nu era el őre responsabil de turmentul acestei suave existente, 
uă-dinioră atât de senina şi atât de delicios legènatà de visuri 
de amor?

Daca s ar’ Intîmplâ ca separatiunea aceasta sa’i deviiâ funesta?
— Ce jocu dureros al ursitei, îşi dicea el. Prin ce am putut 

sâ mê făcu vrednicU de aceasta iubire pínó la desâvîrşita jertfire 
a fiinţei sale? Nu era cu putinţa sâ n’o fi Intîlnit?

Stroie îşi punea d a doa őrá cestiunea daca n’ar’ fi fost mai 
cuminte sa caute a trăi ca totâ lumea, faró a’şi mai învenina în 
tóté dilele existenţa spre a afla mid locul de a face pe alţii fericiţi, 
când primele rade ale sórelui îl readuse la preocupaţiunea sa 
ordinara.

— Sofio dragâ, è dio dise el. Nu te potu lua cu mine, or cât 
aşu dori-o, şi ’mi este cu neputinţa sa nu plecu, sufletul şi cu
getarea mea sunt ànsé aci. Vei porni d’aci d’ua dată cu óstea şi'ţi vei 
urmă drumul fárö a te opri pínö la Petresci. Părintele şi Gruia 
cu uâ céta de doé-deci şi cinci de panduri au sa te însoçéscà. 
Am scris rudelor acolo : vei avé un şir neîntrerupt de serbâtori 
tot timpul pínó la întorcerea mea. Mai curând decât peste 
doè sèptémâne iarOşi tevoiu vedé. Pínó atunci, plimba-te, petrece, 
gândesce cât se va puté mai puçin la mine şi róga-te lui Dum- 
nedeu sâ te tiiâ sanétósa.

Çicênd acestea, Stroie îi luft încântătorul cap între mâinele 
sale şi o sftrutft pe amândoi ochii, apoi pe frunte, apoi pe minu
natele sale cosiţe, şi farô a privi în dérépt, se depârtâ râpede 
spre a nu mai aud'i durerósele ei gemete.

Sofia se tîrî în genuchi pínó lüngö uşe şi cadù nimicită cu 
faça la pâment.

Dupö un pâtrar de óra, Stroie, însoçit de Turnavitul, de Petre 
Fârcăşanul, de Alexe Gotopeanul şi de 25 de panduri, cei mai 
bravi si cei mai decişi, plecâ în sunetul cornurilor şi al surlelor 
din midlocul ostii sale gata şi ea de plecare.

Brunet, deşi aprópe de 60 ani, voise şi el a insoçi pe Stroie 
în cualitate de secretar. Fárö a’i spune nimicu, el cugeta ai fi 
de uâ mare utilitate la curte, unde compatriotul sèu I. L. Carra, 
altâ data secretar al lui Vodă Ipsilante, se bucurâ acum de uâ 
particulară favóre.

A şâselea di dupö plecare, mica cétà a cavalerilor noştri, scu- 
turându’şi pulberea de pe vestminte şi potrivindu’şi armâturele, 
intrâ cu uâ ţinută demnă şi rrfarfialè în curtea palatului unde 
locuia Despotul bizar şi temerar din acei timpi de umilire a ţărei.

Turnavitul, care îi părăsise la marginea câpitalii spre a merge 
să anunţe Domnului reuşita deplină a misiunii sale, primi pe junele 
spătar al Olteniei în scara palatului, împreună cu marele câmérasu
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al curţii, cu ba§i-ciohodar, cu idicli-başa şi alte multe başale ce 
forma pe atunci saltanatul domnescu, unii purtând fesuri frânte 
cu un mare moţu aruncat pe spate ca al zuavilor francesi ; alţii 
purtând turbanuri cà nesce adevăraţi Osmanlii, de cari nu diferiâ 
decât. óre-cum prin îngrijirea costumului şi prin aceea có la mésà 
luà pilaful cu lingura în locu de a’l băga în gură cu mâna.

Cu fotă această pompă ce desfăşurase Mavrogheni la priimirea 
nuoului séu spătar spre a adula vanitatea sa de curtén, Stroie 
nu putu alungă de pe figura sa uă expresiune de amară nemulţumire 
ce’i rodea inima, cugetând la sacrificiul ce eră nevoit să iaca de 
mîndria sa personale.

Fiind a urcă scara palatului, purtat de subsiori de doi idiclii 
învestmîntaţi în binişuri roşie cu fireturi la pept, ast-fel cum eră 
usul să fiâ duşi boierii cei mari de atunci, Turnavitul dete ordin 
lui biduc-başa să prepare conacul lui Stroie şi al cavalerilor séi, 
adăugind cu uă expresiune de măgulire cO Măria sa doresce a’i 
ospetă în curtea palatului de uă potrivă cu custodia sa personale.

— Nu, căpitane, respunse Stroie ; aceşti băeti vor aşteptă în 
curte pínö mé voiu întorce. Gândescu có Măria sa va bine-voi 
să le dea voie să remâiă cu mine la mănăstirea Antimului, unde 
dores« ;u să mé aşecju. Aci vor strîmtoră pe alţii fàrô nici uă 
mulţumire pentru denşii. Scii, altele sunt deprinderile lor şi alt-fel 
sunt obiceiurile în curtea domnéscâ ; omenii mei sunt nesce 
pădureţi.

— Forte bine, va fi precum doresci, dise Turnavitul. Dar daca 
M. Sa ar’ stărui să remâneti ?

— Măria sa va fi aşă de bun să nu stăruia, respunse Stroie 
urcând treptele scârei şi încruntând négra sa sprâncénâ ; aşu fi 
într’adevèr mîhnit să nu’l ascultu.

Interpretând intr’un sens perfid politeţele ce i se făcea, Stroie 
voiâ cu totul să şi aibă pandurii lungo sine pentru or-ce eventuali
tate. Deşi puçini la număr, aleşi ànsé dintre cei mai curagioşi şi 
devotaţi oşteni, nu s’ar fi sfiit a şi deschide un drum cu spada 
în mână printre rondurile unui inamicu de doé-deci de ori mai 
mare. Aceşti 25 de Mehedinteni, sub cea mai imposante statură, 
o feri à doé-deci şi cinci de pepturi de aramă şi un îndoit numêr 
de braçe de oçel.

Pentru onórea lui Mavrogheni, cată a mărturisi ànsé có el nu 
cugetase un singur moment a întinde cu acest chip uă cursă 
lui Stroie.

De uă cutedanţâ egale cu originalitatea apucâturelor sale, îndată 
ce resbelul a fost declarat, n’a stat un moment la îndoélâ de a 
se opune armatei de invasiune, şi ensuşi de a o bate daca 
împregiurările ar1 fi priincióse.

Ceea ce ’l îndemna la aceasta eră mai ântèiu un simlimenţ 
precalculat, păstrarea tronului, cu care ocasiune dă şi marelui
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vizir, protectorul sèu, uâ proba despre gratitudinea sa ; al doilea, 
îşi creá un térem favorabil pentru uâ a doa domnia, în cas când 
evenimentele ’i ar’ aduce detronarea. Ţâra erà sa vé(Ja cu mul
ţumire sacrificiele ce făcea pentru conservarea întregităţii sale : 
cóci se scia pretenţiunile ce dedese pe facâ Maria Theresa asupra 
banatului Graiovei, âncO de când Rusia începuse a'şi trimite emisarii 
în Principate spre a prepară desmembrarea imperiului turcu.

In realitate, nu erà nimicu din tóté astea ; la rigóre ànsô Ma- 
vrogheni ar’ fi putut pune înainte şi acest fel de sacrificiu iacut 
tronului ţ0rei. Predecesorii sèi nu putea alegă nici măcar acest 
pretextu. IntraserO ca simpli arendaşi şi plecaserö ca beii cei mai 
avuţi din ţinuturile Sultanului.

Eram ajunşi într’uă aşa stare, în cât enseşi actele cele mai 
interesate şi mai egoistice cătâ sâ le considerăm ca titule la eterna 
recunoştinţă a terei.

Màvrogheni, cu tóté anevoinţele serviţiului postai din acei timpi, 
fusese însciinţat cu deaménuntul despre mişcările lui Stroie. Ruptura 
sa cu Bengescul îl făcea sâ credâ cö cel puçin de uâ cam dată 
nu cugeta la uâ resturnare. Acceptând forma externă, care erà 
uâ pornire naţionale în contra Nemţilor, îşi propunea a’şi însuşi 
direcţiunea şi a paralisâ ast-iel tendinţele ostili ce ar fi putut nutri.

Intr’alt timpu, Mavrogheni n’ar’ fi căutat atât de departe mijlocul 
de a preîntîmpinâ uâ rebeliă. Gând mújlócele usitate în asemeni 
caşuri s’ar’ fi védut cö nu sunt de ajuns, ar1 fi alergat. îndată la 
cele extreme, şi într’uâ luptă, dóé, inamicul era or culcat la pâmènt 
sau aruncat fáró putere „ dincolo de Garpaţi. Timpul ânsé nu 
permitea ; din contra, timpul justifică acele formări de cete de peste 
Olt în partea muntósá a téréi. Departe daró de a cercà sâ opréscâ 
fapta Iui Stroie, se arătă dispus să’i dea áncö uâ mai mare în
tindere, cugetând—pînô la altedispositiuni ulterióre—sâ reînfiintede 
vechiele miliţie ale [éréi.

Diploma de mare spătar ce trimisese lui Stroie, serviă un îndoit 
scop : era uâ tactică pentru moment şi uâ precauţiune pentru 
viitor.

Daca Stroie nu avea nici un cuget ascuns în contra sa, atât 
mai bine pentru densul, putea sâ’l facâ ministrul séu de resbel, 
mai cu sémá cO aurise cö è şi forte avut.

Nu sciu daca presupunerea unora có s’ar’ gândi la independintâ, 
putea fi de ajuns întemeiată ; ânsé ceea-ce este neîndoios è có Mavro
gheni, cu totâ primitiva sa cultură, avea uâ luciditate de spirit 
şi uâ justeţe în vederi cum puçini dragomani, deveniţi domni, 
probaserö pínö atunci.

A reînfiinţa vechia armată a ţerei, a se bate pínö la extremitate 
in contra Nemţilor ce voia sâ iea banatul Graiovei, şi a se 
declară în urmă Dom nu suveran prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa
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naţionale, erà, precum or-cine o póte mărturisi, cea mai neauzită 
originalitate pentru un domnilor grecu.

Mavrogheni. ajungend la domniâ prin norocul patronului său, 
n avea să cruţe nici pe conaţionalii sèi, pe cari îi sciâ ce póme 
sunt, nici pe boierii pământeni, reduşi la cea mai simplă expresiune 
a servilismului. Boierii greci şi boerii români erà d’uă potriva 
înveluiţi în suveranul său dispreţu. Despotul guvernă cu totâ 
asprimea, cOci nimeni n’avea a’i cere cont şi cóci popolul aplaudiâ 
severa justiţia ce făcea une-ori cu mâncătorii cei mari ai sărăcimii. 
Mavrogheni, mai mult prin instinct decât prin sistemă, avea aplecare 
spre guvernul popolului, din al cărui sîn erà eşit.

Dupö ideea ce’şi făcuse despre înnobiliţii (erei, se afla în privinţa 
lui Stroie într’uâ mare nedomirire. Daca erà atât de brav şi atât 
de popular, cum se întîmplase să fiă şi atât de avut? Daca din 
contra erà din rondurile boierilor, cum venise lucrul cö nu se 
unise la planurile sale nici unul din protipentada ?

Curiositatea sa, açfiatâ p'-in aceste nepriceperi, erà în cel mai 
mare grad.

Astfel erà starea spiritului seu când başi-ciohodarul priimise 
ordinul de a introduce pe Stroie în cabinetul séu particular.

VII

Răsturnat pe un divan de cea mai scumpă métase de Ispahan, 
lucrată cu arabescuri de argint pe margine şi ciucuri de fir pe 
pôle, rest din mobilele predecesorului sèu, Mavrogheni se ardicâ 
cu curteniă la intrarea lui Stroie şi ’1 privi cu uâ particulară 
luare a minte.

Când acesta îşi termină scurta sa închinăciune, fârô ânsă a 
repetâ acea frasă stereotipă a curtenilor din acei timpi : * Slugă 
credinciosă şi. plecată, aştepta cu smerenie milostiva Măriţi tale 
poruncă,» Despotul, mirat de a vedé ţinuta demnă şi Irumuseţea 
bârbâtăscă a junelui ostén, nu putîi opri uâ exclamaţiune de 
surprindere şi satisfacţiune.

— îmi pare bine cô ai venit, archon spátare, <Jise el în dialectul 
grecu ce se vorbiâ la palat. Te aşteptam. Vorbesci grecesce?

— Măria ta, mă voiu sili să te înţelegu, respunse Stroie in 
limba română.

— Nu sciu bine românesce ; dar de vei voi să fim mai mult 
împreună, precum speru, negreşit mă voiu deprinde. Domnia ta 
mă vei face să învăţu mai curănd limba ţerei.

în laça lui Stroie atât de impunător, Despotul uitâ un moment 
limb ágiul său trufast şi dispreţuitor cu care priimiâ pe cei-laiţi, 
9Î, în cualitatea sa de fost dragoman, începù printr’uâ însînuire.
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— Esci pré bun, Maria ta ; dar uiţi un dascal mai priceput 
decât mine şi în limba şi In cunoscinte. Acest dascal este căpitanul 
Turnavitul.

Mavrogheni surise uşor, privind pe Turnavitul, care sta la uşe 
cu braçele rezemate pe bogatul mâner al hangiamba seu.

— Am dorit sa te védu archon spatare. urma el schimbând 
uşor tonul convorbirii, spre a’ti mulţumi ênsumi în numele Mâririi 
sale Sultanului şi apoi în numele meu personal pentru ceea ce 
ai fâcut peste Olt.

— Ceea ce am fâcut eu peste Olt se putea face şi aci; dar 
aci erai Măria ta. şi póte s’a credut de ajuns.

— Uâ (éra nu è nici uâ dată apêratâ de ajuns, sau n’ar’ trebui 
să créda cine-va aceasta. Ceea ce ânsé am dorit mai mult chia- 
màndu-te este să chipzuim împreună midlócele de apérarea téréi. 
De n’aşu fi adat, có ai făcut studie în I talia în aceasta arte, ceea 
ce ai întreprins peste Olt era de ajuns să mé iacă a gândi la 
domniata. Daca ’ti iubesci (éra, nu poţi sa nu mé ajuţi.

— Măria ta. a pune slabele mele cunoscinte şi lipsa’mi de 
încercare în prolivá unor archistralegi îmbătrâniţi în lupte, precum 
sunt ai duşmanului, ar fi cea mai mare greşelă din partea Măriei 
tale. Daca ânsé potu să dau o idee în împregiurarile de façà, 
este ca Măria ta sa armedi téra. de mai este timpu, şi să dai 
drumul vitéziéi şi darului militar al Românilor. Uâ-diniorâ când 
poporul erâ subt arme, năvălitorii nu pétrundea în acest pâment 
fárö să fia aspru pedepsiţi.

Têrêmul pe care ?1 atrăgea junele spătar erà pré aprins pentru 
talpele desculţe ale lui Mavrogheni. Putea el Ore sa condamne 
acea sistema ce adusese desarmarea militielor şi în puterea câriia 
domnia acum Grecii din Fanar? Putea sa recunósca el-ensuşi 
có Turcia erâ destul de pedepsita acum de neghiobia ce avusese 
de a slabi principatele, credénd có se întâresce pe sine ? Ast-fel, 
spre a ocoli respunsul la propuneiea lui Stroie, puse capul în 
jos şi, prefâcôndu-se có è dus pe gânduri, îl întreba daca urâ în 
adevér pe Nemţi.

— Măria ta, respunse Stroie, între Români şi Nemţi va fi tot- 
d’auna uă prâpastie. Ura şi dispreţul în protiva lor sunt înnăscute 
în popor. Póte un Român să aibă mila de un Nératu, ânsé nici 
uâ dată nu’l va puté iubi.

— De uude vine aceasta ? întrebâ Mavrogheni, fericit de a fi dat 
convorbirii uă întorsătură de cel mai mare interes pentru intenţiu- 
nile sale.

— Aceasta vine d’acolo có Nemţii nu sunt români.
— Dar daca resbelul nu se declară între Portă şi Nemţi, ce 

ai fi făcut ?
— Aşu fi deschis uă luptă de morte cu tóté armele şi cu tóté
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midlócele închipuite pínö când aşu fi perdut cel din urma pandur 
sau aşu fi aruncat în Dunâre pe cel din urmă Nâmţu.

— Cât! omeni ai ?
— Aprópe trei mii.
— Este un bun mânuchiu pentru un cap de cétâ, dar nu este 

uâ armata pentru un liberator.
— O sciu ; ànsé ’mi era destul sâ începu ca în doé lune s’o 

îndecescu : în Oltenia aceasta nu è uâ minune.
— Dar ai fi mărginit lupta peste Olt şi ai fi lasat inamicului 

partea cea mai mare.
— Nu, Măria ta, aşu fi trecut îndatà dincuâ şi aşu fi pus pe 

toţi Românii subt arme. Daca aci nu este aceeaşi pornire cutedă- 
tóre, dar inimoşia şi vitezia militară sunt aceleaşi.

— Iţi trebuià ànsé midlóce ca sâ ţii óstea cu cele de nevoie...
— Le-aşu fi aflat şi pe acestea.
— Dar când Domnul ar fi desaprobat această mişcare ca uâ 

cercare nepulinciosâ şi nebună ?
Stroie surise, un suris mai elocuent de cât un capitol de art’a 

de a convinge de Qiiintilian sau Longin.
— Măria ta înţelegi cö eu îmi închipuescu cô Domnul ar’ fi.în 

capul acestei mişcări.
— Aceasta este uâ închipuire. Dar de n’ar’ fi voit ?
-- ’L aşu fi rest urnát.
Stroie dise aceasta cu atâta simplitate deschisă şi cu atâta con

vicţiune, în cât Despotul nu se mai îndoi câtuşi de puçin de 
resoluţiunea şi curagiul cel mare al întrevorbitorului sèu.

— E ! archon spătare, nu m’am înşelat în credinţa mea, dise 
Mavrogheiii, privind cu siguranţă pe teribilul pandur şi lăsând sâ 
se védâ un surîs de satisfacţiune pe buzele sale cele gróse. Îmi 
place acest mod de a spune ce gândesci. Daca ai fi cercat sâ’ţi 
rîdi de mine, ai fi plătit, cu capul acea codace vulpeniă ; dar acum, 
când ’mi ai mărturisit cô voiesci sâ mé detronedi de ţi aşu sta 
in contra, te ştim îndoit.

— Măria ta....
— Nu ! lasâ-mô sâ’ţi urmârescu cugetarea pínö la càpét. Daca 

urésci pe Nemţi numai pentru cô cugetă să iea Oltenia, nu poţi 
sâ nu urésci índecit pe Turci pentru cô ’şi au însuşit drepturi la 
tronul României întrege. Vei căuta darö sâ le smulgi acest drept, 
şi mai ântêiu de tóté sâ mè restorni pe mine : una nu merge fârô 
alta. Suntem aci numai noi trei ; deci, archon spătare, îţi voiu 
dice : Cercarea este inâreţâ şi patriotică ; să n o faci ânsê nici uâ 
dată singur, côci nu numai vei fi sdrobit asuprâ’i, ci vei perde 
póte şi cele din urma drepturi ce s’a mai păstrat téréi. Puçin îmi 
pesa de mine ; potu fi resturnat mâine, măcar cô nu te credu 
àncô deslul de înaintat ; dar pe cât va sta impregiuru’ţi acel aluat 
eternu de intrige şi de urdiri ascunse care se numesce boieri,
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triumfurile domniei (ale vor servi ambiţiunea cui nici prin minte 
nu1 ti trece. Nu de la Stambol a venit ântêiu ideea deselor ma
zilii ale domnilor acestei téré. In minitul când vorbim, se urdesce 
póte dóé sau mai multe combinaţiuni pentru înlocuirea mea şi 
nimicirea planurilor domniei tale.

Mavrogheni tâcù. Vorbind de uâ probabile detronare a sa, ochii 
séi avea nesce luciri spâimêntâtôre, nârele i se lârgisero şi gura 
îi luase uâ expresiune ce descoperiâ mişcarea violenté care se 
petrecea în întrul séu. Ast-fel, se primbla prin casa câte-va minute 
fáró a privi pe Stroie. Dupé cât-va timpu, ardicâ fruntea cu un 
aer de bine-voinţâ şi resemnaţiune.

— Acum, când ne cunóscem, urmâ el, şi când nu’mi remâne 
mult de adâstat, ne vom uni din totă inima sâ luptăm în contra 
unui inamicu urît în comun. Ţâra ântêiu şi apoi domnia. DupO 
ce vom termina cu inamicul, ne vom mêsurà apoi şi amêndoi ; 
cóci, or cât de bun Român te eredi, nu voiu sâ lasu aşâ curând 
un tron din care potu să mè ardicu mai sus decât toti Grecii ce 
au stat pe dênsul ptnö acum. Simţu cô în vinele mele curge un 
sânge diferintd’al domniei tale. Dă’mi acum mâna, archon spătare, 
şi sâ rémânem buni amici.

l,)icênd acestea cu uă linişte deplină, care probă marea putere 
ce omul acesta scia sâ iea asuprâ’i, scôse delà brîu hangiarul séu 
lucrat în rubine şi mărgăritare şi’l dete lui Stroie.

— Primesce-’l ca semnu de aducere aminte a întîlnirii nóstre. 
îl vei păstra între armele domniei tale, cóci sunt sigur cö nu te 
vei servi cu densul în contra mea : nu este uâ armă romànéscâ.

— Te rogu, Măria ta, sâ fii pré încredinţat despre aceasta.
— Cată sâ fii ostenit : repausâ-te pînô mâine aci sau unde ’ţi 

place. — Dimitrache. urmâ el înlorcêndu-se către Turnavitul du pe 
spătar cu alaiu Ia ronacu.

— Stroie slrînse cu cordialitate mâna acestui straniu Domnu 
grecu şi plecâ fâcêndu’i reverinţa çeremonialô usitată.

Uşea cabinetului deschidêndu-se înainte’i, se aflâ d’uâ dată façâ 
în façâ cu dóé şiruri de Albanesi cu spadele trase ce’i opriâ drumul. 
Mai mainte ànsé de a avé timpul sâ întrebe despre aceasta pe 
Turnavitul, dupö un semnu al acestuia, spadele íurö într’uâ clipă 
băgate în técâ, şi scoborînd amêndoi printr’ acest gard de omeni 
armaţi, încălecâ în sunetul musicei palatului şi se îndreptă spre 
Antim, escortat de uâ cétâ mică de spahii şi urmat de pandurii séi.

Acea guardiă de Arnâuţi fusese adusă acolo prin precauţiune. 
Turnavitul aurise la Drâgoiesci pe Stroie pronunţând cuvîntul 
«Nu ! îl voiu ucide pe locu !» pe când se discuta cestiunea plecării 
la Bucuresci, şi luase mésure a preîntîmpinâ realisarea ameninţării. 
Pe când daró la uşea cabinetului eră păzit ast-fel, ostaşii séi în 
curte eră ocoliţi de puşcaşii arnâuţi, iar în portă aşedate dóé 
tunuri cu fitilurile aprinse.
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VIII

— îţi juru, Nicolache, có te înşeli, (iicea uâ jună frumosâ de 
opt-spre-dece ani, cu nesce ochi mari negri şi cu uâ gură încân- 
tâtôre, abiâ ţinendu’şi un suris vulpén ce sta gata să proteste 
în contra sperjurului ce comitea. Erà fiia mai mare a lui biv vel 
clucer Ispas Podeanul, care, împreuna cu dóé alte surore mai 
mari. trecea drept cele trei graţie ale boierimii Bucurescilor.

— Pre legea mea ! nu mé face sá cjicu có esci.... respundea 
acestei Circee un june ca de 26 ani, cu uă fisionomiă în doi peri 
arătând un spirit mărginit, câruia abia începuse a’i resâri ici, 
colea câte-va fire de mustaţa târdiă, cu tôtà umeda adêpostire a 
unui nas monstru ce ’i umbriâ totă figura.

Erà fiiul unicu al vornicului Dimache Livedeanul, curtezan 
constant dar nefericii al acestei crudele ce se numiâ Petriţa 
Podeanul.

— Hî ! exclama junele amoros punênd mâinele în pozunarele 
anteriului séu—purtà anteriu acest câinos de Lovelace — şi 
privind’o lungu, de sigur , cu scop de a provocà ua negaţiune şi 
mai energica decât cea precedente

Petriţa â,nsè tăcu.
— Taci fiind có nu scii ce să cjici! Adinióra diceai cô mè 

înşelam când îţi diceam có te-am védut cu ochii mei când îi 
Yorbiai, nu sciu ce de nu se audia bine...

— Eu?
— Erai cu Acrevi si Irina...
— Ei! şi...?
— Nu este aşâ?
— Negreşit.
— Care’i a vorbit?
— Ghici!
Nicolache scóse gevreaoa din sîn şi se sterse la nas. Petriţa 

nu înceta în acest timpu de a’şi ţine rîsul, cu tóté có buza’i de 
jos nu putea ascunde tremurările ce’i agita nervii.

— Acrevi ? întrebă el cu óre-care îndoélà.
— Ai ghicii, respunse vulpéna fêta.
— Ciudat ! o credeam mai cuminte şi mai ticnita. Scii cö’mi 

este véra a treilea.
— Şi apoi?...
— Ce fel ! sa’i alunece ochii aşâ îndata dupó un străin ! Am 

s’o spuiu la bàrbatul sèu. — Dar bine có n’ai fost D-ta....
— Şi daca aşu fi fost eu ? întreba Petriţa cu un ton ce aruncă 

spaima în sufletul acestui inchisitor.
— Mé iérta. Scii có suntem în vorbă de nuntă : D-ta, nu se póte...
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— Ci (ii có se póte.
— Nu dieu, feréscâ Dumnedeu ! — Petriţo, dà’mi să ’ţi sűrűt 

mâna, şi iértá-mé. Pre legea mea! esci un şoimu de fêta, şi 
inima mea este uâ biata prepeliţa pe care o ţii în unghie. — Nu 
strlnge aşâ tare, cô mé rèpui !... Védi, asta Acrevi, îmi pare râu 
de dênsa, ’mi è ruda, precum Ui spuneam ; dar bun è Dumnedeu 
n’are sa ţiiă mult osînda aceasta pe capul nostru.

— Nu te înţelegu, dise Petriţa.
— Aşa este : nu poţi sâ scii ce s’a hotârît.
— Dar ce s’a hotârît?
— Eri, la logoí'étul Matincâ Gehan... Sîî ! ! fâeîi acest fluer al 

bărbierului regelui Midas, privind cu băgare de séma împregiuru’i. 
Mi se pare có audu pe cine-va.

— Vorbesce : nu è nimeni.
— Ai védut bine?
— Nu te teme.
— Dar sâ nu scoţi vorba ! Nu este de gluma : putem să fim 

spenduraţi.
— Spenduraţi ! Pentru ce ?... Aşa de grozav è lucrul ce aţi 

hotârît la Gehan ?
— Sa me ierţi ! eu n’am hotârît nimicu ; nu mé bagu, nu mâ 

amestecu : alţii au pus lucrul la cale, şi eu ’I am aflat delà arnă- 
utul meu, care ’mi-a cerut bacşişu.

— Şi ce 'ţi-a spus arnăutul ?
— Cô au potrivit aşa în cât. dupó aprinsul luminărilor, au 

sâ’l ttréscâ în fundul gradinei, săi lege uâ pétrâ de gut şi sa ’1 
arunce în Dîmboviţa.

— Pe cine sâ arunce în Dîmboviţa ? întreba fêta înfioràndu-se.
— Nu’ţi am spus uâ data?
— Nu’mi ai spus.
— Pe Stroie.
— Pe Stroie ! exclama ea dându-se înapoi indignata şi tremu

rând de mênià.
— Sîî ! ! nu strigă aşâ tare, cô te aude cine -va.
— Piei dinaintea mea, urîtule ! Vorbesci de uciderea unui om 

ce nu v’a făcut nimicuj şi voiesci sâ tăcu! Voiţi sa puneţi Ar- 
nauţii sâ ’l înnece cum aţi face cu un câine, şi ceri sâ ascultu 
aceste grozavii cufundându-le în întrul inimei mele! Tu esci un 
nebun greţos şi toţi tovarăşii téi nesce tîlhari ! — Dar sâ nu credeţi 
có veţi isbuti. Am sa stau aci sâ ’l prevestesc«, şi vai de voi !

Nicolache, àncô delà primele apostrofe ale Pétrit ei, începuse a 
se depărta de frica să nu se compromită. Când ănsâ védd cö 
mênia ei merge din ce în ce crescând, íntórse spatele şi fugi táró 
a’i mai dice nici un cuvînt.

Prima sa idee fu de a merge s’o denunţe amicilor ce avea în 
grădină spre a o împedicâ în vre un mod de a descoperi lucrul.
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Ce ar* (jUce ànsé acestor neîmblândiţi spre a micşoră propria sa 
greşelâ ? — Daca s’ar întîmplâ să le viiâ în minte să o înnece 
si pe densa ? O ! uă asemenea crimă eră neiertată ! El n’ar’ fi 
suferit nici uâ dată această fârO -de-lege : s’ar’ fi pus înaintea 
unui milion de Arnâuţi, ensuşi de s’ar’ fi întîmplat sâ-’i şi facă 
vr’un rêu ! — Dar daca ar’ tâcé, Petri ţa eră în stare sâ strige 
lui Stroie în gura mare sâ se pâzescâ, sâ spuiâ la totâ lumea 
ceea ce a védut, şi spênduràtoarea nu eră departe. Capul bietului 
june era un adevêrat coptor, în care clocotia uâ sumă de projecte 
de scăpare fáró a puté află nici unul care să ’1 împace : cel ce eră bun 
pentru amicii séi, eră rău pentru Petriţa, şi vice-versa. Ast-fel, 
tot meditând, se afundase în polecele depărtate ale grădinei şi 
ajunsese la marginea Dîmboviţei fârô a prinde de veste. Vederea 
apei îi aduse aminte de projectul amicilor séi, şi i se fâcù frică . 
cugetând có se apropia momentul execuţiunii şi el se află anco 
acolo. în adevèr, începuse a înnopta.

Nicolache voi a se trage îndată, dar observa cu mirare cO’şi 
perduse papucii şi remâsese numai în cismuliţele sale de marochin 
roşiu. Unde putea sâ fi rêmas trădătorii sei de papuci?. EI mersese 
şi prin érbâ şi pe potece, în cât nu le sciâ bine locul repausului. 
Aceasta era uâ nuoă causă de a’l ţine pironit în locu, cöci riscă 
de a’şi pètà cismuliţele — care se întîmplase să fiă nuoe — şi 
apoi, în tóté caşurile, nu’şi putea părăsi papucii, cari eră de cel 
mai bun saftian cu scârţiitori, şi cari se numiă aga papuc.

Pe când se munciă de aceste crude frêmêntâri de minte, vècjù 
la capétul potecei trei femei venind spre densul. Daca aceste 
şoimane se va fi întîmplat să’l ve<Jâ, reputaţiunea sa eră perdută. 
Nicolache îşi sumese anteriul şi se aruncă în stuful de copăcei 
de laturea drumului, unde se ascunse. Femeile trecurö. Dupó 
cinci minute, el se puse a’şi căută papucii, uitând pericolul ce’i 
ameninţă amicii.

Cu óre-cari excepţiuni, ast-fel eră boierii şi fii de boier. Cu 
tóté astea, când eră vorbă a1 ţi unji uâ intrigă sau a'ţi ţese firele 
unui complot, sufletul lor, sub boldul urei şi al invidiei, se lâţiă, 
se întindea, luă uâ elasticitate în vulpeniâ ce se ardică d’asupra 
nivelului inteligenţei lor măi tot-d’auna amorţită. .

Cele ce vorbise Mavrogheni cu Stroie în prima di â venirii 
sale şi în cele trei cari urmaserö, remâseserô un secret între denşii 
amândoi şi Turnavitul, care asistă la deliberările lor.

Cu tóté astea, a doa di dupó sosirea lui Stroie, fâcôndu-se con
vocarea boierilor celor mari pentru divan, toţi fúró unanimi a’i 
atribui această grabnică chiâmare. Apoi, prin acel spirit fertil în 
combinări şi deducţiuni, couchiserö cö Despotul projectă cevă 
pericolos cu capul haiducilor din Oltenia, şi cö acea convocare 
la divan, acum când nu mai eră timpul, nu eră lucru curat.

Banul Pană Filipescul cu doi fii mai mari, Nicolae şi Manoil
6

I
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Bràncoveanul, Constantin şi Scarlat Ghica, Ioan Văcărescul eu 
fiiul sêu cel mare, Dimitrie Racoviţ.ă şi Ioan Moruzi, era exilaţi 
în dóé insule din Archipelagu.

Cei mai iscusiţi şi influenţi membri ai protipendadei lipsind daró 
acestui corpu, tot-d’auna într’un neastèmpèr febril, partea ce 
mai remânease putea consideră câ redusa la neputinţă. ín adevêr, 
niraicu nu mişcă la suprafaça.

Dar Mavrogheni eră ore mulţumit cu aceasta? Se putea el încrede 
liniştii aparenţi a figurelor blajine ce *1 încongiură ?

Boierii se sciă pe sine-le ce sunt, de aceea nici nu se încredea 
pré mult în efectul exteriorului lor.

Ei sciă cO Mavrogheni nu mai póte obţine delà Pórtá un nuou 
firman pentru alte exilări, mai àntêiu cóci n’avea motive îndes- 
tulătore, şi al doilea cóci Sultanul ’l ar’ fi refusât, neputênd lăsă 
(éra făro sprijinitori. Dar un vielen şi hain că densul putea fórte 
bine, sub pricinuirc de apérarea împărăţiei — boierii nu mai 
vorbiă de moşia cea mare, de patria — să aducă calicimea de 
peste Olt, nesce golani flămîndi şi desculţi, să se prefacă cô pleca 
înaintea Ruşilor spre Focşani şi să lase pe Stroie în Bucuresci 
să pleşcimscă şi să omóre pe cine va voi.

Aceasta ar’ fi fost culmea resbunării Despotului. De aceste 
fapte credea ei capabili pe Mavrogheni şi pe Stroie.

Venirea spătarului öltén puse în mişcare tot ce eră boier de 
prima şi a doilea clasè. Tolă nóptea merserú delà unii la alţii, 
întrebàndu-se ce se urçlià la palat şi ce eră de făcut.

Apropierea unei loviri decisive a oştilor turcesci şi române cu 
cele rusesci şi nemţeşti, presenlăndu-le sorţii căderii lui Mavrogheni, 
îi făcea a fi mai întreprinzători, păstrând ûnsé Iotă reserva şi 
mèsura în paşii lor.

Spre a nu se depărtă de tactul sistemei de alternaţiune, îşi 
propuserö a trage la denşii pe Stroie sau a’l perde.

Prin urmare, într’uă adunare ţinută la vistierul Oprişan Brebeanul, 
fuse decis có eră nevoie ca Stroie să intre în midlocul lor cu 
or-ce preţu şi să fiă pus în relaţiuni intime ; cö nu se cădea 
lăsat nimicu din câte putea avé efect asupra inimei sau vanităţii 
sale : serbări, petreceri, mese, laude, totul câtă să fiă întrebuinţat, 
în fine, cătă să i se descriă suferinţele şi umilirile ce cugelă a 
le mai impune Mavrogheni, şi în contra cărora apelă la densul 
că la singurul lor mântuitor, şi apoi să’l róge să priiméscâ dom
nia şi să’i ajute să ésâ din ţâră spre a merge cu plângere la 
Portă ca să ’i cérâ investitura.

La cas când primele cercări s’ar’ vedé respinse, atunci se vor 
preface có ceru delà densul uâ singură graţiă, aceea de a mitjloci 
la Mavrogheni să se puiă în capul lor spre a formă un corpu 
românescu separat, neputênd luptă în armata Turcilor.

Această din urmă propunere, Stroie n’o putea respinge. Dar,
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priimind-o, résulta cô în adevăr ţintesce la domnia, plecând ànsé 
din puntul de vedere al Despotului, adicö sacrificând într’uâ bă
tălia nelegiuita — în contra unor chreştini ca Nemţii şi Muscalii — 
flórea boierimii române, apoi resturnând pe Grecul necioplit spre 
a se pune în locu'i un bădăran că el.

Era de ajuns această din urmă ipotesê ca furia lor să fiă îm
pinsă la paroxismu. Remediul ansă la această crudă angustiă fuse 
îndată aflat.

Dupö adesiunea lui Stroie, numai-de-cât unul sau doi dintre 
curtenii cei mai bine văduţi la palat câta să mergă a denunţa 
scopurile sale trădătore, să’l presente cà un ambiţios perfid şi 
pericolos, care a cercat a’i atrage înlr’uâ conspiraţiune pe care 
ei au respins-o cu indignaţiune.

Pe de alta parte, sub pretextul unei combinări de armare, câta 
să fiă atras într’un locu depărtat spre a fi ucis fárö scomot.

Cu modul acesta Mavrogheni n’ar’ fi avut să’i pară rău de 
nimicu.

Dacă ânsă ar’ fi voit a le face imputări, ei s’ar’ fi aflat de dóé 
ori mai întemeiaţi a’l acusâ, aruncându’i lui culpa uciderii.

Ce avea morala de objectât la această tactică ?
Un singur cas de omor.
Dar de când înalta politică, în faça unor mari interese de Stat, 

de dinastiâ sau măcar de castă, a stat cu braçele încrucişate 
înaintea sacrificiului unei singure fiinţe ?

Ce au fost şi sunt exilurile, deportările, relegările, încarcerările 
şi torlurele cu cortegiul rafinamentelor lor, în cari au dispărut 
mii de individe ?

Dar ce au fost şi sunt resbelele, în cari milióne de suflete s’au 
deslipit. şi se vor mai deslipi de pămăntosa lor coperiturâ spre a 
fi redate infinitului din care făcu parte ?

Pentru ce ore Turcii — cari se scie cö sunt nesce păgâni — 
să aibă drept a sacrifică atâta chreştinătate peutru un tembel că 
Padişahul lor, şi uă sumă însemnată de chreştini — că boierii 
Ţărei-Românesci — să n’ajbâ dreptul de a împedică pe un vielen 
de Öltén să nu le facă rèu ?

Pentru ce őre un necunoscut să fia Domnu şi nu mai bine uă 
viţă cunoscută dintre boieri, cari alt-fel se scie cö pentru aceasta 
şi sunt născuţi ?

Aci nu è vorba de uă resbunare : este legitimă apărare, este 
un principiu de conservare. Au nu cugetă Stroie să urce treptele 
tronului trecând peste corpurile lor ? — Adicö el să voiéscà să'i 
omóre, şi ei să stea!—Una că aceasta nu se putea!

Tóté darö fiind prevăzute cu înţelepţiă, şi ănsăşi morala dincolo 
de necesitate împăcată, se puse la cale de a doa sără tot ce 
priviă execuţiunea măsurelor de conservaţiune umană a boerimii.

* -
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IX.

Mavrogheni priimise scirea cö Nemţii, în doè corpuri mari de 
câte trei-(Jeci mii ómeni, intra în ţâră prin doè punte diferinti : 
pe la Predeal şi pe la Rîul-Vadului.

Mica garnisonâ ce ei avea în Tîrgul-Jiiului priimise asemenea 
ordin de a se îndrepta spre Rômnicul-Vàlcei, ca să formede ante- 
guardia corpului ce scoborâ pe Olt.

în prevederea acestei mişcări converginti a inamicului, Stroie 
a doa di dupö sosirea sa trimise în tótá iutéla pe Alexe Coţo- 
feanul însoçit de beşli-aasî cu <Jece neferi la tabèra sa din Petresci.

Stroie ordona ardicarea taberei şi concentrarea oştirii sale la 
Rómnicu, pe câmpia din faça Getăţuiei. Pentru ce priviâ provi- 
siunile ostii, beşli-aasî erà pus la dispositiunea comandantului.

Nu este, credu, nevoie a mai spune lectorului cö, de uâ dată 
cu acest mesagiu la oştea sa, Stroie scrise câte-va linie şi Sofiei. 
Scrisórea cuprindea uă miie de lucruri bune, dintre cari cele mai 
excelenţi erà cö peste câte-va çlile sperà s’o védá. Töte acestea 
ânsé dise într’uâ limbă cum se scrie unei ast-fel de femei din 
partea unui ast-fel de soçu.

Or-càt erà de preocupat de combinatiunile strategice ale bătă- 
lielor ce avea în project, nu putea uita cö uâ jună şi dolente 
soçiâ plânge şi se rogă la Petresci. Avea momente în cari fră
gezimea sa pentru dânsa lua întinderea celei mai profunde pasiuni. 
Din fericire sau' póte din nefericire, asemeni deliruri nu ’i veniâ 
des, şi când se manifestă une-ori, cris’a n’avea uâ durată de în- 
grijat pentru raţiunea sa.

Cu strania- disposiţiune simtimentalê ce avea pentru femei, daca 
ar fi avut şi un preceptor din fantastica ginte germană, s’ar' fi 
împuşcat la mórtea Agniţei cu un pistol or-cât de ruginit, şi ensuşi 
de ’i ar’ fi svîcnit în mână; lucru ce n’a făcut ânsé, deşi cam 
pe atunci Werther îşi aerisiâ creerii cu un glonţu, lăsat reçetâ 
de imitat la uâ sumă de alţi pătimaşi.

Norocul séu este cö intrase pe mâinele lui Rrunet, care, că 
un bun şi leal sânge gal, îi recomandase spiritul si graţia fran- 
cesâ. ânsé cu mari stômpêrâri, fiind-cö, dupö cum am spus-o la 
început, acest nepreţuit mentor avea în töte de normă austeritatea 
principielor unui protestant.

Boierii chiâmaţi pentru divan nefiind àncô sosiţi, Stroie voi 
a’şi întrebuinţa timpul spre a face cunoscinţa acestui Bucuresci 
ce nu véçluse decât în trécôl, şi, daca s’ar’ pute, şi a celor mai 
însemnate vieţuitore din numérul fiinţelor ce ’l locuiâ.

La acea epochă, bunul nostru oraşu era un monstru imposibil 
de descris.
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Dau lectorului uâ mica stampa de amator mai mult decât studiul 
unei archéologie.

Bucurescii d’acum optzeci de ani nu mai exista, şi archeologul, 
or-cât de căpiat ar’ fi de dorinţa de a ’1 descrie, nu ’i ar’ mai 
puté dà de urma, tot ast-fel cum nu se mai póte cunósce locul 
unde l'ù uâ dată Troia.

Gâ şi locuitorii ce adêpostià, Bucurescii purta anteriu lungu, 
cu uâ tâtarcâ sau giubea în spinare, cu un işlicu sau fes roşiu 
In cap, iar în picióre cu cisme de leoki or iminei cu un trăgaciu 
la călcâiu în forma unui gât de racu.

Cu acest costum, ce’şi alesese spre a se presentâ celui d’ân- 
têiu Grecu din Fanar ce’i sosiâ câ Domnu, Bucurescii şedea 
tot-d’auna a casă, se îngrăşâ, se fâcea roşii şi pântecoşi, se spèlà, 
la cap şi se rădea Sâmbătă séra, şi a doa <}i dupö eşirea bise- 
ricei, dupö ce bea un feligean de cafea négrâ sau un pahar de 
chimen, se aşedâ numai-de-càt la mésâ.

Ua dată pe an, la Pasci, îşi permitea uâ recreaţiune mai osebită : 
se da în dulap.

Centrul tîrgului mergea de la Pórta-din-sus, astâcji colţul stradei 
Francese, pínö la Bazaca, şi de aci pe strada Bogasierilor pînô 
în coltul stradei Şerban-Vodă. Aci se concentra autorităţile ad
ministrative şi judicătoresci : dorobânţia, lefegia, spătăria, vornicia 
şi puşcăria.

Când Bucurescii voiâ sâ se primble ceva mai departe, lucru ce 
se întîmplâ câte uâ dată véra, îşi trimitea copii cu slugele înainte 
la Livedea-cu-l)uZii, la Barbâ-Latâ, la Zoe, la Zugraful or la 
Brâslea ; iar ei, aruncându’şi giubelele pe umeri şi remâind numai 
în anteriu şi libadea albă, porniâ pe jos, lăsând sâ le urmele 
femeile la câţi-va paşi : atât erâ de siguri pe acei fericiţi timpi 
cö nimicu- ispititor nu putea surveni în urmă-le. Astăzi, daca 
din împregiurări nu poţi ţine sirîns lipită de c0stă-’ţ.i această 
dulce sôçà a Zilelor nóstre amărîte, esci nevoit s’o faci sâ mérgâ 
cel puç.in înainte-’ţi. Cu chipul acesta, întîmpini pericolul d’uâ 
bătaie de puşcă departe.

’Nainte de sânţitul sórelui, toţi aceşti hagii — Bucurescii erâ 
hagii sau cel mai puçin s/etagoreţi *) catâ sâ se întorcă neapărat 
•acasă. Cei pré pântecoşi sau întârziaţi din alte cause necunoscute, 
dupö aprinsul luminărilor erâ* luaţi de strejă şi duşi la dorobânţiâ, 
unde li se storcea uâ globii de câte cinci lei. parale mêrunte.

Inchipuâscă’şi cine-va terórea bietului oraşu nevoit a plăti uâ 
mică excursiune dupö eşirea stelelor cu uâ amendă égalé cu cele 
cinci miliarde impuse de Germani Françei, şi va fi lesne sâ’şi

V

x) Hagiu se namia cel ce s*a dus de s\\ închinat la Jerusalem, la mormîutul 
Domnnlui ; sfetagoreţu, cel ce s’a dos spre închinăciune la mănăstirile din muntele 
Ati's, n-'»mit în siavoneece sfeta gora adică sântul munte. (Nota editorului.)
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facă uă idee despre mersul aprópe în trépêd al tutulor preâm- 
blătorilor.

Comparaţiunea nu è de loeu paradoxaié, cugetând cO pe atunci 
burgesia mâncâ câte dóé plăcinte d’uă parâ, şi áncö pe ales 
si calde.

Tótá viaţa concentrându-se daró în familia şi familia, în zidurile 
’nalte şi nepătrunse ale locuinţelor isolate în fundul unor curţi 
aşternute cu érbâ, când nu era copleşite de urzice şi lobodă, 
Stroie nu’şi putea atinge scopul de cât lrudindu-se să afle mid- 
locul de a pătrunde în aceste cule.

Mare îi fu bucuria când, a treia di dupO sosirea sa, eşind din 
biserică — eră uă Duminică — făcîi câ prin minune cunoscinţa 
mai multor persóne însemnate, dintre cari linii îl învitarô cu multă 
bine-voinţă să petrécâ sera la denşii.

Stroie priimi.
Dóé resorturi furö de uă dată mişcate : un bun amicu care să’l 

ajute a face cunoscinţa înaltelor personage ce avea să védâ, şi 
uă alesă colecţiune de frumuseţi, cari trebuiâ să’l ademenéscá.

Pentru onórea acestor graţie ânsé, cată a mărturisi — daca cu 
tôle astea mai ţine cine-va astădi la nesce asemeni încredinţări 
ajunse pré de rönd — cö nici una dintr’ênsele nu scia secvetul 
bărbaţilor.

Se vedea libere, ba chiar îndemnate, să facă cucerirea unui 
om despre care se spunea atâtea lucruri minunate ; care li se 
présenta cu uă manieră cu totul străină, şi despre rest nu se mai 
preocupă. June şi sburdatice, nu doriă decât să ţiiâ uă eternitate 
această dulce libertate ce începea a le surîde.

Se mirâ cu tóté astea şi ele de răpediunea cu care se desvolta- 
serö în bărbaţii lor nesce aplecări atât de chreştinesci, de cari 
pínö atunci nu’i creduserö capabili.

Adevărul este cö pe atunci tóté mergea iute : Mavrogheni pripiâ, 
Nemţii pripiâ, timpii şi ei pripiâ; eră őre midlocu de aşteptat? 
— E! Dumnedeule! cine scie care avea să mai trâéscâ dupö 
atâtea nefericiri ce ameninţa Bucurescii !—Se pocăiâ darö bărbaţii 
de nedreptele lor rigori către nesce soçie atât de credincióse, ca 
între altele să nu aibă pe suflet şi suspinele acestor mucenige.

Cu alţi boieri sosiţi în Bucuresci se aflâ şi Ioan Cantacuzin cu 
Scarlat Càmpineanul, dóé illustraţiuni ale puçinilor patrioţi din acei 
timpi, cari nu sciâ nimicu despre cele urdite în contra lui Stroie.

D’uă parte şi de alta dorinţa de a se cunósce era égalé. 
Cantacuzin eră d’uă bravură puçin comună ; Câmpineanul erâ 
cel mai luminat şi mai independent dintre fii de boier; Stroie 
avea în parte’i illustraţiunea familiei Corbenilor şi reputaţiunea 
cutedâtorii sale întreprinderi.

— Ce căuta în Bucuresci acest om, se întrebă ei. într’un timpu 
când ţâra era. prada intrigelor şi a nesiguranţei, când descuragiarea
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cuprinsese inimele cele mai bine oçelite ? Credea el őre có se 
putea apêrà un pAmént atât de întins în contra a dóé iraperie 
numai cu un pumnu de Olteni, şi aceia réu armaţi ?

Voiâ dară să’l audă expunendu-’şi planurile, desfăşurându-’şi 
forţele, pedepsind pe străinul ce veniâ sa prade şi să pustiéscá 
ţera, şi punendu-’şi în fine stréngul de gftt că probă de resplată 
din partea Turciei pentru devotamentul sêu la causa naţionale.

Principiele Iui Cantacuzin diferiă şi d’ale lui Câmpineanu şi 
d’ale lui Stroie.

Crescut în mijlocul aristocraţiei, în care nascerea îl pusese, 
Cantacuzin, fărO a se depărta de ţinta de a’şi servi patria, ju- 
dicà ânsé spiritul general al téréi dupö ideile cercului în care 
vieţuiâ, şi nu afla midlocu mai sigur de reuşită de cât politica de 
alternaţiune : a se aliâ adicó cu Ruşii în contra Turcilor şi 
Nemţilor, apoi cu Nemţii şi Turcii în contra Ruşilor; în fine a 
reveni la Turci când numai unul din vecini s’ar’ declară ostil ţerei.

Această politică nu garanta de cât actualitatea, fărO a o modifică 
în bine.

Câmpineanul nu admitea acest jocu pericolos cu trei din ma
rile puteri vecine : mai curênd sau mai târziu, aceasta se putea 
sparge în capul terei. El ar fi dorit respingerea inamicului de 
pe teritoriu ; dar pentru cö Turcul voiâ să iea cu noi atitudinea 
unui stăpân, de aceea erâ mai bine să’şi prâpâdéscâ propriété 
sale forţe şi s’o scófá la capêl cum va puté. Un singur lucru îl 
neliniştea : acest lucru erâ cö învingerile Turcului se plâtiâ cu 
pâment românescu, cum se întîmplase cu Bucovina.

Nu erâ deci tocmai aşâ de lămurit asupra acestui punt. Ar’ fi 
voit şa asculte şi opiniunea lui Stroie, care, precât ailase, armâ 
alăturea cu Mavrogheni în ajutorul Turcului.

Cantacuzin, Câmpineanul şi Stroie se vécjuró la logofêtul 
Pana Drágán eseul, unde se aflâ mai Iotă clica intriganţilor.

Astă dală femeile fúró lăsate în altă cameră cu câţi-va veri 
flăcăiandri ce se oferirö a le ţine de urît ; iar discuţiunea începu 
numai între bărbaţii maturi.

Stroie cercâ a convinge pe Cantacuzin cö tactica de care acesta 
voiâ să usetje, ducea la aservirea ţerei. Cantacuzin întreprinse a 
probă lui Stroie cö planul său de luptă erâ un sacrificiu fáró 
nici uă compensare, prin urmare, uă tentativă crudă ce se făcea 
cu corpul uman. Daca în adevér speră să redeştepte simtimentul 
de independinţă de uă-dinioră, atunci preferiă opiniunea Cămpi- 
neanului : să lase adicö forţele naţiunii neatinse, şi, dupö terminarea 
resbelului, când Turcii, debilitaţi de mai mulţi ani de lupte, nu 
vor mai fi în stare a opune uă mare resistenţă, atunci, cu armele 
în mână, să cérâ vechia domniă a ţerei şi ânsăşi independinţă.

— A ! spătare, <Jise Stroie, dupö înfrângerea de astă dată a 
Turcilor, ’mi c temă có nu ne va mai remâné nimicu de cerut.

v
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Catâ sà ne batem, fia ca închinaţi Portei otomane, fia cà înto
vărăşiţi. Cà închinaţi, bătându-ne, dovedim cö este în noi viata 
şi có ne sim|.im puterea, şi în asemenea stare nici uă data un 
cuceritor nu va merge pînO la împilare ; cà întovărăşiţi, respundem 
din totâ inima la cererea unui vecin în strimtorare. Numai un 
popor vitézu pote dà un ast-fel de respuns. Dar luând armele, 
luptam ensuşi pentru folosul nostru, cóci duşmanul Sultanului îşi 
resbuna stricându-ne holdele şi pradându-ne turmele. Inchipuesce’ţi 
cö bunătăţi mari pipăite n’am avé sá culegem din această înto
vărăşire ; ânsô puçin lucru erecţi D-ta có este a arâtâ pe Români 
cà un popor ce scie să înfrunte mórtea, ce nu voiesce să pérd a 
datinele sale resboinice ?

Daca putem, archon spătare, să ardicăm cu noi téra întrégà, 
s’o facem îndată. Când pămentul acesta va fi curăţit de străini, 
vom sta all-fel la vorbă cu Turcul.

— Mi se pare cö spătarul Stroie are cuvînt, însînui comisul 
Scufà, făcend complicilor séi un semnu nebăgat în séma de cei
lalţi. Nu este la Beciu nici la Petreburg mai multă bună credinţă 
decât la Stambol. Toţi cunóscem astăzi şi pe unii şi pe alţii. Dar 
Turcul, färö uă minune, pe care negreşit n’o va face Mahomet, 
cală să încetele cà avtocratie evropénà, remâind numai uă limbă şi 
uă lege osebită între cele-lalte de pe pămentul Asiei. De nu v’aşu 
spune-o eu, Agatanghel este aci ca s’o arate or-cui voiesce să’l 
asculte. Cu Nemţii şi cu Muscalii nu este tot aşâ. Legea şi 
aşetjâmintele lor le făgăduescu miqllóce să amestece şi să topéscâ 
într’enşii alte popóre, iar puterea pipăită ce au, întărirea acestei 
topiri. Nici uă dată Turcul nu va avé un pântece destul de mare 
că să ne pôtà înghiţi ; unde la cei-lalţi doi încăperea stomachului 
este d’uă potrivă cu lăcomia lui.

— Dai1 eu, archon comise, dise Cantacuzin, n’am lăudat fericita 
stăpânire nici a Muscalilor nici a Nemţilor. Să mé feréscà Dumnedeu 
de una cà aceasta! Cunoscu aceste dóé puteri póte mai bine 
decât D-ta, cöci la amêndoê curţile am óre-cari rude. Nu este 
vorba cui să ne dăm mai bine, côci nu credu să fi renias lucrul 
pe atât ; am voit să dieu numai cö în împregiurârile de façâ ne 
sdrobim de uă stâncă îndoită, färö să fim de vre un ajutor nici 
Turcului nici nőé ânşine.

— Uiţi. arehonta-mu, cù Vodă ne chiamă la arme şi, că Români, 
nu putem face alt-fel, replică Grecul.

— Se póte, archon comise, să fi chiămat Măria sa pe toţi 
Românii la arme, şi între cei-lalti şi pe D-ta iar0şi cà Român ; 
dai*, pe cât sciam, nu veniseröm aci să spunem ce credem despre 
poruncele Măriei sale, ci să vedem noi-ânşine cà fii ai patriei ce 
putea face mai bine fiă-care dintre noi. Fiind darö cö suntem 
departë de a ne înţelege în pré multe punturi, ne veţi iertà să 
ne tragem.
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Scarlat Câmpineanul se sculase mai dinainte, strînsese cu cor
dialitate mâna lui Stroie şi se gátiá de plecare.

Cantacuzin îi cerù voiea de a’l vedé a casă la densul şi a vorbi 
mai lungu în această privinţa ; dupö care plecâ cu Câmpineanul 
plângênd pe Stroie cö ’l vedea intrat pe ua cale îndoit de funestă, 
alianţa lui Mavrogheni şi trista asoçiajiune a ómenilor cu cari 
se află.

— îmi pare rău, dise comisul Scufâ când cei doi juni furö 
aíarő, cö doi fii de boier mare potu sta ïn ţâră şi sa nu vé<}â 
cele ce se petrecu. Si eu tóté astea amândoi sunt învăţaţi şi 
iscusiţi. o

Surprins de a vedé această logică şi' aceste convicţiuni ce 
justifică pínö la óre-care punt órba supunere a Grecilor din Fanar 
la ordinele Sultanilor, Stroie privi cu uă aţintire straniâ pe oficiosul 
séu amicu. Nu creduse nici uă dată cö paţienţa şi calculul se 
potu subordinâ unei idei şi potu trece peste mai multe generaţiuni. 
Daca ar’ fi cunoscut de aprópe pe Judani, acésta naivitate nu i 
s’ar’ fi permis.

Dupö aceasta, convorbirea luâ uă altă direcţiune. Se atinse cu 
dibăcie cesliunile trecute în programă; dar, âncô delà primele 
vorbe aruncate în prologu, membrii de façâ ai sopietâţii observarö 
cö Stroie ţinea uă mare reservă în privinţa lui Mavrogheni, pe 

. care chiar părea a’l lăuda : iar cât despre scopurile sale ambiţiose, 
protesta din tóté puterile, declarând cö n’are în vedere decât a 
goni inamicul din (éra şi apoi a se retrage în viata privată ce a 
avut mai ’nainte. De aceea ei se aruncaró asupra unicului micjlocu 
ce le mai remânea, şi conjurarö pe Stroie ca, daca în adevèr un 
sânge românescu şi cavalerescu curgea în nobilile sale vine, să 
priiméscâ a le fi comandant şi a formă dintr’enşii un corpu de 
aleşi, în cas când Mavrogheni ar’ pretinde negreşit să mérgá şi 
ei în óste.

Manopera aceasta, mai bine jucată şi îndreptată în partea cea 
mai debilă a spătarului, reuş? pe deplin. Stroie promise cö va 
vorbi lui Mavrogheni, şi cö iea asupră’i a’l convinge despre mo
tivele ce ei avea de a cere să fia organisai în corpu separat.

Apoi trecurö în salonul dómnelor. Aceste sîrmane frăgezimi 
fuseserö sacrificate politicei ; merită deci acum să’şi aibă partea 
de resplatiri. Stroie fuse présentât celor mai nuou venite spre a 
cercă şi ele asuprâ’i farmecul graţielor lor. Către un-spre-dece 
ore, conversaţiunea längesind, Stroie se sculâ, salută soçietatea şi 
se retrase.

Pe scară priimi invitatiunea comisului Scufă pentru a doa <Ji 
dupö amédi la grădina sa delà Belvedere.

v
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X.

A doa di fórte de dimineţâ, Brunet pètrundea în camera lui 
Stroie cu un peticei de hârtia în mâna.

— Ce mésure ai luat ca să nu fii descoperit? îi <lise el d’uă 
data cu uă figura strînsâ de spaimă şi de nelinişte.

— Nici una, bunul meu Brunet, îi respunse Stroie cu un suris.
— Stroie, fétul meu, bagă de séma cO’ţ.i joci capul !
— Iea să vedem, scumpul meu maestre, de ce este vorba? 

Nu mai rîdu : védu cö’ti ai făcut uă fisionomiă mai mult decât 
seriosă.

— Stroie, nu este timpu ! Cinci minute ce ai perdut sunt pré 
mult pentru ceea ce’ţi remăne să Iaci.

— Spune’mi darö ce este, cöci nu te înţelegu.
— Nu mé înţelegi? Citesce aceasta.
Brunet îi întinse peticul de hârtia ce ţinea în mână.
Stroie aruncă privirea asupră’i, şi dupö un moment îl înapoiâ.
— Nu potu descurcă ce este, dise el.
în adevér, biletul eră scris cu craionul pe genuchiu şi cu pres

curtări cunoscute numai lui Brunet.
— Ai cuvînt; asculta ce cuprinde: «Conspiraţiunea în contra 

lui Mavrogheni descoperită; Stroie, în pericol. Să fugă îndată.»
— De unde sosesce acest silfu cu pèrul sburlit de spaimă? 

întreba surî<}ênd Stroie.
— Acest evangeliu, dragul meu, sosesce ensuşi delà Carra; 

el mi’l a trimis înainte de diori cu portarul mOnăstirii. înţelegi 
acum ce este de făcut?

— 0 ! da, înţelegu forte bine, respunse Stroie devenind cugetător.
— Iute ! iute ! fêtul meu. Mi se pare cö audu un scomoi de 

câlâreţi în apropiere.—A ! urîtă afacere ! exclama cu întristare Bru
net. Astă data te ai purtat ca un scholar.

— într’un moment, tată! respunse Stroie. Şi trecênd răpede 
în cabinetul d’alâturea, îşi petrecu îndata pe sub dulamă căm0şea 
de zale, îşi puse la cingétóre pumnarul şi sabia şi scoborî treptele 
scârei câte doé, doê, îndreptându-se la grajduri.

Feste cinci minute, porţele mónástirii se deschidea spre a lăsâ 
sà ésâ un cavaler ce plecâ în galopul calului séu.

— Scâpat ! dise Brunet cu uă mare întindere de bucuriâ când 
védù pe Stroie aruncându’şi calul în góna. Potu să se ţiiă acum 
dupö densul cât le-a place ! Nu se află cavaler care să’l ajungă.— 
Acum să vedem ce este de făcut cu cei rămaşi aci. — Sîrmanul 
Carra ! de nu s’ar descoperi eó a venit aici.

Dupö puçinà cugetare, bètrânul judicâ có n’ar’ fi réu daca ar 
puté să expediede îndată dupö Stroie pe căpitanul Fărcăşanul cu
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mica sa cétà de panduri. Or-ce s’ar’ fi întîmplat, erà mai bine 
sa aibă lùngo sine pe aceşti bravi decât sâ’i lase în prada furiei 
lui Mavrogheni.

Cu aceasta idee Brunet scoborî la camera locuita de căpitanul 
Farcâşanul. Căpitanul erà învestmîntat şi se gátiá să ésá.

— îmi pare bine, dragul meu Petre, cö esci gata, în (}ise Brunet ' 
cu uă voce posomoriră.

— Ţi-aşu puté fi de ajutor la ceva?
— Ai puté fi de ajutor lui Stroie şi domniei tale.
— Să vedem cum ?
— Ast-fel precum esci, strînge’ţi pachetele, di ómenilor din 

cétá să facă şi ei aşa, încălecaţi şi plecaţi. Stroie nu póte să fiâ 
departe. De veti dà puçin vént cailor, negreşit îl veţi ajunge.

— Dar unde este spătarul ? întrebă cu uă mirare plină de în- 
grijare căpitanul Fărcăşanul.

— Spătarul este acum pe drumul Bomâniei-Mice. Uă împre- 
giurare nenorocita ’l a silit să plece fárö a avé măcar timpul să 
ve vestéscá. Este de datoria D-tale să’l însoçesci îndată, mai vîrtos 
cö ai puté preîntîmpină pentru D-ta ensuţi nesce urmări neplăcute 
ce s’ar’ ivi mai întârdiànd.

— Te rogu să bine-voiesci a mé luminà asupra acestei împre- 
giurări.

— Eto ce esie : Stroie a plecat fiind sub bánuéla unei urdiri 
in protiva lui Mavrogheni. D-ta, cà ajutant al sèu, rémâind aci, 
tragi asupra’li cel puçin atâtea bănuele câte trebuescu spre a te 
trimite la Znagov pentru câţi-va ani.

— Şi părerea D-tale este să plecu în dată cu pandurii.
— Fárö să întărdiaţi un minut.
— Dar daca cine-va ar’ căuta să ne opréscá?
— Faceţi atunci ce vê veţi pricepe.
— Lucrul nu è de glumă.
— Negreşit : ai să alegi între spèndnràtôre şi mórtea ce voiesce 

mai bine un om inimos. Dar la întîmplarea din urmă póte să 
aibi norocul să scapi.

— îţi mulţumescu, domnule Brunet,.dise Fărcăşanul strîngêndu’i 
mâna.

Brunet se retrase cugetător, iar Fărcăşanul alerga să ordone 
să înşele caii.

Cu cât Brunet erà mai scurt în cuvintele sale, cu atât Fărcâ- 
şanul înţelegea cö afacerile spătarului sèu sunt mai compromise. 
El aurise tropotul unui cal cu cevà mai ’nainte,- dar nu ’şi putuse 
închipui nici cö cavalerul ce eşiâ erà Stroie, nici cö putea fi 
vorba de uă fugă pripită. Daca ânsè Brunet le dicea să plece, 
apoi negreşit nu mai erà alt cevà de făcut: Brunet sciâ tot-d’a 
una secretele lui Stroie.

Fărcăşanul spuse împregiurarea restului pandurilor, cari, cà
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nesce adevăraţi fraţi de arme şi amici ai lui Stroie, juraró cô 
vor face sa le crape caii, dar vor ajunge pe spătarul lor şi ’l 
vor apără în contra tutulor arnâuţilor domniei.

Fúró a mai scote uâ singura vorba între dănşii, se aruncarö 
pe cai, şi dupó un moment esiró posomoriţi pe porta mónastirii 
preceduţi de Fârcăşanul şi de bătrânul servitor al lui Slroie.

Scomotul paşilor lor abia încelase de câte-va minute şi se audi 
din nuou alta tropoitură de cai asemenea celei-lalle.

Brunet, care rămăsese privitor în porta, neavănd cât despre 
persona sa nimicu de temut din partea lui Mavrogheni — câ un 
sudit ce era — avu uâ nelinişte la aurirea tropoiturei acestei cete 
de cavaleri ce veniâ. Temerea sa ansă se schimba într’uâ clipa 
în mirare când vădii cö acei cavaleri era pandurii ce se întorcea, 
avănd asta data în capul lor pe spătarul Stroie.

— Aşa ! dragul meu maestre, (jfis® el surîflênd şi dându-se jos 
de pe cal, ai credut póte có aceşti bâeţi n’au destula poftă de 
mâncare spre a ’i îndemna sa facâ uâ mica primblare prin oraşu. 
Astadi au să ne mănce şi urechiele.

— Şi ancö ai uâ mare parte có scapi numai cu atât. adaugi 
Fârcaşanul cu veselia. închipuesce-ţi oó, de nu ne întîlniam la 
colţul uliţei de sub deal, tă-am fi gonit turbaţi dupó urmă pínó la 
Rômnicul-Vâlcei, credênd în fiă-care di có trebue negreşit să fii 
înaintea nóstrá pe vr’un drum lâturaşu.

Brunet ţinea ochii lipiţi de ai lui Stroie, aşteptând explicaţiunea 
acestei mistificaţiuni ce nu înţelegea.

— Aşa darö nu este nimicu ? dise el întrebând în fine pe Stroie.
— Nimicu, bunul meu amice. A fost uâ urdire neghiobă a unor 

mişei, care nu ’şi a putut ajunge ţinta şi de care Mavrogheni n’a 
putut fi amăgit.

— Esci sigur, fătul meu ? Te-ai încredinţat bine cö nici uâ 
cursa nu ţi se întinde?

— Te potu asigura có nu este de locu nimicu.
Bunul bătrân nu 'şi putu ţine lacrămele de bucuria. Luâ pe 

Stroie în braçe şi ’l strînse cu uâ pârintăscâ afecţiune pe sînul 
său. Apoi, mângîindu’i figura :

— Vedi tu, fătul meu, îi d^e, eu sunt bătrân acum, şi potu 
închide ochii faró pârere de rău; puçin îmi pésá de va fi aci 
sau airea. Dar tu esci june, ai frumóse speranţe şi cată sâ trâ- 
esci. 0 ! cată sâ trăesci, sâ mă îngropi şi să ’mi pui la mormînt 
aceasta simplă inscripţiune : « Aci jace Brunet, preceptorul lui 
Stroie, françes protestant.»

Brunet îşi sterse ochii; apoi, câ cum ’i-ar’ fi fost ruşine de 
slăbiciunea sa, întrebâ pe Stroie daca scie cine a voit a ’i face 
acel serviţiu.

— Nu, îi respunse el ; Mavrogheni n’a voit de uâ cam data a 
mi’l spune.
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— îl voiu afla ea delà Carra, fii sigur.
— Nu te osteni în deşert : lucrul n’are nici uâ însemnătate. 

N’am de scop sâ urmărescu aci uâ resbunare particulară; cu 
tóté cö, de aşu dori-o, n’ar1 trebui sâ cautu pré departe locul 
unde această mică cabalè ’şi-a luat nascerea. Sciu tot ce am 
vorbit şi cu cine am vorbit. în fine, sunt mulţumit cö împregiu- 
rarea mè pune în stare sâ judicu prin mine-însumi de ce sunt 
capabili în privinţa mea nuoii mei amici, boierii din Bucuresci.

—Dragul meu Fârcâşene, dise Stroie întorcêndu-se către căpitanul 
pandur, care vorbiă ómenilor séi, poţi spune acestor flâcéi ce te 
încongiură cö de astăzi în dóé (Jile, plecând din mănăstire, nu 
ne vom mai înorce că astă-datâ. Iar D-ta, daca doresci a te 
primbla la Panteleimon, întorce-te cu lumină : avem să mergem 
împreună unde-va aí'arö din oraşu.

— Voiu face cum doresci, spătare, respunse Fărcâşanul dând 
pinteni calului sèu, şi eşi afarö din curte urmat de doi panduri.

— Te duci iarö între dănşii dupö cele ce ’ti-au făcut ? ! întrebă 
cu mirare Brunet.

— Le-am promis. t
— Astă dată bagă bine de sémá !

\-
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XI.

Distanta între Antim şi grădina lui Scufa nici ănsuşi astădi, 
când stradele sunt aduse în óre-care stare de circulatiune, nu se 
póte străbate în mai puçin de uâ jumôtà de oră. La acea epochâ 
trebuia uâ oră bună. Stradele era încurcate de podine stricate, 
putrede, iar în alle părţi lipsiâ cu totul şi podinele. Adesea lo
curile de jos présenta de acele iezeturi de apă verde mocirlosă 
stagnând în micjlocul unei strade, aşa in cât nu era di albă delà 
Dumnedeu în care cinci sau sése căruţaşi — se înţelege, ome
ni cu puçinâ crescere — să nu fi întinat castul audu al stăpânirii 
cu felurimi de înjurâture, din causa unor şleauri rupte în midlocul 
baltacului sau din causă că uâ vită îndêrêtnicâ nu mai eră în 
stare să scotă căruţa, dupö ce uă dată intrase în pot mol pínó 
la urechie.

Prin aceste drumuri, condamnate blâstemelor trecătorilor şi 
furiei deilor infernali, singuri pedestrii se mai strecură cu faça 
curată pe nesce punţi făcute pentru uă singură personă şi aşe- 
date pe margine; cei călări, daca din împregiurări nu le veniă 
bine să cerce sórt’a căruţaşilor, eră nevoiţi a face ocoluri câte 
uă dată de dece ori mai lunge de cât tôtâ distanţa ce avea sâ 
străbată.

Pe acei fericiţi timpi, când leul eră leu şi paraoa pară,

$
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grădina lui Scufa se afla Ia cinci kilometri departe de centrul 
tîrgului. Astădi, din causa grelelor accise comunali, bunul nostru 
oraşu, spre a nu’şi plăti impositele şi a nu fi nici prins în con
trabandă, ’şi-a întins barierele lăsând dincuâ de densele mai tóté 
viile, şi Dumnedeu scie daca pînô în cele din urmă nu se va 
mai întinde d’uă parte pînô la Gréca iar de alta pînô la Dea- 
lul-Mare.

Acestâ grădină, în consideraţiunea marii sale întinderi şi a 
reputatiunii de romantismu ce’şi dobândise servind amorurile 
ascunse a câtor-va privilegiaţi, fusese alésá de societatea de care 
am vorbit în capitolul precedent pentru realisarea projeclelor sale 
preservatóre în contra lui Stroie.

Comisul Scufa, cedênd-o, făcuse ultimul sacrificiu. Dupö uci
derea lui Stroie, îşi dicea el, restriştea are să cadă asupra acestei 
grădine şi frumósele scăldătore de uâ-dinioră au să se tragă cu 
înfiorare dinaintea unei ape în care s’a înnecat spătarul öltén. 
Dar sórt’a aşâ decisese. Dibaciul Fanariot, câ comerciant perfect 
ce erà, sciâ să sacrifice această nereidă peritóre calculelor sale 
de avuţiă şi de gloria viitóre. Efemera sa nobilitate o legă de 
bétràna boieriâ a (erei cu acea legătură intimă ce nasce din 
complicitatea la uă crimă. Anse uă dată întărită această unire, 
fortuna sa erà asigurată : putea ajunge or unde şi a’şi permite 
totul în Ţera-Românâscă. Au nu se scie Ore cö pe atunci un 
boier putea omorî un Român şi să’I plătescă cu uă pungă de bani ?

Către apusul sórelui, patru cavaleri se opriró la porta grădinei 
comisului nostru, şi doi Arnăuţi alergară să ţiiă scărele cailor 
spre a se dâ jos călăreţii.

— Ghioca, dise cu autoritate cel d’àntêiu ce puse piciorul pe 
pâment, iea caii boierilor şi îngrijesce de a’i primblâ.

— Am înfeles, celebi.
lértá-mé, archon spătare, continuă acelaşi, să te lasu un minut. 

Voiescu să vêdu în care parte prietenii domniei tale sunt adunaţi.
— Nu este nevoie, archon comise, respunse acesta; îi vom 

căuta împreună.
Intrevorbilorul séu ânse dispăruse în grădină, Lemêndu-se a nu 

fi oprit..
— Grecul, dise cel-lalt cavaler, voind a’ţi face politeţe, se pórtá 

cu totul în prolivá de ce ar’ trebui : ne lasă singuri în chipul 
cel mai neiertat.

— Are póte cuvintele sale.
— Dau caii omului acestuia, Măria ta ? întreba al patrulea 

cavaler ce părea a fi un bètrân servitor.
— Nu, Dincă, îngrijesce-i singur.
— Tocmai eram să dieu, respunse el. '
Pe când acest scurt dialogu se petrecea intre aceşti trei omeni ; 

tropotul apropiat al unui cal în góná se audi la óre-care distanţă.

o
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fúró ânsé a se puté distinge cine erà : nuorul de pulbere ce 
ardicase şi îmmurgitul (jüei ce începea a se face simţit, opriă cu 
totul vederea.

— Signore, cjise în dialectul italian un june câ de 21 de ani 
ce se aruncă de uă data jos de pe calul ce sosiâ, aşu voi sâ 
vorbescu signorului Stroie Corbeanul, généralissime al armatei 
din Oltenia.

— Eu sunt, îi respunse acesta în aceeaşi limbă.'
— Signorul ofiçer ce vé însoţesce pricepe italiana ?
— Nu.
— Signorul Bruneto ’mi a dat sarcina de a vé prevesti cô un 

mare pericol vé ameninţa şi să vé feriţi de comisul.
— Unde ai vô(jut pe Bruneto ?
— La signorul Carra, patronul meu.
— Signorul Carra erà present când le-a trimis ?
— Da, excelenţă.
— Dar Principele ?
— Plecase cu signorul Turnavitul.
— Cum le chiamă ?
— Paolo Masszi.
— Ce a mai dis Bruneto ?
— Nimicu alt de cât să fugiţi din acest locu.
— Bine, Paolo ! Ţine aceasta pentru ostenélà. Stroie îi dete 

doé rubiele, ceea ce făcîi pe junele valet să'l proclame de cea 
mai generosă altes a şi să se exalte în mulţumiri.

Brunet plecase la palat sâ aile delà Carra pe acela care se făcuse 
lüngö Mavrogheni organul unei acusaţiuni pe atât de criminalê 
pe cât şi de infamă. Carra, mai puçin scrupulos decât Mavrogheni 
(care nu voise, pentru raţiuni ce nu întreprindem a discutâ, sâ 
denunţe lui Stroie numele acelui om), spusese lui Brunet nu numai 
cö comisul Scufâ acusase la palat pe Stroie de conspiraţiune, ci 
có în acea sérâ se decisese să’l ucidă la grădina sa; cö această 
din urmă resoluţiune nu era sâ se execute decât în caşul când 
prima manoperă n’ar’ ii reuşit. în cualitatea sa de om prevăzător, 
organisase ânsé lucrul ast-fel în cât cel d’al doilea cas câtă sâ 
fiâ neapérat consecuinţa celui d’àntêiu.

Tó le aceste amănunte le aflase ensuşi în nóptea precedentă 
delà soçia lui başi-ciohodar, surora lui Scufâ, care se întîmplase 
să fia uâ bună amică a lui Carra, şi care fusese façâ când Scufă 
se înţelegea cu cumnatul sêu, maestrul de çeremonie al palatului, 
spre a convinge pe Mavrogheni despre cugetele criminali ale lui 
Stroie. Această gentile damă de curte, seiend pe Carra cât se 
interesă de Mavrogheni, nu crezuse a’i face uă mai mare plăcere 
decât spuindu’i în ce mod pericolul ce ameninţă siguranţa tronului, 
avea sâ fiă înlăturat.

Ea autjise mai multe alte lucruri despre boieri, despre scopurile
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lor, despre înţelegerea ce avea cu Nemţii şi cu Mucsalii ; acele 
lucruri ânsă fiind încurcate cu uâ mulţime de subţietâţi, nu ’şi 
dedese oslenéla să le descurce şi sâ le înţelăgâ. Apoi, şi de ar’ 
fi voit sâ ’i mai spuiâ cevà, Carra se declarase atât de voios 
şi mulţumit despre cele ce aflase, in cât satisfaciiunea sa se 
traduse în nesce ast-fel de ardenţi îmbrâţişeri, cö nu mai remânea 
timpu de protestaţiuni deşărte.

Ar’ puté ciue-va sâ crădâ pe Scufa de uâ uşurinţă neiertată, 
vecjendu'l có ’şi deschide inima înaintea unei femei ; lucrul ansă 
îşi are scusa sa. Mai àntèiu este scris cö, curênd sau mai târziu, 
un secret de ar’ fi încredinţat ensuşi pâmăntului, tol se întîmplâ 
de résare uâ ţevâ de cucută care se face buciumul acelui secret ; 
apoi, acea femee era surora iui Scufa, şi nu putea avea gânduri 
haine pentru un frate iubit şi mai vîrtos pentru fragedul său soçu. 
Cevà mai mult, această bună suroră fiind dintre virtuţile femeesci 
din acel timpu şi àncô fiică a bisericei chreştine a Răsăritului, 
cui ar fi trecut prin minte có putea sâ aibă legâture de inimă 
tocmai cu un papistaşu cà Carra, şi cö demonul infidelităţilor 
conjugali avea sâ’l aducă în casa lui başi-cioliodar delà medul 
nopţii în colo, pe când adică cei doi cumnaţi mergea la Mavro- 
gheni sâ ’i arate probele devotamentului lor ? Cine în fine putea 
sâ ’şi ínchipuéscá có din urechiele acestei frumuseţi, care tot uâ 
dală era şi discreţiunea în personă, ar’ pute să ajungă vorba pínö 
la Slroie, care locuiă la altă margine a oraşului şi cu care ea 
n’avea nici uâ cunoscinţă?

Aşa dar tot ce eră de prevedut. se prevăzuse, şi omenesce nu 0 
se putea cere mai multă circumspecţiune lui Scufă, or cât de 
grecu putea fi.

Cu töte astea planul, deşi descoperit, nu părea ânsă şi com
promis : Slroie îşi călă de cale şi veniă la întîlnirea ce i se 
propusese cu acea orbă încredere ce învedera doă lucruri : or 
có nu era încunosciinţat de nimicu sau cö avea pelea mai tare 
decât a unui rinocer.

Ast-fel, dupó ce priimi din partea lui Brunet consiliul de a se 
feri de comisul Scufă, pentru care el avea de mult opiniuni 
hotârîte, îşi resuci mustaţa, îşi potrivi vestmintele şi intra în 
grădină urmat de camaradul său, căpitanul Petre Fârcăşanul, cu 
aerul celui mai nepăsător om din fii de boier ai Ţerei-Românesci.

XII

Pe când Stroie îşi încurcă mersul în grădină, fiind nevoit să 
respundă unor politeţi ce i se făcea de către nesce femei june 
ce întîlnise în cale’i, şi adăugind ast-fel uâ altă causa de întârziere
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la timpul perdut afarû cu trimisul lui Brunet, comisul Scufà se 
îndrepta cu tôtâ iutéla spre pavilionul turcescu din marginea 
Dîmboviţei, unde se învoise sâ fia toti complicii sèi adunaţi.

Din doé-deci şi mai bine de conjuraţi, numai <Jece se ţinuserO 
de cuvînt ; cei-lalti lipsià făro a dâ nici un motiv pentru nevenirea 
lor. Ua nemulţumire profunda se vedea pe feçele mai multora. 
Ast-fel, unii resturnaţi pe nesce paturi mice învelite cu postav 
roşiu, cu ciucuri de fir imitat pe margine ; alţii în picidre rezemaţi 
de stâlpii kioskului, şi alţii primblându-se cu privirile în jos, îşi 
fuma ciubucele intr’uâ tăcere posomorita. Dupö ce fia-care îşi 
dedese părerea despre cei neveniti, sleind mai mult sau mai 
puçin capitalul imputărilor şi récriminaiiunilor, se resemnaserö să 
aştepte venirea comisului spre a lua ua decisiune.

Daca n’ar’ fi fost mişcarea cadenţată şi molatică a câtor-va 
din cei ce se aflâ în picidre, ar’ fi dis cine-va cd acest kiosk 
cuprindea nesce <Jei împetriţi ai unei pagode indiáné : atât nuorii 
de fum, plecând în vîrteje azurie din ciubucele lor de iasomiâ şi 
de antep şi profumând cu abundanţă nârele lor large şi pôrdse, 
le dâ aspectul unor idoli de porçelan aşedaţi acolo pentru eternitate.

— Unde sunt cei-lalti? întreba cu supèrare comisul Scufà abià 
putând să resufle şi adresându-se în grabă către aga Panache Fun- 
d ea nul, ce ’i sta în fa ça

— Cei-lalti ?... vedi cd n’au venit, respunse acesta.
— Şi pentru ce n’au venit?
— Daca esci bun, dâ ’ti, mé rogu, singur acest respuns, şi pe 

mine scutesce-mé. Trebuia să fia şi ei de mult aci, precum ne 
am înţeles ; se vede âns6 cd este mai greu a pune în lucrare un 
plan decât a ’1 priimi.

— A! aşâ merge lucrul! Va să dică lipsesce dintre noi curăţia 
de cuget! Dumnialor nu vor să se primejduéscâ cu noi într’uâ 
trébâ din care cu tôle astea aşteptă tóté folósele ! Pre legea mea ! 
trebue sâ fiu un mare dobitocu ca să’mi puiu capul pentru nesce 
vicleni, şi cu atât mai mult. acum când Stroie ne aduce cu densul 
âncO un spêndurat dintre pandurii sei, l'ärö a socoti şi pe bétrâna 
sa slugă, care este un adevGrat. lup fiămînd, mai tare de cât patru 
dintre noi.

— Ce este darö de făcut ? întrebă clucerul Solirache Panas.
— Nimicu, archonta. Protipentada se dă la uă parte, găsind 

co pelea-’i è pré subţire ca sâ’şi o puiă în pericol cu noi aci. 
Din parle-ne, nu remâne de cât sâ le arătăm cO şi noi suntem 
omeni.

— Mi se pare, archon comise, observări» atinşi aga Serghiades 
Missitras şi aga Panache Fundeanul, mi se pare cö şi noi suntem 
din protipentadd !

— Aşâ este, complini cu óre-care ironiă şetrarul David Potlo- 
geanul, dumnialor sunt din protipentadd.

7
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— O sciu ; dar aceasta nu ne opresce ca să mergem acasă 
cu toţii binişor, c}i.«e cu amâriciune Scufa.

— Dar planul nostru ? întreba aga Fundeanul.
— Planul acela va remâné cum se remâne. — Unde este vel 

logofét Drăgănescul ? vel vistier Brebeanul ? vel vornicu Diicu 
Stănescul ? vel logofét Mantu Dudescul ? Unde sunt aga Mano- 
lache Fundulea, spătarul Radu Dânescul, vel armaşu Tudor Verrjarul 
şi cei-lalţi din cea din urmă adunare ? — Nimeni din dumniulor ! 
Cine scie pe unde sunt înfundaţi. Dar cine, mö rogu, din 
dumniavostră a avut ciudata idee să aducă tocmai astăzi femeile 
între noi ? Nu eră destul cö Satana se amestecă în trebele nóstre, 
trebuia negreşit să fiă aci şi aripa dréptâ a lui ca să le încurce 
de tot !

— E Acre vi şi logofetésa Săftica, însînui slugerul Mat încă 
Dimopolu.

— Talpa iadului ! a veni! să aducă pe nepotă-mea Acrevi. 
Fúró densa nu se putea !

— Credu cO au venit numai să se scalde, adăugi clucerul 
Sotirache Panas. D'acum è nopte’şi nu potu să mai rérnâiâ.

— Hî ! făcu comisul. Aceste femei au alte socotele. Am vèdut 
şi pe nètarêul de Nicolache primblându-se : trebue să fie negreşit 
şi Petriţa prin pregiur. Aci nu este lucru curat. Olténul are pe 
toţi demonii în ajutorul sèu.

— Si nu cum-va ţi è frică, archon comise ? dise spătarul la- 
mandi Otopeanul.

— Unde sunt cel puçin Arnăuţii lui Bornazoglu ? întrebă Scufă 
făro a respunde spătarului.

— Arnăuţii sunt aci, comise, respunse căminarul Mateiu Me- 
liţescul.

— Căţi sunt ?
— Sése.
— Nu măi sunt de ajuns acum.
— Dar noi ? dise spătarul Iamandi.
— Noi nu preţuim mare lucru, şi apoi nici nu este cuminte 

să ne încumetem cu Stroie.
— Pentru ce, mé rogu ? dise spătarul mirat.
— Pentru cö se póte forte bine să remâiă cine-va din noi pe 

păment fárö să se mai scóle, şi aceasta, osebit cö trebue să doră 
destul de rău, dar apoi are şi necuviinţa de a sluji că uă pîră.

— Atunci, de. ce’ţi pare réu, archonta, cö lipsesou cei-lalţi ? 
observă aga Panache Fundeanul.

— Dragul meu Panache, replică Scufă, cei-lalţi, daca eră de faça, 
se făcea părtaşi cu noi la faptă, şi aceasta eră cea mai sigură 
chiezăşie a nevinovăţiei nóstre. Cine ar’ fi cutedat în timpul acesta 
să pîréscà divanul întreg ? Şi de ar’ fi făcut una că acésta, cine 
ar’ fi putut să judice pe divan ?
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— O ! despre asta Mavrogheni nu’şi ar’ fi bătut capul : închiel- 
băriă forte bine un divan din prostimea de peste Olt, şi ne judică 
pínó Ia unul, replică armaşul Silvestru Nucşoreanul.

—; Eu credu, urmă aga Panache, có aceia din tovarăşi ce lip- 
sescu. au făcut forte bine cö n’au venit: la uă întîmplare nenorocită, 
ei ar’ ii cei mai nemeriti judic;Uori ai noştri.

— Bine ! dise comisul dupô puçinâ gândire. Părerea d-vóstré 
este darö să mergem înainte ?

— Nici cö mai póte fi alt-fel. Ântê.a cercare n’a isbutit la 
curtea domnăscă, al doilea plan trebue să aibă negreşit un sfîrşit 
aci, dise cu resoluţiune clucerul Sotirache Panas.

— Étó atunci ce avem de făcut, urmă comisul: îi vom impută 
cu amărîciune cugete viclene, cöci a dat. Ia uă parte propunerile 
ce ’i am făcut d’a priimi din măinele nőstre domnia. El se va 
apără cum va pute. Imputările vor urmă mai departe, ast-fel în 
cât să ajungă lucrul la uă necinste din parte’i. Noi atunci ne vom 
sculă cu t.otii şi ’1 vom lă«ă pe măna Arnăutilor. Or-ce s’ar’ pute 
dice, chiar descoperindu-se, vom pune înainte cö am fost înlărî- 
taţi prin afronturi sângerose din parte’i, şi slugele nőstre ’1 au 
pedepsit, cum s’au priceput.

Peste puçin vi’l voiu aduce. Më ducu să trimiţu acasă pe fe
meile din grădină. Dumniata, frate Serghiade, fiiudeó vorbeşti 
arnăutesce, du-te şi te înţelege cu trimişii lui Bornazoglu să se 
ţiiă gata la semnul ce vor audi.

— Mé iertă, arehonţu, eu nu potu luă această sarcină : nici 
nu sciu cine sunt omenii aceştia, nici nu’i am védut, nici nu rai 
se cade să intru în vorbă cu denşii ; apoi, de unde scii dumnia
ta cö vorbescu arnăuţesce ?

— De unde sciû? — Te-am audit în nenumérate ronduri.
— Ţi s’a părul, arclionta.
— Pentru ce vrei să mi se pară când lucrul este atât de firercu ? 

Tatăl D-le nu eră arnăut perdçgiu la Nicolae Mavrocbrdat ?
— Archon comise, ' tatăl meu eră mare serdar şi ciaJcşirgi-başa. 

iar nu arnăut la perdea. Şi în sfîrşit vorbele D-Ie sunt nepotrive' 
şi më supôra !

— Or-cum ànsê, archontes, cine-va din noi trebue să vorbéscâ 
acestor omeni.

— De ce nu le vorbesci ênsuti I)-ta mai bine ? dise aga 
Serghiade.

— Pentru cô nu potu fi în dóé locuri de uă dată şi pentru cö 
mi se pare cö fiă-care dintre noi trebue să facă cevă.

— Ascultă, Teochari, dise Panas lui Scufă, grădinarul tèu scie 
el pentru ce sunt veniţi Arnăuţii ?

— Negreşit.
— Grădinarul tôu cată darö să fiâ un om pré cum se ca 

şi de tôtà credinţa.

r-
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— Nu mai încape îndoélâ.
— Dacă è aşâ, vom chiâmà pe acest giuvaer şi ’i vom spune 

ce trebue sâ facă óspetii séi.
— Nu merge aşa lucrul. Arnâuţii nu potu asculta pe grădinar 

fáró sâ fi vorbit mai ântêiu cu cine-va din noi. Aceşti omeni 
trebuescu tmbârbâtati, asiguraţi, resplătiti. Bornazoglu ’i a găsit 
numai şi ’i a trimis aci, spuindu-le cö au să fiă bine plătiţi ; nu 
s'a făcut ànsè şi chiezaşul nostru. Arnâuţii, puteţi fi siguri cô 
nu vor face nimicu pínó când nu vor vedé cő se înţelegu d’a 
dreptul cu un boier.

— Dar dumniata, archonta, ce esci ? dise aga Serghiade.
— A ! eu ?... respunse apósat Scufă. Eu sunt un om destul 

de cuminte ca să’mi cautu de trébâ şi să vé dieu : nópte bună ! 
fiind cö voiţi să prindeţi şârpele cu mâna altuia.

Comisul făcu un pas către scara pavilionului spre a plecâ. Mai. 
mulţi din complici sáriró de ’I oprirö.

— Cum se póte ! dise aga Banache Fundeanul ; aceste copilării 
nu sunt vrednice de nesce omeni ca noi. — Du-te, comise, de 
fă sâ plece femeile. Voiu vorbi ènsumi-eu cu Arnâu|ii, or-cât de 
agă sunt şi or-cât de mult aşu trece de Arnâut : sein şi eu să 
vorbescu limba acestor omeni.

Aga Panache scoborî cu Scufă aruncând uă privire de dispreţu 
colegului séu Serghiade.

XIII.

Sórele apunea într’un nuor de un albastru cenuşiu, mărginit 
în partea de sus de uâ fîşiă luminosâ în forma cea mai graţiosâ 
şi cea mai fantastică.

In partea ^posită, la orizont, luna, aprópe plină, se ardicâ 
roşiatică, atrasă către bolta înstelată a cerului.

Aerul începea a se temperă ; uă récére voiésà gîdilâ frunţile 
şi înveseliă respiraţiunea.

Vibraţiunea micelor atome, legênate în cursul cjilei prin pute
rea câldurei şi unite cu aburii uşori ce se condesâ alergând spre 
marginea Dîmboviţei, producea în natură uâ cântare atât de 
suavă, atât de voluptosă şi atât' de încetinică, în cât urechia n’o 
audiâ decât numai prin palpitele numerose ale inimei.

Eră ora extasurilor, a contemplaţiunii, a dulcelor suspine, a 
strîngerilor de mână amorése, a respiraţiunilor ardenţi şi profu- 
mate plecând din dóé sînuri unul lángé altul.

o Dumnedeule ! cine póte spune tot ce asemeni sânte 
stanţe ale natúréi sunt pentru muritérea néstrà făptură ?— Mută 
fiă gura păgânilor cari nu te vor cântă cum se cade, pe tine,

Eră
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o potenté şi neînvinsă flacâre ceréscà şi pâmêntéscà, care încăl- 
(Jesci pînô şi pe bétrànii trecuţi de şâse-deci de ani şi pe càmé- 
tarii ce împrumută cu interese de 40 la sută !

Acrevi, Polixeni, Sevasfi şi Petriţa, aşezate pe dóé bance 
diferind in faça Iunei, contemplă fârO a’şi vorbi càlétoria nesfîrşitâ 
a acestei plăcute şi alunecóse stele.

Dóé se ţinea de mănă cu cea mai fragedă afecţiune, deşi ini- 
mele lor eră sfîşiate de gelosiă ; uă alta ' avea capul cu gratiă 
rezemat de trunchiul unui teiu delà spatele bancei sale ; iar Petriţa, 
nemişcată că uă statuă şi cu privirea pironită spre porta gradinei, 
părea cö este atenţiunea şi paţienţa împeliţate.

Alăturea cu densa şedea amabila domnă Săftica, mare agiesâ 
Stavropolu, care, rezemându’şi bărbia puçin cam încovoiată spre 
naş de podul palmei sale, altă dată durduliu şi luciu, mijiă şi 
domnia sa Ia bălaia lună. scoţend din când în când câte un 
ofratu.

Pe când felurite cugetări inocenţi uluiă capetele acestor fidele 
soçie şi al unei sburdafice domnişore însoçitü de mătuşa sa, sco* 
moţul unor paşi bărbâtesci, fâcènd să scărtiâ petrişul din cale, se 
audi la anghiul aleii unde visătorele nóstre se află. Eră Stroie şi 
Fărcăşanul mergênd către pavilionul din fund.

— Petriţo, dise bêtràna agiesâ tuşind in secu, cum tuşesc unele 
bètrâne. să mergem, porumbiţa mamei : s'a făcut récóre şi tuşescu.

Petriţa se sculă, îşi potrivi rochea şi merse să dea braçul mă
tuşei sale tocmai în momentul când Stroie se află în façâ-’i.

In acelaşi limpu sosiâ şi comisul Scufă.
— Te aşteptăm, archon spătare, cu totă nerăbdarea, dise el 

întintjlend mâna spre a’l apucă de braçu.
— îndată comise. Lasă pe nesce selbatici că noi, veniţi din 

aşă depărtări, sé aducă prinosul slăvirii lor acestor icône ale 
frumuseţii dumnedeesci. Mai adiniórá ai fost politicos pârăsindu-ne 
Ia portă ; acum, când putem mai lesne află drumul, nu ne vei 
face ore îndatorirea de a ne lăsă singuri ?

Comisul deveni vînêt, rémase ânsé pe locu.
Sosirea neprevédutâ a lui Stroie şi a comisului şi mai virtos 

vorbele semnificative ce schimbarö între dânşii, produseró uă 
sguduire supérâtôre asupra Petriţei. Palidă că radele lunei cădend 
pe uă roşă albă şi diafană în rochea sa de tul că ninsórea, re- 
mase nemişcată în locu-’i, fârO să potâ <ţ\ce uă vorbă măcar la 
cuvintele de curtenire ce ei mai vîrtos părea cö ’i adresă junele 
Öltén. Uă mulţime de simlimente se gràmédiserô în înfocatul sôu 
suflet, căutând a’i sparge sînul spre a eşi de uă dată.

Această copilă, împreună cu un frate mai mare şi dóé surore 
mai mice, remasă fáró mamă ftncö din anii cei mai fragedi, cu 
un temperament energicu şi pasionat, cu un spirit fantasticu şi 
entusiast, cu nesce deprinderi afarö din sexul sèu şi posesóre a

::4
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unei [ruinöse averi ce’i legase personal un venerabil naşu, ar- 
chimandrit al scaunului (despre care se dic'ea cO i ar’ fi ceva 
mai mult de cât un naşu), apoi lăsata în voiea tutulor capriçielor 
şi adorată pînô la resféçu de tatăl sèu (în necasul vorbitorilor 
de rêu ce pretindea cö nu’i ar’ fi lată), părea un june încurător 
de speciă bună ce nu cunósce âncô zăbala şi care. fericit, de 
juneţea şi libertatea sa, cutreeră nebunaticii cămpiele învoitân- 
du’şi coma şi dând asvîrliture de copită în tote părţile.

Când a vèdut pentru ântêia dată pe Stroie, a simţit ceva 
asemenea unui fior, apoi un fel de lànge»Jélâ respândindu-i-se în 
totâ fiinţa, apoi uă viă dorinţă de al mai vedé şi a se apropia 
de densul. Totă nóptea a visat, cö se cununa cu el, cö se primblă 
prin nesce locuri ce nu mai v6(Juse, cö o ardicase în sbor şi cö 
eră femeea lui. Când s’a deşteptat a doa di, eră atât de fericită 
şi atât de radiösä, în cât buzele sale umede şi întredeschise părea 
áncó stropite de roa unor caste sărutări ce culesese în vis.

— O ! è însurat, îşi disc ea ; dar va fi al meu, ensuşi de ar 
trebui uă faptă vinovată pentru aceasta !

* Pasiunea sa crescuse prin rivalitatea ce’i făcea nesce bune 
amice, cari părea însufleţite de aceleaşi cugetări şi cari nu era 
mai jos de cât densa nici în frumuseţe nici în graţie. Ast-fel 
decisă a le nesocoti şi a’şi lua prada cu asalt, reveni îndată din 
prima sa uimire şi întipdénd mâna lui Stroie :

— Bună sera spătare ! îi dise ea. Radele lunei, care sosesce 
pe aceeaşi cale cu domnia ta, te făcu să vedi înainte-ţi fiinţe din 
altă lume ce aşu dori din tot sufletul să întîmpini, cât despre 
mine. Dar pipăie bine acest braçu şi mărturisesce cö cel puçin 
eü sunt departe de închipuirea domniei tale.

Cele-lalte trei femei, cari asemenea se ardicaserö la vederea 
lui Stroie, îşi muşcarO buzele de mirare audind vorbele cutedâtôre 
ale Petriţei, şi mai cu sémâ privind cum junele spătar o ţinea de 
mână şi se uitâ la densa cu uă atenţiune particulară.

— Nu ’mi schimbu părerea, replică Stroie, ensuşi când acest 
braçu şi töte cele-lalte s’ar’ ardicâ d’uă dată asupră-ne să ne 
sfărâme sub mii de morţi.

— Soçul D-tale, archon spătare, e.-te óre de aceeaşi părere? 
dise Acrevi, care pînô atunci examinase din cap pínö în piciére 
pe căpitanul Petre Fărcăşanul.

— Coconă, venim din aceeaşi ţeră, avem aceleaşi credinţe şi 
suntem fraţi de arme. îl poţi întreba:

Căpitanul Fărcăşanul se înclină survend în semnu de aprobare.
La cele din urmă cuvinte ale Acreviţei, vérül séu Nicolache, 

aflându’şi în fine papucii, se arătâ şi el în tóta majestatea por
tului séu de magu persan.

— Pelriţo ! Sîî ! ! fâcù el punênd degetul arătător la gură şi 
fâcêndu’i cu ceea-laltă mână felurite semne ca să tacă.
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— Archon spül are, îmi dai voie să spiiiu prietenilor domniei 
tale ce te aşteptă, cö potu plecă de acum ’nainte ? întrebă Scufă 
pe Stroie.

— Nu, comise : le voiu spune eu-însumi aceasta, de va fi 
trebuinţă.

— Cocónelor, urmă Scufă adresăndu-se către femei, iertaţi cö 
pentru astă-sără spătarul nu se póte bucură de plăcuta domniei 
vóstre sinfrofiâ. Vé remăne grădina în voie, daca cu töte astea 
nu doriţi mai bine să vé íntórceii acasă pínó mai è lumină, lucru 
care, dupó mine, ar’ fi mult mai cuminte.

— Va să (Jică, observă Acrevi, ne dai binişor pe pórtá afaró.
— Dumnialor nu le (Jicu aceasta ; dar dumilale, care ’mi esci 

rudă, îndrăsnescu a’ţi aduce aminte cö ai datorii în altă parte.
— Nópte bună! comise, (Jisei’ö Polixeni şi Sevasti. La cea 

d’ântèiu întâlnire îti vom întorce politeţele, adăugi una dintr’ênsele.
— Dar, pentru Dumnezeu ! nu è nici vorba despi e dumnia- 

vostrâ !... Mô rogu !...
— Nu mô atinge, jupăne ! respunse Sevasti, îmbrâncind pe 

comisul pe când acesta voià s’o opréscâ şi înlorcêndu’i spatele. 
Omeni că D-ta stă la pórtá şi ’mi dă mâna să mö urcu în butcă. 
Să ne vedem sânetoşi, spătare ! Scapă-te mai curênd dinaintea 
acestui om.

— Să ne vedem sănGtoşi ! dise şi Acrevi. Bagă de sémâ ànsé, 
spătare, cö, daca comisul depărtedă de lüngö D-ta töte femeile, 
are negreşit în gând să te lase cu demonii. Nestimata mea rudă, 
adăugi ea cu un gest semnificativ către Scufă, isbîndă bună!

— Acrevi ! strigă comisul cu uâ voce rGguşită, te am în mână !..
— Comise, sciu totul !...
Acrevi se depârtâ cu un mers despreţuitor, fârô a mai aşteptă 

resultatul furiei lui Scufă.
Stroie, a cărui sprâncénâ încruntată anunţă uá méniá în ferbere, 

luă cu uă frăgezime de frate mâna Petriţei, o strînse uşor într’ale 
sale şi îi dise cu acea voce în care punea el une-ori uâ armo
nia şi uâ dulcétâ irresistibilô :

— Du-te şi du muiata...
— Petriţo ! exclamâ Nicolache, fácéndu’i un nuou semmi... Ce 

am vorbit amândoi !
— Archon spătare, dise juna dupô puçinâ gândire, du-mé la 

kioskul unde vé adunaţi : voiu să vorbesc fratelui meu.
Picênd acestea, îi luă braçul cu pripă şi ’l trase înainte : — Am 

a’ţi spune uă vorbă, şiopti ea râpede lui Stroie.
Comisul alergă în dată şi i se puse înainte:
— Fratele domniei tale, coconiţă, nu este aci : trepedi de prisos.
— A ! nu este aci ?
— Negreşit; de ar' fi fost, ’l ai fi vêdut.
— Atunci voiu adăstă pínö când spătarul va sfîrşi sfătuirea

. \
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ce aveti, dupó care îl voiu rugà sa bine-voiéscâ a ne însoçi, pe 
mine şi pe matuşâ-raea, pînô a casa.

— Spătarul sá vé însoçéscà?!
— Mi se pare cö aşâ am (Jis, comise.
— Credu. De ce ànsé nu plecaţi cu prietenele D-v. ?
— Aceasta mô privesce pe mine.
— Dar, mô iertă, coconiţa... îmi pari aşa de ciudata, în cAt, 

färö voiea mea, me pui în strimtorarea de a’ţi dice cö nu poţi 
aşteptă pe spătarul aci.

— Pentru ce?
— Pentru cö ceea ce avem a vorbi nu pôte fi audit decât 

de noi.
— Coconită, eu fiind pré trebuincios aci, dise Stroie apèsànd 

asupra cuvintelor, precum te ai încredinţat din vorbele comisului, 
îmi pare réu cö nu vê potu însoçi. îngăduiţi ànsé să f ica aceasta 
prietenul meu Fărcăşanul ? — Nu este aşa, comise, cö aceasta îţi 
vine la socotéla?

— Nu ’mi è de nici un folos, archon spătare, respunse Scufa.
— Petriţo ! vé ducu eu ! striga Nicolache cu cel mai cavalerescu 

avênt.
— Iţi mulţumescu, archon spátare, replică fêta ; dar nu voiescu 

să faci aceasta. Fiind cö doresci neapărat să remâi în acest locu, 
ţine lûngô D-ta pe căpitanul: în curând îţi va fi trebuincios.

— Ce voiesci să dici, coconiţa? observă cu mêniâ Scufă.
— Cö esci un viclén, comise! respunse ea luând braçul lui' 

Nicolache. — Archon spătare, cu Dumnedeu ! — Câminare Nico
lache, du-ne.

Petriţa se depărtâ încet dupö ce privi Anco uâ dată cu părere 
de réu pe Stroie, care remânea.

— Putem merge unde voiesci acum, archon comise, dise Stroie 
meditativ.

— Nu, archon spătare. Daca vorbele acestei tinere, ce mé 
opresce ruşinea a o numi cum i se cade. ţi-au insuflat prepusuri 
asupra mea şi a celor-lalţi prieteni, te rogu sa te tragi d’aci.

— Bunul meu comise, mô lasu în voiea D-tale, cum mé védi. 
Ensuşi când ar’ fi adevérat ceea ce s’a dis, fiind cö am venit 
pínö aci, nu mé voiu íntórce înapoi.

— Atunci pe mine mé vei iertâ; eu nu te potu urmă.
Comisul continuă ânsé calea spre pavilion.
— Vei fi bun a te urcâ şi D-ta cu mine, cöci étö-ne cö am 

sosit, ii dise Stroie.
In adevér, pavilionul era în faça lor. Stroie urcâ treptele înainte.
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XIV.

Dupö ce porta gradinei se închise în urma lui Stroie, Paolo, 
ce am vécjut có se oprise în locu, îşi arunca ochii asupra sórelui 
ce apunea, privi calul său în spume, ce nu conteniâ d’a suflă 
greu, se mai uită ânc’uă data la scăpătat, apoi spre Bucuresci, 
în fine cjiise bătrânului servu al lui Stroie :

— Cum te chiamâ, bétrànule ?
— Pe mine? respunse acesta cu un ton de îndoélâ. privindu’l 

de jos în sus şi mustătind câ uâ bătrână vulpe.
— Pe domnia ta.
— Pe mine mă chiamâ Dincă Barzoiu din Bărzesci.
— Ce va să dică aceasta?
— Asta va să dica cö eu sunt Dinca Barzoiu din Bâr/esci.
— Esci chrestin?
— Măi ! dar pocit mai esci ! Credi tu có prin Bărzesci sunt 

nescari păgâni?
— Nu sciu, dar te uiţi rău câ un Turcu...
— Hi ! mă uitu, dău !
— Ce dici? vrér-ai sa mergi sâ bem câte ceva la grădinar?
— La care grădinar?
— Aci alăturea.
— Dar cine plâtesce?
— Eu.
— Ce lege este grădinarul acesta ?
— A ! este chreştin câ domnia ta şi câ mine.
— Adicöte tu esci chreştin ?
— Chreştin adevărat.
— Pare-mi-se cö esci papistaşu.
— Tocmai.
— Vedi? Sciam eu có nu esci român d’ai noştri.
— Sunt italian.
— Talian d’ei vicleni...
— O ! nu : sunt. mai curat la cuget decât uă făta mare.
— Tee ! nu ’mi treci tu mie marghiolii d’estea.
— Ce ! nu vrei sa mergi?
— Mergu de tot, dar adicö îţi spuneam có pe mine nu mă 

înşeli tu.
— Aidem şi vei vedé có sunt mai bun şi decât rachiul gră

dinarului.
— Are rachiu?
— De cel bun.
— Mache ! ce spui ? Barzoiu. afectând uâ deplină încredere în 

Italian, mustaţiâ mereu.
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— Tea dâ-'mi un cal din tréi, dise Paolo, să facem doi şi doi : 
aşa nu mai ajungem.

Dupó ce bătrânul arunca asupră’iun ochiu scrutător, îi dele calul 
sèu, iar el opri pe al lui Sfroie şi pe al Fărcăşanului.

— Baga de séma. dise el surujênd uşor şi dâudu'i frèul, 
Şopîrla mea muşca. Eri a înfiptu dinţii în mânica iconomului de 
la Antim şi i-a croit-o din umeri.

— Ho ! mazetta ! striga Paolo lovind peste bot calul lui Bârzoiu, 
care începuşe a’şi sumete buzele şi a lungi gûtul către umôrul 
acestuia, lea-ţi-l ; eu n'am în spinare ua giubea : la mine carnea 
è mai aprópe decât la călii g ér.

Paolo întinse câpéstrul spre Bârzoiu ; dar pínö să i’l apuce 
acesta din mână, nărăvitul animal îi sfişiase uâ bucata din tunică.

— îli spuneam eu ? dise Bârzoiu.
— Afurisit! dise Italianul, dându’i din totă puterea ua lovitură 

de picior. — Aidem la grădinar să mê cosu.
— Blestemat de tot ! repeta Bârzoiu. Numai cusurul esta a 

să mè facă sà mè despartu de dènsul într’uă di.
Dinca şi Paolo intraró în curtea grădinarului.
— Anaxilas ! strigă' valetul lui Carra când trecu pe dinaintea 

ferestrelor casei.
Un om d’o statură mai mult naltă, de uâ constitutiune uscată 

şi costeliva, cu fruntea îngusta şi templele turtite ce dà ua formă 
ascuţita capului sèu, pe care crescea un per des ; cu ochii mici, 
vineţi îndesaţi sub nesce sprâncene sburlite, adus de umeri şi 
cu buzele decolorate, ce abia putea sa acopere dinţii sei laţi şi 
galbeni, se arata în uşe cu un surîs înfiorător.

— Ţine haina aceasta, şi dâ-o s'o cosă fiiâ-ta, ii dise Paolo.
— Astâdi nu se póte : è serbatóre, respunse omul ce se chiâmâ 

Anaxilas.
— Dau bacşişu.
— Altă dată...
— Nu, chiar acum.
— Să vedem ce cjice Aspasia.
— Sà grâbéscâ a dice* curând ce are de <Jis, côci nu potu 

să remăiu în cămeşe.
Paoló şi grădinarul se cunoscoa de mai ’nainte din alte împre- 

giurâri. Dupó câte-va minute, tunica junelui fu readusă: petecul 
eră pus la locul sèu ; ànsé, cu totă îndemânarea Aspasiei, cusătura 
lăsă să se védâ de departe îndêrètnica pornire a Şopîrlei lui 
Bârzoiu.

— Étó pentru evghenisa urmaşă a unui vrednicu părinte că 
tine, dise Paolo punând în palma grădinarului uâ mică monetâ 
de aramă.

— Numai atât?
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— Credi tu cô face mai mult sfóra cu care Aspasia ta ’mi a 
însâliat haina?

— Dar ea a lucrat pentru tine intr’ua di mare ca cea de 
astâdi...

— Şi apoi vrei sa mai faci şi pècatul de a mè despoià ? Gân- 
desce-te la sântul Panteleimon de astâdi, care te ar vindecâ bucuros 
de boia furtişagului când ai voi tu de buna séma să. parâsesci 
aceasta-lume, în care nu poli scàpà de ispite.

Grădinarul clipi din ochi într’un chip semnificativ şi arunca 
ua privire furişa lui Bărzoiu.

— Tatăl teu nu sciu ce a fost, dise el cam în gluma ; dar tu, 
nu è îndoéla cö ai născut din pântecele unei brósce pe marginea 
unui lacu.

— Bine ! ’mi-ai plătit cu un ban minciunos ca şi tine ; dar te 
iertu. Spune’mi acum pe cine ai în casă ?

— Nesce prieteni
— Sunt din Bucuresci?
— Sunt veniţi cu stăpânii lor.
— Greci sau români?
— Armau ţi.
— Vorbescu grecesce ?
— Puçin.
— Dar românesce?
— Şi mai puçin.
— Cum te înţelegi cu denşii daró ?
— Arnauţesce.
— Ce ! scii tu limba aceasta ?
— Câ un Albanes.
— Dracul sâ te iea împreuna cu prietenii léi !
— A sâ ne iea pe toţi.
— Sciu, de aceea voiam sâ petrecu aci, şi aceşti prieteni ai 

téi ine împedicâ.
— Anaxilas ! se aiuji ua chiămare la marginea gradinei.
— Gata, stăpâne !
Eră aga Panache, care venea sâ’şi împlinésca însărcinarea de a 

vorbi Arnâuţilor. Grădinarul se aruncâ îndatâ în partea unde ’l 
chiămâ, cu tótá iuféla lungelor sale pulpe descarnate.

— Unde sunt omenii ? întrebâ aga în limba grécà.
— în casâ la mine.
— Chiamâ’i încuâ. — Nu ! stai ! Cine sunt acei doi ce se vede 

în partea aceea?
— Este valetul lui Carra cu un ami cu al sèu.
— Bine ! f)i ómenilor sâ viiâ.
DupO trei minute, şâse Arnaufi purtând fiâ-care ua pâreche 

de pistóle la briu şi un iatagan, osebit de uâ sabia grécâ, atâr- .

, \

:



ÜO

natâ dupö gût cu un cordon de mătase roşiu, se arätarö respectuos 
înaintea lui Panache.

Aga erà mascat pînO Ia ochi de împrejmuirea de zid ce des- 
părţia gradina de curtea grădinarului. Cu tóté astea, temându-se 
a nu fi recunoscut, scóse sangulia sa de mătase şi o puse la 
gură. Acesta ii schimba vocea.

— Sciţi pentru ce sunteţi trimişi ? le (Jise el în glosa arnâutéscà.
— Seim, despot a, respunse cel mai ’nalf dintre toti. care se 

părea cö este capul cetei.
— Aveţi doă laţuri?
— Avem numai unul : atat ni s'a dis sa luam.
— Anaxilas, n’ai tu unul ?
— Sa cautu, stăpâne.
— Védi có in locu de a avé de lucru cu unul, veţi avé cu doi.
— Nu face nimicu. despota. Sa trăiţi voi.
— Când veţi audi uâ fluerătură, sâ intraţi îndată în grádiná, 

să alergaţi la kiosk şi acolo veţi afla pe cei doi mişei.
— Fórte bine, despota.
— Să nu lucraţi cu pistolul.
— Seim.
— Nici cu iataganul.
— Dar de va fi trebuinţa ?
— A! de va fi trebuinţă... taiaţfi în bucăţi mice şi aruncaţi’i 

în apă. Feriţi-vă de sàûge. De vă veţi stropi cum-va, premeni- 
ti-vè la Anaxilas. — Ai audit, Anaxilas ?

— Am audit, stăpâne. Dar... ar’ fi mai cuminte să nu se 
stropéscà de locu : am numai patru cămăşi. Ar’ trebui sa mă 
desbracu şi pe mine şi pe fiiâ-mea spre a’i premeni.

— Stăpânul tău va îngriji. — Ţineţi aceasta pentru băutura, 
voi ăsti-lalţi. Dupö ce veţi sfirşi lucrul, să intraţi îndată in Bucu
reşti prin osebite locuri. Veţi aflâ la Bornazoglu doă punge de 
bani. Étó aconto patru diriclii de aur.

Capul bandei cerii galantomului agă să ’i sărute mâna ; acesta 
ânsă refusâ manifestaţiunea or-carii recunoştinţe, şi dispăru îndata 
abia mai zărindu-i-se printre f'runde fundul işlicului albu, garnit 
de uă lată perna în patru colţuri.

— A ! ha ! dise în sine Paolo, care ascultase acest dialogu. 
Signorul Stroie va. avé de lucru cu aceşti spânduraţi. Să vedem 
noi ce avem de făcut în aceasta mica campania. Un Mazzi nu 
póte sta cu braçele încrucişate, sau atunci nu este fiiul tatălui său.

Din convorbirea Fanariotului cu ómenii Iui Bornazoglu, deşi 
urmată în glosa arnâuţăscâ, nu’i scăpase un singur cuvînt. Născut 
la Durazzo în Albania, valetul Iui Carra vorbià idioma locului 
cà un adevărat descindent al Castrioţilor.

— Ascultă, bătrânul meu, dise el lui Bàrzoiu încet dupö ce Ar- 
năuţii intraró în casa grădinarului ; ce gândesci despre aceşti ómeni ?
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— Nimicu.
— Scii pentru ce sunt aici ?
— Ce am sa sciu ?
— Ai sà scii numai-decât, unchiule : cöci aceşti ómeni nu vor 

nimicu mai puçin decât sà ucidă pe signorul Stroie şi pe soçul sêu.
— Viserji ? cjise bétrânul privindu’l cu neîncredere.
— Nu visecju de locu.
— Aste lifte prôste sa omóre pe Stroie şi Farcaşanul !
— Chiar aşâ.
— Cum ?
— Strîngèndu’i de gùt cà pe doi pui de gâinâ cu ajutorul a 

doè laturi de raètase.
— De unde scii aceasta?
— Pentru cô ’i am audit vorbind adiniorâ cu boierul de 

peste gard.
— Scii limba lor?
— Da.
— Şi ce le (Jicea?
— Sa’i sugrume ; iar de nu vor puté, sa "\ taie bucăţi mice 

şi să’i arunce în Dîmboviţa.
— Dar ei ce au respuns?
— Co vor face îndata...
— în data ?
— Cum le va fluerâ.
— Dine ! line’mi caii, daca è aşâ, şi uitâ-le la mine.
— Ce vrei să faci? dise î'âpede Paolo.
— Ce voiu sâ făcu ! Am sâ’i dumicu pe toţi câte unul, unul. 
Bétrânul, ai cârui ochi schînteiâ furioşi, scrîşni din dinţi câ uâ

rota neunsâ şi trase iataganul pe jumétate.
■— Stai ! exclamă Paolo, apucàndu’i braçul încleştat pe mânerul 

armei si apésàndu’l cu putere spre técâ. Nu merge aşâ!
— Dar cum merge?
— Esci pré iute. Vrei sâ te vedi mâine în spéndurátóre ?
— Eu?
— Negreşit.
— Cum ?
— Ce dovedi ai cô aceşti omeni sunt vinovaţi?
— Dar ce’mi-ai spus pînô acum?
— Ceea ce’ţi-am spus eu nu este àncô fapta.
— îti baţi jocu de mine !
— Nici de cum ! Dar aşâ din chiar senin nu poţi câdé asupra 

unor omeni ce n’au făcut àncô nimicu.
— Dar cari au pus de gând să iacă.
— Aceasta este alt-cevâ. Asculta ànsê planul meu. Am sa 

cercu sâ’i depârtedu de aci şi sâ’i îmbôtu. Daca nu voiu isbuti,. 
nu mai remâne decât sâ le apucam înainte când vor sări zidul.

I
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— Dar n’ar fi mai bine sa vestim pe Stroie ?
— Este prevestit.
— 0! bata-te norocul! De ce nu’mi spui aşa, bàëte, şi nié 

frêmènti? Daca Stroie le scie gândul, lasâï pe pace şi culca-te.
— Ai vé(Jut cum se arunca laţul?
— Nu.
— Atunci nu mai vorbi de vitezia şi vino dupö mine.
Paolo se îndrepta spre casa grădinarului ; Dinca îl urma.
— Anaxilas! striga Paolo privind pe feréstrâ, Anaxilas! ce tot 

scotocesci tu acolo în lada şi nu mai eşi afarO ? Dorescu sa’ţi 
vorbescu.

Grădinarul dete ceva unui Arnâut şi eşi afarO bombănind.
— Ce dracul te-a gâsit? Strigi par’c’ai fi în gura unui cro

codil ! dise el cu uâ neplăcere învederată.
— Scumpul meu tată, am arşiţa iadului în stomachu. Daca 

fiinţa ta cea lunga ar’ fi ua butelia de Xeres, aşu bé-o pe ne- 
rèsuflate.

— Dîmboviţa nu è departe...
— Co’ţi-ai perdut sufletul, o sciu de mai ’nâinte ; mai remâ- 

nea sâ dici acum aceasta dobitocia ca sa vöcju cO’ţi-ai perdut şi 
minţile.

— Am sa’ţi dau un pepene verde... un pepene minunat. 
Voiesci?

— Nu ! Eu voiescu sa béu un vin bun, rece de Deal. Am în 
posunar uâ comorâ, pe care am hotârît să o chieltuiescu asta-séra.

Grădinarul aruncâ uâ privire piedisă Italianului.
— Nu eredi? urmâ acesta: privesce puçin aci şi amuţescede 

mirare.
Paolo ii arăta în mână-’i cele dóé rubiele ce’i dedese Stroie, 

şi le puse încet iarOşi în posunar.
— Mai ai? întrebă cu lacomia grădinarul.
— Mai am cu mine vre-uă dece, dar acasâ am una suta.
— Uă suta de rubiele! Unde le-ai descoperit?
— în punga tatălui meu.
— A venit sa te védá?
— Nu, rai le-a trimis sâ făcu negoţ.u.
— Tu! sa faci negoţu?
— Negreşit. Si tocmai veniam la tine sa’mi dai un sfat pârin- 

tescu. Dar védu cö tu nu mô asculţi.
— Din prolivá, te ascultu cu tó ta luarea aminte.
— Aidem la móra sâ bem un vin. Vom vorbi puçin despre 

planurile mele ; cóci mâine trimisul plécâ, şi trebue sâ respundu 
tatălui meu.

— La mórá?... îmi pare rêu cô nu te potu însoçi.
— A! nu voiesci?... rr
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— Voiescu, dar nu potu : am pe acei prieteni, pe cari nu’i 
polu lă*ă singuri.

— Aceasta è împedicarea? Dar, sîrmanul meu Anaxilas, nu scii 
tu có prietenii tei sunt şi ai mei? E! şi mai stai la îndoélà 
când vecji bine cö s’a înnegurat de tot! Socotescu cö aceşti voi
nici Arnâuţi, prietenii tei şi ai mei, nu vor fi atât de haini la 
inimă să nu închine un pahar in sûnétatea fiiului teu Paolo. Me 
ducu să’i poftescu.

— Stai! să le vorbescu eu, ohjeclă Anaxilas.
Agerul Italian ânsé se aruncă de uă dată în casă, şi. mai ’nainte 

de a apucă grădinarul să rjică vre uă vorbă, îşi începu politetele 
către céla celor .şese.

— Amici ! le dise el într’uă grecescă stricată, Anaxilas, care 
îmi este cel mai bun amicu şi că un părinte, 'mi-a spus cö sunteţi 
amicii sei cei mai iubiţi. Fiind-cö tatăl meu 'mi-a trimis astăzi 
bani, ’1 ara invitat pe el şi vă 'invit u şi pe domnia vostră să mer
gem să bem câte un vin próspét la mórá.

Arnăuţii privirö cu uă surprindere amestecată cu prepus pe 
junele Italian, care le făcea uă invitaţiune neaşteptată.

— Nu este nebun, dise arnăuţesce Anaxilas : are uă sumă de 
rubiele pe cari i le-aşi şterge de ’l aşu puté urmă unde vrea 
să mérga,

Arnăuţii aţintiro ochii asupra lui Paolo.
— Nu i le-am puté luă aci ? întrebă capul cetei.
Paolo, care se prefăcu cö nu pricepe nimicu, încreţi uşor 

sprâncéna şi se trase spre uşe, care remăsese deschisă.
— Nu, respunse Anaxilas: Francul ar ţipă din toţi plămonii, 

şi apoi nu è singur.
— Cu cine mai este ?
— Nu sciu ; un om ciudat, care se uită rău.
— A idem atunci să ’I îmbăt ăm acolo unde dice.
— Te găndesci ? Dar ce ar5 dice comisul când nu ne-ar’ găsi aci ?
— Dracul să iea pe comisul tău ! Cine scie cu ce are să ne 

mînjcscâ ochii, pe când lăsăm să scape uă adevărată comoră 
ce n’ar’ costă decât un pumnii, doi ! Să vedem, Anaxilas, nu este 
de tot nópte : am puté să ne răpedim într’o clipă. Si eu simţu 
cö mi è sete. Móra nu è departe.

— Nu se póte, frate, nu se pote : mă compromiteti.
— Hei ! dar la toti ni è sete. dise un alt Arnăut.
— Atunci remâneţi aci ; mă voiu repedi eu să vă aducu vinul. 

Paolo, fătul meu, dise el continuând grecesce, aceşti amici priimescu 
cu bucuria propunerea ce le iaci, şi, spre a vă îndatoră pe toţi, 
mă răpedu ănsumi-eu să vă aducu vinul. Unde sunt rubielele tale ?

— Să te duci tu ! Dar sunt nebun eu să mă lasu furat de tine 
şi să ne aduci şi vin tredit?

— N’ai tu încredere în mine ?
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— Tot atâta ar’ fi sâ ‘mi puiu main ele Intre măselele unei 
röte de moră.

— Este vulpén cà un demon, dise Anaxilas amicilor sei în 
arnâuţesce.

— Nu vrea : ce sâ facem ? dise capul cetei în aceeaşi glosă.
— Am uâ idee.
— Spune-o curènd.
— Ascultaţi, fraţilor ! urma Anaxilas în limba grécà. Am aci 

un rachiu minunat de stafide cu miros de migdale amare. Este 
mai bun decât vinul, care, dupö ce acum este cald, apoi este şi 
oçefil. — Sâ vedeţi ce rachiu !...

Picend acestea, trecu în camera de alăturea» de unde se în- 
tórse cu un urcior de pâment în mână, şi turnând un pahar mare, 
îl oferi lui Paolo.

— Flécuri! dise acesta: rachiul nu ţine locul vinului; şi daca 
tu n’o scii, causa este cö esci nu numai un soiu râu, ci şi cel 
mai urîcios animal.

— Gustâ’mi puçin din acest, pahar şi vom vorbi pe urmă, rînji 
Anaxilas în formâ de binevoinţâ.

— Am părerea mea asupra acestei bâuture. Daca voiesci bea-o 
tu şi ţi-o plătescu eu.

— Dar acest pahar ’1 am turnat pentru tine.
— Ai uitat ânsâ cö esci aci cà un patriarchu şi cö trebue sâ 

ne încuragedi.
— Aide! Anaxilas, dise unul din Arnâuţi, căruia nu ’i ar’ fi 

părut râu sâ vâdâ pe grădinar capiu ; înghite-’l uâ dată şi dâ-ne 
şi noâ.

— Eu nu béu rachiu.
— Minţi! respunse acelaşi. Sâptâmâna trecută n’ai câdul bét 

mort la Spiru Canelas.
Anaxilas clipi din ochi de mai multe ori privindu’l.
— Bea’l ! bea’l ! strigarô toţi Arnâuţii de uâ dată încongiu- 

rându’l şi luându’i cu sila mâna spre a’i duce paharul la gură.
— Lâsaţi-mâ încet...
— Sâ vedem ! în sănătatea acestui amicu, care va bé şi el unul 

în sânâtatea ta !
Anaxilas béu jumâtate din pahar şi restul îl versâ jos eşind 

râpede afarö.
— Moru!... strigâ el. Apâ ! !.. apa ! !..
Paolo eşi în dată dupö dânsul. în acelaşi minut uâ fluerâlurâ 

resunâ în grădină despre pavilion.
— Audi!! dise el alergând la Bârzoiu, căre îşi primblâ caii.
— .Ce?...
— Fluerâ în grădină!.. Aidem!..
Paolo puse mâna pe coma zidului şi ’l sări fárö măcar a’l atinge.
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Bàrzoiu lăsă caii învoiea lor, îşi lepédà căciulă şi sări şi el dupô 
Paolo cu uşurinţa unui cerbu.

Grădinarul se perpeliă în dureri, îl apucaserö cârcei cu sughiţu. 
Arnăuţii, în rîsul ce le provocase starea lui Anaxilas, nu obser- 
vaserö primul semnal.

Uà a doa flueratura mai tare se aucji.
Grădinarul, demnu servitor al stăpânului sèu, cu tóté durerile 

grozave ce ’i causa alcoolul introdus în slomachu, se tîrî în casa 
şi spuse Arnăuţilor cô s’a dat semnalul.

— înainte, Michali ! (Jiserö capului lor Arnăuţii.
— Laţurile încuâ! replicâ acesta.
în câte-va săriture fuserö lüngö portiţa gradinei; o deschiseró 

in data şi se iâcurô nevêcjuti printre arbori.
— Pe unde au apucat? întreba Paolo pe Dincâ, care mergea 

fúró să sufle pe uă potecă laterale.
— Nu ’i-am vêçlut.
— A! bèlrânule, am greşit drumul!... Pe aci! curênd!
Paolo şi Dincâ sârirô pe uâ polecă mai largă şi mai bătută,

Indreptându-se înainte cu tôlà iuféla ce permite întunerecul.
— P’aci ! strigă Paolo. Se bătu ! ! ! Şi, trâgênd amêndoi armele, 

se aruncaró d’a dreptul printre arbori spre a scurtă drumul.

XV

Am lăsat, pe Stroie urcând treptele pavilionului din grădină 
urmat de comisul Scufă.

Disposiţiunea spiritului séu era négrá şi încărcată de venin.
Plutind între imputarea ce ’şi făcea de a se ii aruncat, cu óre- 

care uşurinţă în nesce adunări din cari demnitatea sa putea eşi 
atinsă, şi între dorinţa de a rupe în façâ masca unor omeni ce 
voiserö a'l amăgi în modul cel mai ordinar, eră pe rond sbucimat 
între dóé tendinţe : a plecă numai-decât de acolo învôluind pe 
acei omeni în dispreţul sôu, or a remâné spre a’i nesocoti âncô 
uâ dată şi a le învedera nimicirea lor. Prima idee eră mai logică 
si mai prudentó ; a doa anse i se presenlă subt aspectul triumfului, 
măguliă orgoliul séu june şi açîlà acel fals amor propriu care 
nu ne lasă a dă înapoi ensuşi când recunóscem cö nu suntem 
tocmai pe calea cea bună, şi aceasta din temerea ridicolului, 
cugetând cö alţii ne ar’ luă de codaci. Stroie se opri la cea din 
urmă idee.

Totul părea dispus la un desnodăment.
Inamicii sél, stimulaţi de îndemnurile lui Scufă şi munciţi de 

propria lor ură, eră decişi a nu mai păstră nici uâ mësurâ şi 
a’l tractă că pe uă victimă ce avea să expire peste câte-va minute.

8
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Voià ai spune în fine curat cö’l-au adus acolo numai spre 
a’i proba cö unul că densul nu este în stare să se măsore cu 
boierii cei mari ai terei, apoi sa’l pedepsescă cà pe un trădător 
perfid şi mişel, ce cugeta a pune mâna pe tronul domnescu.

Stroie din parte’i, scăpând victorios din urnirile lor nedemne 
şi preînsciinţat de cursa ce i se întindea în acel locu, veniâ cu 
ferma resolutiune de a’i infruntâ câ pe nesce infami vîndu(i 
străinilor şi lipsiţi de or-ce simt.iment moral.

Când Stroie se arătă la temelia pavilionului, uă tăcere profundă 
se făcu între toii acei aprinşi vorbitori ce gesticula cu un minut 
mai ’nainte. Agitaţiunea fuse ast-fel, în cât cei mai multi rémaseró 
cu degitele înghiaçate pe verga ciubucului lor. Aceia ce promise- 
seró a luà ântèiu cuvîntul, avea acum gura încleştată. Singur 
Scufă mai păstră őre care domnia asupră'i, cu tóle cö şi el avea 
un fior nervos ce făcea să ’i tremure buzele.

— Boieri ! cjise Stroie intrând, sunteţi gata de plecare pe 
cât vôdu ?

— în adevăr, cjise cu óre-care sfiélâ unul dinlr’ănşii : è cam 
târdiu...

— Făceai mai bine de nu veniai, (Ji.se şi mai încet şetrarul 
David Potlogeanul, care începea să aibă mustrări de cuget.

— Sciu. boierule, cö, în urma mişeloselor curse c*e mi s’a fost 
întins în nópt.ea trecută şi în urma prevestirilor ce mi s’a dat 
despre pericolul ce mă aştâptâ aci, făceam pôle mai bine de nu 
veniam. Cu tóté astea am venit să ascultu ce ar* ave sâ’mi dicâ 
cel mai cuier)ător dintre dumniavostră.

Stroie tăcu să vedă ce efect producu asupra adversarilor săi 
vorbele ce le aruncă în façâ cu atâta desfidere.

— Pericol aci!?.. îngână clucerul Sotirache Panas.
— Ne înfrunţi, spătare ! dise comisul Scufă.
— E pré mult ! exclamă aga Panache Fundeanul.
G-urele începuserô a se desmorti. Aceasta încuragiâ pe aga 

Serghiades Missitras să apostrofede pe Stroie.
— Dar daca este aci un pericol, dise ei, cura ai culedat, archon 

spătare, să urci aceste trepte ? Şi, dicêndu-ne aceasta unor boieri 
din protipentada că noi, n’ai gândit cö vorbele nemăsurate se 
plătescu aci cu capul ?

— Mai ânteiu, replică Stroie oprindu’l de a continuă, acel pe
ricol din parte-vă, or-care ar’ fi el, nu este în stare să mă 
înfricoşede ; apoi, archontes, uă nerăbdare nebiruită mă îndémna 
să vorbescu unora din dumniavostră, dupó care vă voiu rugă 
să binevoiţi a’mi lăiă capul. Voiam pentru cea din urmă oră 
să dieu acelor boieri străini...—Nu ! acestora n’am nimicu a le dice : 
cel din urmă dintre Români are dreptul de a le aruncă dispreţul 
în façà. — Voiam boierilor români să le amintescu cö, daca astădi 
nu mai roşescu nici cö ’şi-au risipit stările nici cö stau alăturea
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•cu aceia ce au tras pino eri încălţămintea părinţilor lor, pricina 
este có ’şi-au perdut vrednicia pînô a se face uă pâsciune de 
îngrăşat a trădătorilor din Fanar. Voiam să le spuiu có aceia cari 
vor plânge mai amar perderea terei, vor fi ei cei d’ântêiu şi apoi 
copii lor. Ţerănimea şi tîrgovetii, aduşi la cea din urmă sărăciă, 
daca într’uă di de dreptate nu se vor scula să ’şi resbune trei 
veacuri de jafu şi de crndime, vor privi ânsé cu uă cumplită ne
păsare cum gîdele străinului pune stréngul pe ceea ce uă-dinioră 
eră mîndria neamului romănescu !...

Spuneţi, boieri, dumniavostră, dacă este ceva mai înjositor de 
cât a priimi să fiă cine-va boierul unei tere de care îşi ride în 
taină şi pe care o precupetesce în vîleagu ! — A ! veliţi boieri 
aşteptaţi cinste şi închinăciune delà popor, şi apoi lăsaţi pe nesce 
venetici neruşinaţi şi neomenoşi să bată, să despóie şi să ucidă 
pe acest popor, din al cărui sîn ati eşit. şi în mirjlocul căruia sunt 
şi astădi neamurile dumniavóstró ! Resturnati pe divane moi, priviţi 
cu nepôsare cum ordiele străinilor calcă ţ.era, întină locaşurile unde 
preoţii credinţei nóstre se rogă, unde mamele, surorele şi fiicele 
nóstre au vărsat ferbinţ.i şi curate lacrăme ! Si v6 mai puteţi numi 
poveţuitorii, stâlpii poporului, fii séi aleşi, resbunătorii ruşinii nea
mului românescu !...

Aideti, veliţi boieri ! Irageţ-i junghiurile acum şi veniţi de mă 
ucideti. De ce să lăsaţi ca şi această mică trebă s’o faca tot veneticii 
din Fanar ?

Stroie tăcu şi’şi încrucişâ bracele, aşteptând ca cine-va din ad
versarii sei să releve cuvintele de sânge ce le adresase.

Căpitanul Fărcăşanul, aşteplându-se la uă explosiune a mâniei 
boierilor din kiosk, sta cu mâna pe mânerul spadei sale, gata a 
o trage la cea mai mică mişcare.

— Spătare ! daca mâine ne vom mai vedé, îmi vei da sémâ de 
necinstea şi afrontul ce ne aduci! striga înfuriat aga Panache Fun- 
deanul.

— Pentru ce nu acum, arehontu?... Sunt aci.
— Ne vei cunósce îndată, spătare ! (Jise concentrat comisul 

Scufă.—Aidem, archontes. Pinö acum ’i-a fost!...
Toţi ospeţii kioskului se îndreptare iute spre scară.
Stroie se dete puçin la uă parte şi, întruâ posiţiune amenin- 

tâtore, privi cum aluneca pe scară doé-(Jeci de braçe, dintre cari 
a patra parte de s’arfi ardicat asupră-’i, cine scie ce urmări putea 
să aibă.

— Petrache, dise el lui Fărcăşanu, când toţi apucară prin alee, 
îmi închipuiam cö a mai remas ceva bun într’enşii ; acum am perdut 
şi această închipuire. Aidem.

N’apucase ânse să pronunţe cuvîntul din urmă, şi doè fluerăture 
se audi una dupö alta din midlocul gradinei.

— Eri, când am plecat din adunarea acestor omeni, urmâ Stroie

\
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m'am pomenit pîrît cô urdescu în taina uá resturnare ; astá-séra, 
lucrul trebuind sa mérgâ crescênd, catâ sä ne aşteptăm la o lo
vire cu arma. Semnul s’a dat. — Trage'ti sabia, dragul meu Pe- 
trache : védu ua umbrà négrà înaintând către noi.

— Şi eredi cö vine asupra nóstra ?
— Nu mê îndoescu.
— Atunci sunt omeni plătişi de cei ce era aci ?
— Aşâ.
— De ce ’i-ai lăsat daró sa plece nepedepsiţi ?
— Peutru cö fiind destul de codaci, nici unul n’a cutedat să'mi 

respunda Ia afrontul ce le-am făcut. De aşu ti fost un câprar nem- 
ţescu, i-aşu fi bătut cu latul săbiei, cöci ascuţişul nici unuia nu 
i se cade; aflàndu-mè ânsê ce sunt, au remas plătiţi cu vorbele 
ce le-am dis.

— Şi acum ne trimilu loviri de iatagan în locu de mulţumită.
— Cum vedi.
In adevér, cei şese Arnăuţi cu căpetenia lor in frunte se apropia 

cu paşi de lup, aţintind privirile spre pavilion. Stroie ânsê nu era 
acolo : apucase sa se depărtede cii ţi-va paşi pe aleea principale 
ce conducea la póriá.

— Au scăpat, Adame ! striga Michali unuia din Arnauţi, vêdènd 
cô nu erâ nimeni în pavilion.

— Nu, Michali ! étö-’i aci.
Stroie şi Fârcâşanul se adapostiserô fiâ-care cu spatele de unul 

din teii groşi ce se afla pe marginea aleii celei mari, şi aştepta 
cu spadele trase pe bandiţi.

Capul ucigaşilor merse cu băgare de séma în direcţiunea unde îl 
chiamâ locotenentul séu.

— Uite-’i la acel teiu, dise acesta în arnauţesce; sunt armaţi. 
Nu vom sfîrşi curcnd cu'laţul, cată sa le arătam iataganul.

— Boierul a dis cu laţul. . . . E destul timpu pínö la dio> şi 
suntem şese în contra a doi.

Capul Arnauţilor înainta resolut cu laţul pregătit pínó la patru 
paşi de Stroie.

— Inchinali-vé şi cădeţi în genuchie daca sunteţi chreştini ! 
striga el lui Stroie şi Fărcăşanului. Peste dóé minute n’aveţi să 
mai trăiţi. Sâ ru fia pôcalul meu : v’am prevestit.

— Trebue să spintecu capul acestui ticălos, spătare? întreba 
Fărcâşanul.

— Feresce-te de a te descoperi, respunse Stroie. Védi cö toţi 
cei-Ialţi sunt cu iataganele trase. Cată să ne apöräm în locu pínö 
cănd vor remané în numér d’uă potrivă cu noi.

Somaţiunea capului bandei remâind fárö efect, acesta mal înainta 
un pas spre Stroie şi aruncâ de uă dată laţul de mètase ce avea 
în mană asupra capului séù. Stroie făcu uă mişcare râpede, şi laţul 
li aluneca pe umeri. Banditul îl retrase iute.
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— A! exclamă el, te-ai ferit! Vom face ochiul mai largu şi vei 
intrà cu totul.—Vanca ! adu unélta lui Anaxilas : este mai bună 
decât a nóstrá.

Arnâutul alerga în datâ la căpitanul sêu cu laţul ce ’i cerea.
Pe când ânsé îi transmitea acel instrument, Stroie cu o lovitură 

spintecă capul lui Vanca.
— Michali ! urlă acela co se chiâmà Adam, boierul a fost un 

nerod şi noi suntem nesce asini: nu merge cu laţul aci. Trage 
sabia şi să sfirşim în dóé minute. Vanca a murit!

— Trageţi sabiele, bâeţi! şi pe ei de uă datâ ! comandă Michali, 
tragend el ântèiû sabia.

Toţi Arnăuţii, avênd iataganele scóse, preferiró a se servi mai 
bine cu densele, aceasta fiind arma de predilecţiune a lor. Cât 
Ansé pentru a se apropiâ, le fu imposibil,, cöci spadele lui Stroie 
şi Fărcăşanului, fiind mai lunge, îi ţinea la uâ distanţă de jumétate 
slânjen departe.

Michali făcea singur sforţuri turbate spre a lovi pe Ştroie, pe 
când cei-lalţi îl ameninţă de departe cu vîrful cuţitelor lor. Vôdênd 
ânsé có de mai bine de dece minute se luptă în deşert fúró a’i 
face uâ singură sgîrieturà, când el avea braçul şi figura crestate 
în mai multe locuri, înţelese cO, de va mai continuă ast-fel, va 
fi nevoit să arunce singur sabia, mâna fiindu’i mâi de tot amorţită. 
De aceea strigă din nuou ómenilor sói să nu se sfiéscá şi să se 
arunce înainte.

Un alt Arnăut cădit Ia piciórele lui Fărcâşanul, victimă a su
punerii sale la ordinele capului bandei.

— Vangheli ! strigă Adam, ai murit, frate ?
Vangheli câduse cu faça în sus. Sângele îi curgea in şiroie din 

larga tăietură ce priimise în gât.
— ’Nainte, ticăloşilor ! strigă furios de meniă Michali. Ne taiâ 

pe toţi aci, şi vô lăsaţi !...
N’apucase să termine bine aceste cuvinte şi sabia sa sburâ la 

cinci paşi departe de dênsul. Banditul voi să se râpédâ cu iata
ganul asupra lui Stroie; acesta ânsé îi retedă pumnul mai’nainte 
d’a apuca să ’l tragă.

— M’a mâncat fript, Adame ! strigă Michali plàngênd de durere şi 
de meniă. Ani remas ciungu... Resbunâ-mô...

Adam trecu în faça lui Stroie şi voi să ’i arunce în cap iataganul 
•mai ’nainte de a ’l atacă cu sabia. Lovitura ânsé fuse nedibace, 
coci arma trecii vîjiind pe la urechiele lui Stroie, atingênd numai 
uşor gâtul Fârcaşanului, care se aflâ de ceea-laltâ parte a 
arborelui.

— EtO cum se aruncă un cuţit, canalia ! strigă uâ voce de uâ 
dată In faça lui Adam, pe când acesta îşi trăgea sabia din técâ.— 
Privesce !

Çicênd acestea, un stilet lungu aprópe d’uă palmă, luci că un
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fulger şi se înfipse mai mult de trei degite d’asupra urechiet 
drepte a Arnautului. Locotenentul lui Michali cà(}ù fárö să dea 
màcar un ţipăt. Această lovitură de maestru plecă din mâna lui 
Paolo, care sosise pe câmpul luptei.

— Şa te védu acum. Bărzoiu! strigă junele Italian înflăcărat 
la vederea Arnăuţilor. Acum e timpul să ’i dumici, precum 
<}iceai.

Bărzoiu nu aşteptase âns6 îndemnul şi culcase la păment pe 
unul din adversarii căpitanului Fărcăşanu.

Eră şi timpul: căpitanul se luptă de mai bine de uă jumêtà 
de oră ; braçul îi eră atât de ostenit, în cât abiă mai putea fine 
spada în mână. Singur Stroie resislă cu vigóre, graţia exerciţiului 
ce avea şi marii sale forţe corporali.

Michali şi cei doi Arnăuţi ce mai scâpaserO cu viaţă, ciopârţiţi 
de loviturele ce primiserö şi simţindu-se perduţi cu totul, arun
care iataganéle, pistólele şi sabiele şi se îndreptaro în fuga mare 
spre marginea gîrlel, în care sârirO d’uă dată îmbrăcaţi cum eră.

Doi dintr’enşii reuşirO a trece dincolo. Michali ànsô, care îşi 
perduse mai lot sângele, cădii la fund şi nu se mai ardicâ.

Dupö uă jumetă de oră, Slroie, Fârcăşanul, Paolo şi bătrânul 
Bărzoiu intră în capitale, mult mai voioşi decât ar fi fost daca 
nu li s’ar’ fi întîmplat nimicu.

Toţi ospeţii pavilionului turcescu se depărtaserO cu atâta râ- 
pediune, în cât nici unul n’a fost ajuns pe drum de cei patru 
cavaleri ce se întorcea.

Adevărul este cö aceste demne persône, fârô a presupune 
caşul când Stroie ar’ fi scăpat din mâinele a şese inşi, gândindu-se 
cO a doa di eră convocaţi de Mavrogheni spre a luă uă decisiune 
în privinţa armării glótelor, şi nevoind a dă ochi cu Vodă dupó 
mórtea lui Stroie, aflarô cu cale a nu se mai întorce pe la 
casele lor.

Fiâ-care, trimiţendu-’şi trăsura cu caii la un locu hotârît de mai 
’nainte, se îndreptase în acea parte, şi d’acolo toţi por.niserö spre 
Focşani. In acel oraşu se aşteptă sosirea în curènd a Nemţilor şi a 
Ruşilor.

XVI.

Aceia dintre boieri cari se află amestecaţi in afacerea delà 
grădina Scufă şi cari nu plecaserö din capitale, petrecurô uă nópte- 
teribil de lungă.

Deşi comisul Teochari şi vr’uâ doi, trei dintre intimi le dedeser<> 
încredinţarea cö şi Mavrogheni eră în acèa conspiraţiune, nimicu.
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ànsé externu nu le dà uă convicţiune ; apoi cu un character cà al 
Despotului, totul eră de temut.

De reuşiă combinaţiunea, àvea sa le arunce de sigur culpa 
uciderii spătarului seű. Acum, când Stroie a scăpat, pe lüngö mi
rarea ce cată să simtă de nereuşirea planului, are să adauge 
zelul furiósei sale justiţie în contra celor suspecţi şi nesuspecţi.

'I'oti câţi avea uă posiţiune óre-care în Bucuresci, sciâ totul 
înainte de medul nopţii.

Incidentul lui Stroie cu adunarea de la grădină fuse narat cu 
aménuntul în tóté circumstanţele sale principali şi secundare de 
către valetul lui Carra or-cui voise să’l asculte ; ast-fel respândit 
din curtea domnescă, trecuse cu râpetjiunea fulgerului in .tóté 
urechiele Bucurescilor oficiali.

Am védut có Mavrogheni lipsiâ cu Turnavitul în timpul pe când 
Brunet trimitea pe Paolo lui Stroie.

In dată dupô reintrarea sa în palat, încunosciinţat prin Carra de 
cele ce avea să se întîmple la grădina comisului Scufă, dedese 
ordin comandantului guardiei să trimiţa o cétà de spahii cari să în- 
congiure.grădina şi să prinsa pe toţi câţi se vor află în întru. Uâ 
altă célú de boslangii câtâ să se aşede în curiile tutulor boierilor 
câţi nu se vor află a casă )a aprinsul luminărilor.

Amèndoé aceste mésure remâseserô fárö efect. Céta călare, din 
negligenţâ sau cine scie din ce altă causă, abia eşiâ din curtea 
domnéscâ pe când Stroie intră in Antim ; iar bostangii se întorseseră 
la ogiacu spre a cere instrucţiuni, cöci li se refusase intrarea în 
tóté curţile boierilor absenţi. Gendarraii aceştia adăugiă cö ar’ fi 
fost şi insultaţi peste zid 'de servitorii acelor curţi ; iar bostangi-başa 
aflase de cuviinţă a le recomandă să remâiă liniştiţi pînô a doa di 
la deşteptarea Măriei sale (care atunci dormià), neputênd din capul 
s6u să iea mésure în contra ţiganilor boieresci.

Nici uâ areslaţiune deci nu se făcuse.
Lucrurile or aspectul lucrurilor a doa di de dimineţă avea fisio- 

noinia sa de tóté d^ele. Mavrogheni dormise bine şi părea cö nu 
visase nimicii rôu.—Despotul avea măi tot-d'auna visuri urîte, pe 
cari le interpretă apoi singur în greutatea boierimii.—Şi fiind cö 
nimeni nu fusese ardicat diminéta din aşternut de vre uă patrulă de 
Arhăuţi spre a fi dus la palat, eră semmi cö incidentul lui Stroie 
nu aflase simpatie la curte.

Tóté aceste apreţieri mai mult sau mai puçin întemeiate asupra 
nepésârii culpabili a lui Mavrogheni, or asupra cugetărilor ascunse 
ce nutriă în privinţa boierilor, nu intră în rolul nostru de a le 
analisă.

Şi prima nôstrâ raţiune este có istoricul Cernătescul, care a 
scris istoria (.éréi de la Caragea spre noi, are fârô Indoëlâ datoria şi 
intenţiunea d’a o continuă delà Caragea spre Mavrogheni, şi ânsuşi 
mai în sus.
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A doa raţiune este co Del Chiaro, generalul* Bawr, Raicevici, 

Vaillant, Régnault şi Carra ensuşi, prev6(Jênd cu drept cuvînt cO 
acéstà epochâ nu pote scăpă agerimii profesorului de Istoria 
Patriei, s’au mărginit a deschide uă mare parentesô chronologicà, 
fâcênd ferbinţi urări numai ca golul să nu fiă împlut cu aiurări 
nesărate.

A treia a mea raţiune, în fine, este cö eu, nefiind nici apologistul 
boierilor din acea epochă nici solidar de turpitudinile comise in 
toţi timpii, n’um să ’mi frémênt mintea spre a ailă în Mavrogheni 
uâ circumstanţă uşurătore în contra lungului şir de crime ce istoria 
impută Domnilor din Fanar, sau să mai îngreuiedu responsabilitatea 
către posteritate a acelor boieri venali şi servili ce au dat. mână de 
ajutor inamicilor patriei lor.

Tóté astea potu fi bune acolo unde există uâ consciinţâ despre 
rèu şi uă noţiune despre justiţia.

La noi !... astăzi... 0 fericit Eldorado al brigandilor salariaţi de 
un popol crucificat şi ultragiat !

—Nu ! aceste cuvinte n’au sens ! 'fotul are raţiunea sa de a fi 
şi a se produce.

Pentru ce există sérpele între reptile, tigrul şi dacaiul între patru
pede, vulturul între sburâlore?...

Dar omul?... El are stomachul, mintea şi forţa braçelor. El póte 
tot ce voiesce, şi ceea ce voiesce mai mult este puterea de a 
atrage totul la sine.

Nu ! acestea sunt producţiuni cosmice, figure umbróse, jocul 
unui caleidoscop fantasticii.

Cum óre acest romançu ’şi-ar’ păstră pínó la fine characterul 
idilicu daca, lăsând câmpul nemărginit al imaginaţiunii, s’ar’ res- 
trînge în sfera prosaică a bărbaţilor noştri de Stat., alt-fel, toţi 
filosofi, toţi filantropi şi adev6raţ.i mântuitori ai patriei?

Când aceste pagini ar’ deveni uă carte, lucru pré cutedâtor 
într’uă ţerâ unde începe a nu se mai cili, ce ar’ cuprinde ele 
care să nu fiă sciut de uă generaţiune îmbuibată şi sătulă de a 
Înv6ţă ?

Şi acum, dupó ce am oprit cursul Pegasului meu în mijlocul 
sborului séù spre a’l face să atingă puçin^pàmôntul realităţilor 
pipăite,' îndreptăndu’i iarOşi privirile către curtea domnéscâ, voiu 
spune lectorului binevoitor có Mavrogheni convocase pentru acea 
<ji adunrea veliţilor boieri, şi có aceste personage, câte nu lipsiă 
airea, se adunaserö în Divan.

Dosileu, mitropolit al Ungro-Vlahiei, episcopul Buzèului şi 
archimandritul Argeşului cu mai mulţi egumeni şi stareţi trona 
în jeţurile lor. Filaret al Römnicului nu venise àncô.

Trei-deci de boieri mari erâ adunaţi în Divan. Se aşteptă Ma
vrogheni.
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Gu tóté semnele externe d’uă fericita aparenţă, preocupâţiunea 
era pe töte feçele. Fiă-care în parte avea motivele sale de nelinişte.

— Ce mai voià sâ le cérâ acest ora fàrô cuviinţa către el- 
ensuşi şi fâro consideraţiune către înaltele vrednicii ale terei ?

— - La ce’i chiămase cu atâta pripă, şi acum aprópe de prântju 
ii ţinea nemâncaţi fáró să le dicâ măcar un cuvînt?

Boierii vorbiâ între denşii spre a uita nesuferita întârziere a 
Despotului şi profpstatiunile dolenti ale stomachului lor deşert din 
revérsatul diorilor.

Această conversa(iune era mai mult uă articulaţiune de sunete 
fàrô legătură si logică, cuvinte disc din vîrful buzelor, serbede 
şi lárö însufleţire câ şi figurcle lor torturate de atâtea irapresiuni 
contrare.

In fine, Mavrogheni, precedat de başi-ciohodar şi de idiclii şi 
urmat de Turnavitul şi de alţi comandanţi superiori ai ostii, intră 
în sala Divanului făcând un uşor semnu din cap.

Stroie intra de uâ dată cu Mavrogheni, lăsând prin respect uă 
mică distantă între el şi Domnitor.

Totă adunarea se află în picióre.
Faça Domnului era posomorită şi uâ expresiune de amară 

ironia râtâciâ pe buzele sale cárnőse.
El privi încet pe fiă-care, câ cum ar* ii voit să ’şi dea séma 

de cugetările lor, puse capul in jos şi iernase ast-fel câte-va 
secunde.

Nimicii nu mişcă. Ensăşi tuşea uscată a mitropolitului, de care 
pré sânţiâ sa eră turmentat de mai mulţi ani, amuţise câ prin 
farmecu, câ cum ar” fi înghiţit cea mai alinătore pas»ă de nafé 
a doctorului Delangrenier.

— Boieri, dumniavostrâ, d^e în fine Mavrogheni, ardicând 
capul şi privind pe cei mai bătrâni, v’aţi născut pe acest pàmênt 
al României, şi eu sunt un străin venit de peste mări. Am ardicat 
uâ óste din cele mai bune braçe ce am putut adună, şi v’am 
chiâmat aslăcji sâ vê dau această bucurátóre scire. Óstea aceasta 
v’o dau dumniavóslré s’o duceţi la biruinţă. Duşmanul înaintétjâ 
asupra {erei prin trei locuri şi vrea s’o cuprindă şi s’o împartă. 
Chiămaţi-ve într’ajuf.or vechia viteziă românéscâ ; aprindeţi-ve ini- 
mele la flacărea patriotismului strămoşescu, şi ce nu s'ar’ puté 
în timpi regulaţi, faceţi să se potâ acum.

Mâine fiă-care îşi va priimi pifacul ’nainlca cetei sale, iar 
poimâine vom pleca cu toţii, şi Dumnedeu într’ajutor !

Pré sânţite părinte, iubitorilor de Dumnedeu archierei şi précu- 
vioşilor archimandriţi, urmă ei adresându-sg mitropolitului şi celor
lalţi clerici, aşa este có şi sânt iele vóslre vô uniţi în cuget cu 
mine şi daţi sânta vôstrâ binecuvîntare acestor oşteni?

Tocmai in minutul când se pregătiâ să respumjă, de sigur 
afirmativ, eminent ia sa mitropolitul fuse apucat de un acces de

\
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tuse atât de nervósá şi astmatică, în cât nu numai se afla în nepu
tinţa de a articula vre un cuvînt, dar ancă fu causa cö nici cei-lalţi 
venerabili părinţi nu 'şi putură dă părerea aprobătăre, grăbiţi fiind 
să alerge límgö pré sănţia sn, care se cocoşase mâi de tot mun- 
cindu-se să1 şi scăţă flegma din pept.

Mavrogheni luă aceasta drept un avènt palrioticu, care mani- 
festăndu-se cu uă pré mare iuţelă în inima Păstorului şi câtând 
să csă d’uâ dată, se înţepenise la nodul gíitului, unde, din causa 
uscăciunii acestui organ, nu putea să dea nici înainte nici îndôrét.

— Aşa este, pré sân ţi te ! urmă Mavrogheni. Sciu că’ţi saltă 
inima de fericire la ideea de a vedé pe aceşti iubiţi fii sufletesci 
trăgend vitezele lor spade pentru apărarea pàmêntului strămoşescu. 
De aceea te voiu rugă fierbinte ca ênsuti pré sănţia ta să vii 
mâine în tabérâ să sânţesci stogurile românesci şi să priimesci 
jurământul acestor inimoşi apêrAtori ai ţerei.

— Acum, veliţi boieri, vă multumescu din inimă cO aţi respuns 
la chiămarea mea. Si pentru ca bucuria să ’mi fiă deplină, vé 
voiu rugă pe toţi să remâneţ.i ca să prândim împreună.

— Pré sânţ.ite, védu có esci ostenit. Binevoiesce a’mi dă bine- 
cuvîntarea si să trecem de aci.

Mitropolitul n'avîi timpul de a binecuvîntâ : d’abiâ resufiase 
puçin şi îndèrètnica sa de tuse îl apucă din nuou, că şi când 
ar’ fi fost uâ imboldire a Satanei. Această împregiurare opri în 
locu pe Mavrogheni tocmai când întindea mâna să iea sântele 
moşte delà gâtul eminenţ.iei sale ca să le sărute.

Mâi tot atunci un fel de murmură confiusă se au()i despre 
fundul salei şi uă mişcare de neastâmpăr se produse în adunare. 
Unul sau doi dintre boieri tuşiră spre a’şi drege versul, cei-Iall.i 
îşi strînseră binişele la peptu şi făcură câţi-va paşi în direcţiunea 
mitropolitului.

— Măria ta ! cutetjâ în fine unul a cjice, ne rugăm să fim ascultaţi.
Mavrogheni se opri de uă dală.
— Măria ta. continuă acelaşi, iertă cutedarea năşiră. Te ru

găm să te müostivcsci a luă in vedere că ceea ce ne ceri este 
peste puterile năstre să împlinim.

— Să vedem, rjise Mavrogheni, rezemându’şi braçele pe mâ
nerul săbiei sale şi privind cu linişte.

— Măria ta, relua un al doilea cu mai mult cumpét, încura- 
giat de liniştea Despotului. Resboiul în care ni se cere să intrăm 
este cu totul străin pentru noi. Nimeni din noi n’a fost în vre uă 
bătăliâ. In laça pericolului în care am pune tronul Măriei tale şi 
în vederea jertfelor fără folos ce am face cu viaţa .atâtor chreştini 
încredinţaţi nőé, suntem datori să lăsăm or-ce mîndriă la uă parte, 
şi să spuném Măriei tale chiar că nu suntem în stare să ne mă- 
surăm cu puterile a dóé împărăţii.

— Să binevoiesci a luâ aminte, Măria ta, dise cu gravitate un
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al treilea personagiu, cô nici ânsăşi vrednicia obrazelor nóstre nu 
îngadue să încălicăm calul şi să învârtim sabia, cum ar’ face un 
ostaşu de rond La trëpta nostră şi în vestmintele ce purtăm, ar 
ii chiar un lucru de rîs. Măria ta ai destui neferi şi arnăuţi vi
tézi, cărora le plătesce vistieria téréi, spre a ne cruţă pe noi. La 
ce am mai ajuns în asemenea tréptà daca ni se cere astâdi un 
ast-fel de beilicu ?

— Daca é aşă, v6 ceru consiliu, dise Mavrogheni concentrat şi 
abià putêndu-se stăpâni : ce părere aveţi ?

Mitropolitul şi câţi-va din cei mai aprópe boieri se privirö 
oblicu.

— Măria ta esci destul de luminat, însînui unul delà spatele 
eminenţiei sale.

— Nu ! vorbiţi.
— Măria ta, dise cel de mai ’nainte, smerita mea părere ar’ 

ii sâ trimiţi veste la înalta Portă ca sâ scape ţera de acest foeu. 
Ea nu este în stare să se misce, necum să se mai bată.

— Lucrul é uşor. Potu trimite pe cine-va din dumniavostră cu 
această soliă, iar eu să mè tragu peste Dunăre cu mult, puçinul 
ce am în lădi ; dumniavostră iarOşi puteţi trece munţii în Braşov 
sau în Sibiiu şi sâ scăpaţi de supărări; dar ţâra?...

— Ţera, Măria ta, a răbdat multe ; va trece cum va pute şi 
nevoiea aceasta. Póte va dă Dumnedeu sâ iiă cea din urmă ispită..

— - Trei-deci de armăsari sâ fiâ gala jos ! striga de uâ dată 
Mavrogheni către unul din idiclii presenţi, şi sâ se închidă portele f

Buzele sale grósé, ce învineţiseră de mêniâ, părea îndoite prin 
strîngerea convulsivă ce el le impusese; iar ochii sei rotundi şi 
însângeraţi părea cô se rotescu subt umbrósele sale sprâncene 
aruncând luciri furiose împregiuru’i.

— O pré săniile ! dise el adresându-se către mitropolit, sunt 
orc aceştia urmaşii Iui Mircea, lui Ţepeşu şi ai Iui Michaiu ? Se 
aséménâ aceştia Buzeşcilor, Calufirescilor, Fărcaşilor şi tutulor 
acelora ce tinurö ei singuri peptu lui Baiazed. lui Mahomed, lui 
Murád, lui Soleiman şi mulţimilor fioróse de Osmanlîi ce ajunse
seră spaima Europei? Sémênâ aceste păpuşi urîte cu acei înflă
căraţi resbelatori ce batea Dristorul, ardea Nicopolea. încungiură 
Vidinul şi nevoia pe mîndrii sultani să trimită daruri preţiose ca
pului lor neîmblândit? Lupta în contra celui mai înfricoşător 
duşman nu eră bine sfîrşilă, şi delà marginea Dunării sburâ fúró 
répaus când peste stâncele Carpatilor spre a sdrobi ordele Un
gurilor, când peste Milcov spre a pune în gonâ pe Tătari sau a 
frânge trufia Leşilor! Atunci nu se întrebă care este inamicul ce 
câlcà térá nici în ce numér este ; tot. Românul deveniâ un luptă
tor şi tot ferul, uâ armă.

A ! eu un veneticu sciu acestea despre strămoşii dumniavostră, 
şi dumniavostră aţi uitat, pínö şi dioa de eri!

c.-
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Daca tóté- câte am <Jis sunt adevérate, daca acest pâment este 
romànescu, apoi astadi, stând precum stati, or sunteţi nesce haini 
mişei şi trădători, or sunteţi nâsculi din sclavii acelor mîndri oş
teni de ua-diniórá. — O ! un sânge curat nu póte degenera pîno 
la aceasta tréptà de înjosire.

Şi mai pretindeţi a vê urca pe tronul eroilor de alta data şi 
a domni peste un popol al cărui pâment nu sciţi sâ’l ap6raţi !— 
Aideţi, boieri ! deşertaţi sala !

Cu gestul ameninţător şi cu privirea batjocoritóre, Mavrogheni 
se trase la ua parte spre a lasâ Iocu sa defileze pe dinaintea sa 
umbrele palide ale acestor fápture íárö inima, ce suieria fúró 
murmură sa se ultragede în modul cel mai sângeros demnitatea 
şi orgoliul cavalerilor români.

Guardia se înşirui în linia d’uă parte şi de alta, şi formele 6- 
menesci ce purtă fâro sa merite titlul de boieri, alunecare afaro 
cu capetele în jos una câte una faró sa li se auda măcar res- 
piraţiunea.

— Aideţi şi dumniavóstra, archo^tesl adăugi Mavrogheni, fa- 
cênd un gest de plecare la sépte dintre membrii Divanului ce re- 
máseseró în urmă.

— Nu! Maria la, respunseró aceştia mâi toţi în acelaşi limpu. 
Ne vei dâ voie să remânem.

— Măria ta, dice Scarlat Cămpiueanul înaintând în fruntea 
celor-lalţi, Românii potu căde sdrobiţi de numèrul duşmanilor lor, 
nu vor plecă ânsc de buna voie capul sub jugul Neamţului sau 
al Muscalului. Sunt braçe în léra. Aceste braçe potu fi tăiate în 
lupta, dar nu vor luă singure férele ruşinose ale robiei. Noi a- 
ceslia de aci te vom urmă în bat aie.

Fià-care din aceşti ş0ple juni îşi ţinea mâna pe pumnarul sóu, 
toţi resoluţi a se aruncă asupra tiranului daca va voi să’i insulte.

Mavrogheni îşi şterse fruntea de sudóre. Uá învederată bine- 
voinţa se restrângea pe faça sa. Cu un pas sigur şi deschis, 
merse de strînse pe rond mâna tuLulor acestor ş6pte juni, ce pro- 
testarö cu tariă în contra acusaţiunii de degradare a sângelui 
romànescu.

Aceşti juni eră : doi fraţi Câmpineni, doi fraţi Cantacuzini, un 
Golescu. un Cârlova şi un Brâiloiu. Istoria n’a conservat numele 
celor-lalţi doé-deci şi trei : póte có în realitate nici n’avea un nume.

— Archon câminare, cjise Mavrogheni adresându-se către Scarlat 
Câmpineanul, n’am sa v6 mulţumescu ; vé spuiu ânsô cu inima 
plina de bucuria có mó credu fericit vécjénd cö se mai află áncó 
aci inime cari batu vitezesce.

M’aşu fi luptat singur pentru tronul acestei ţere ; eram dator 
s’o făcu ; dar tot d’auna mi-aşu fi întors privirile înapoi sê vêcju 
daca pínó în cele din urmă nu se scóla vre unul din urmaşii
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eroilor de altă dată spre a mê insoçi în luptă. înlr’uâ ţeră unde 
vieţuescu reptilele, ce pôle fi domnitorul locului?

Aidem jos !
Mavrogheni se scobori urmat de Stroie, de Turnavitul şi de 

cei-lalli şăpte boieri. Gănd ajunse pe Irépta de jos a scărei, se 
întorse pe jumêtate către cei do6-deci şi trei, ce se scoboríserö mai 
’nainte şi se află în vestibul, afundaţi in tăcere şi aşteptând cu 
frică sórl'a ce voiă a le face tiranul :

— înainte, archontes \ şi pe cai acum! le dise el fârO a'i privi.
Nimeni nu se mişcă ánsé din locu. Palidi că lumina şiovâitore

a unei candele mormîntali gata a se stinge, se priviró unii pe 
alţii făro a’şi vorbi.

— O culme a înjosirii ! strigă Mavrogheni, şi un rîs1 nervos cu 
hohot plecă din plâmônii sei spre a exprimă acel grad de indig
naţii’ne în care cioe-va stă in cumpănă între uâ resoluţiune teribilă 
şi desguslul de a o pune în lucrare.

— lea-le caftanele ! archon cămeraşe, dise el adresându-se unuia 
din idiclii, şi îmbracâ’mi cu densele caii de afarö.

Ordinul se execută iărO nici o protcstaţiune şi cu iu fêla unei clipiri.
Mavrogheni inaintâ pe cea din urmă scară de afarô, dise lui 

bâşi-ciohodar sâ’i aducă pe rond iiă-care animal şi le conferi, în 
uimirea tutulor, rangurile corespondenţi caftanelor cu care eră 
acoperiţi. Când cel din urmă cal termină defilarea, se întorse 
către boieri şi le dise cu ultimul dispreţu :

— Aideţi, archontes \ aţi pocăiţii de főmé: puteţi să plecaţi !— 
Deschideţi porţele, bostangii, şi duceti’mi boierii la iesle !

XVII

A doa di dupö această slraniâ întîmplare, Bucurescii se scularö 
cu faça cuprinsă de ruşine şi sérbôdâ de afrontul ne mai audit 
ce priimiserö în curtea domnéscâ din partea Despotului simitgiu, 

Tîrgoveţii, cari aparţinea mai în totalitate clasii boieresci, unii 
prin daraveri, alţii prin lucrul manual, alţii prin scutiri de biruri 
şi de potveÿi, identificaţi, din causa pungelor lor de bogasiu large 
şi profunde, cu sórt’a bună şi rea a acestor puternici stâlpi ai 
(ërei, se codiă să ésâ din casă afarö spre a nu se întîlni unii 
cu alţii : atât le veniă greu să nu lase altor străini să citéscà 
pe frunte-le ultragiul la care fuseserö supuşi respectivii lor patroni.

La această mare supèrare se mai adăugiă şi temerea despre 
urmările ce putea avé urgia domnéscà.

Doi-spre-dece boieri numai se exilaserö, şi comerçul îşi simţiă 
pântecele lignit : ce trebuiâ să fiă daca nenorocirea ar’ fi cădut 
pe toţi acei boieri cu jupânesele, fetele şi coconii lor?
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Kcsatul catà sít se arunce asupra pielei cà ua nópte de No- 
embre întunecôsâ, rece şi lugubra, rupând straşinele cele lunge 
ale caselor sub vérsarea unei ploi de potop şi în urletul cobitor 
al câinilor din suburbi.

Situaţiunea putea luâ întinderea unei maladie contagióse în 
stomachul işlicarilnr, şalvaragiilor, cazacliilor şi lipscanilor toptan fjii.

Aci ànsé, cà in tóté, 7'rónia dumneçleasca nu lasà sa se ré- 
puia atâta chreştinetate : înaltul cler, furnicând pe stradele Bucu
reştilor şi îmbuibat de veniturile mónastirilor şi schiturilor, sta 
tépèn şi tare, era gras şi sànétos, şi, pínö la întorcerea timpilor 
fericiţi, erâ de sineşi preursit sa iaca în piaţa bogatele cum
părări de blane de Rusia, şaluri de Persia, métâsuri de Stambol 
şi Ispahan şi de multe şi gustóse articole de bacaniă.

Dintre toti capeţi)., singuri tabacii, cojocarii groşi, vâpsitorii şi 
cârciumarii erâ scutiţi de grije. Acestora anse nici le pré bagă 
cine-va de sémâ, cà unora ce avea d’a face cu prostimea şi trăia, 
farö stăpâni.

Lasu asemenea d’uă parte pe brutari, măcelari, precupeţi şi 
vânătorii de verdeţuri. Aceasta grasă pâsciune a agenţilor co
munali şi poliţieneşti din timpii moderni nu erâ regulată în 
corporaţiuni, şi mâi nu se simţiâ existenţa lor. Mâi toţi ospeţii 
Bucurescilor se îndestula prin ei-însişi, afarö de Nemţi, cari erâ 
pré puçini atunci, şi cărora, cà trecători, le dâ alţii de mâncare. 
Pâinea se fabricâ în casele tutulor : erâ turte, azime, pâine dos
pită şi mălaie în ţest. Singuri boierii şi cei făro menagiu mânca 
lipii şi simiţi. Iar cât pentru verdeţuri, lăptucele françese, vérda 
de Belgia şi guliele nemţeşti, cu tóté varietăţile grădinăriei mo
derne, era necunoscute. înalta aristocraţia îşi màncà mielul fript 
cu cépà şi usturoiu verde, iar în caşuri excepţionali, cu salată 
de păpădia.

AfarO de acea grava neliuişle, uă alta mişcare mai accentuata 
turbură dulcele repaus al burgesiei bucurescene : uă ferbere faró 
scomot se vedea în rondurile boierilor. Aceasta prevestiâ iarO 
vr’uă restrişte necunoscuta.

Se apropiâ Ruşii şi Nemţii, înainta Turcii, Mavrogheni armă 
băderănimea. Crăietul Bucurescilor şi de prin alte oraşe străbatea 
suburbile, înverşunaţi de vin şi de fitilurile ómenilor domnesci. 
cântând cântece selbatice şi urîciose în au<}ul jupâneselor. Caf- 
tanurile a doă-deci şi trei de boieri mari iusescró date vitelor 
şi un număr însemnat de alţi veliţi boieri erâ ostndiţi să mérgà 
la bătaie !

Şi nu erâ nici măcar mujlocu de resbunare !... Oraşul erâ co
pleşit de creaturele Insularului, şi, spre mai mare durere, şepte 
dintre boierii de frunte ai téréi se punea de bună voie sub sté- 
gurile lui.

E ! dar nimeni nu putea sei ânco întinderea răului !
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— Cine erà cei-lalţi boieri sau fii de boier pe cari îi mai lua 
la Osie? Pe cine alesese tiranul sa jertféscà urei sale în protiva 
neamului boierescu ?

— Da ! scopul trădătorului erà acum descoperit : voia sa ni- 
micéscâ înlr’un resboiu fârô de lege ílórea boierimii ca sa polă 
domni în pace peste calici !...

— Nu erà un domnitor Grecul acesta, erà curat Antichristul, 
care punea pe Români alăturea cu Turcii şi cu alţi nelegiuiţi de 
Tătari să se bală în contra chreştinilor de Nemţi şi Muscali !....

Blăştemele şi înjurăturele nu mai încăpea în urechiele tiranului.
în această stare de consternaţiune generálé. numai femeile îşi 

păstraserO sângele rece.
Nu credu ca aceasta să surprindă pe nimeni: la noi Românii 

este cel mai simplu lucru; şi (aptul s'a repetit in atâtea ronduri, 
în cât ensu.şi apostolul Torna ar1 crede, d’ar’mai trăi, fârô uă nouă 
expertisà a sântelor sale degite.

Când bărbaţii, uluiţi de uă victoria neaşteptată, nu mai sciâ 
ce să facă inamicului (care şi el îşi perduse minţile), femeile a- 
pucarö cobiliţele şi desnodarö pe Turci tocmai pe când se grăbiâ 
sâ’şi încalece caii legaţi la gard.

Întîmplarea este aprópe adevărată, côci se dice co s’ar'fi ur
mat pe la anul 1806, înainte de sosirea generalului rus Milora- 
dovici, ansă dupö nascerea Iui Christ.

Tot ce se mai pôle adăugi câ notiţă istorică, esle cO, dintre 
Iote fiinţele de genere masculin din acei timpi, 'furcii erà cei mai 
zăpăciţi. Or cum, cesliunea, în cât privesce pe femeile române, 
se pôle consideră cà scosă din discuţiune : istoria antică şi mo
dernă din scorţâ pínó în sc0rţă jură în favórea lor.

Cele mai june darö dintre femei găsiro có totul nu erà àncô 
perdut, şi îşi deteró părerea co se putea căută un midlocu de scă
pare în tabôra Iui Stroie. care nu putea fi nici uă dată atât de 
câinos la inimă câ Mavrogheni. Această opiniune o îmbrăcişarO 
şi bétrânele, cari o transmi/;erO bărbaţilor.

Bărbaţii din parle-le o priimirO, fiind cö vedea, cô femeile au 
cuvînt.

Cată âns6 să spuiu cö dintre bărbaţi nu toţi avea perspectiva 
de a’şi adăposti soaiele în contra sihiicielor oştilor străine. Aceşti 
fortunaţi erà numai câţi-va ale căror prevédélöre femei legaserö 
óre-care cunoştinţă mai intimă cu spătarul öltén.

Erà scris ànsô cő aceste eroice femei, ce se sacrifică spre a'şi 
scâpà onórea, să nu pótá fi pínö în cele din urmă înţelese de 
•nepricepuţii lor bărbaţi. Aceasta făcu ca un plan atât de minu
nat conceput să fiă întors cu susul în jos.

Desbinarea se ivi asupra modului de scăpare. Bărbaţii pretin-- 
serö cô ar1 fi vorba să. plece dupö ordie şi să stea unde sta şi 

. ea (bine înţelegându-se, la uă depărtare cuviinciôsâ). Femeile din

\
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contra susţinea cO aceasta nu însemna nimicu ; ba anco însemna 
cevà rèu : putea fi surprinse fârô veştede un inamicii audacios. 
Ele înteleseserô sa stea chiar în tabéra, şi pentru aceasta susţi
nea cö bărbaţii lor càtà neapêrat sa cérà lui Stroie a'i lua ca 
ofiçeri în armata sa.

Fusese destul acest 'din urma cuvînt ca sa aducă ruptura cea 
mai complecta între femei si bărbaţi.

— Cum! sâ se facă ostaşi! Oar ei fugiă de pericole mult mai 
neînsemnate, şi li se da ideea să mergă în bătălia, unde putea 
negreşit să mórá! Femeile lor avea de buna séma minţ ile luate !

— Dar—li se objectase—mai era şi alţii cari se află in óste.
La aceasta ansé respunseserö cö ei eră alt-cevà ; cô aceia pu

tea muri or-căt le-ar’plâcé, fiind cö de calici nu erâ nici uâ dată 
lipsă; pe când unul dintr’enşii de ar’fi perit, altul nu’i mai putea 
luâ locul.

In fine, unora din femei, bărbaţii lor fiind mai pietoşi, le re- 
presentaserö cu colori triste tabelul véduviei lor şi lacrèmele amare 
ce avea sa verse; iar altora, ai căror soţi era îmboldiţi de ge 
losia, li se imputase scopuri perfide, consiliându'i adicö să mérgá 
la bătălia fiind cö dorià să scape de dânşii, ceea ce li se spusese 
verde să nu le trecă prin minte cö vor face vre uâ dată.

In faça acestor micjlóce de nepriimire, femeile fuseserö nevoite 
să aplece capul, nu ânsè färö a le jurà în gândul lor uă grab
nica resbunare îndatâ dupó intrarea în Bucuresci a oştilor im
periali.

Intîraplarea le venia în ajutor să facă pe bărbaţii lor codaci 
şi fricoşi a’şi perde cumpétul de ruşine. Mavrogheni numià a doa 
<Ji doé-deci şi patru de comandanţi de scadron dintre fii de boier, 
Intre cari nu erâ nimeni dintr’enşii. Ceea ce anse credea femeile 
drept un afront nu făcu bărbaţilor nici uă întipărire. Ele rema- 
serö cu disu), iar lor Ie păru bine cö au scăpat de urgia resbe- 
lului şi cö putea lăsa în urmă-le numeróse odrasle pentru po
menirea numelui lor.

Lucrurile se márginirö aci, cóci codicele civil de atunci nu 
admitea divorţul pentru incompatibilitate dc charactere ; din contra, 
consistoriul eparchial cu kiriarchul în cap pretindea ca femeea 
să aibă tot-d’auna acelaşi temperament că şi consórtele séu. Ne
potrivirea în gusturi, când se întîmplă să se manifeste pré în 
vileagu, dupö reclamaţiunea soçului trădat, mai adesea făcea pe 
kiriarchu să dea ordin a se trage necredinciósei, pentru poto
lire şi înfrênare, un numôr de toiege la pétra scărei pe pelea 
gólá sau numai peste căm0şe.

Se póte ca acest mi(Jlocu de restabilirea armoniei conjugali 
între soçi să nu afle mulţi aprobatori ; cu töte astea una din glo- 
riele lui Balzac este de a fi cugetat în acest mod. Trimitu pe cei ce 
nu mă credu la Fisiologia maritagiului.
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XVIII.

Stroie se întorsese delà curte împovérat de tot felul de mărturi
siri de binevoinţa. Mavrogheni fusese de uâ amabilitate şi de uâ 
preveninţă excepţionale în privinţa sa. Tot timpul cât a ţinut 
prânzul surîsese. Terminaserö împreună ultimele disposiţiuni de 
luat pentru reuşita marii campanie ce avea sa întreprinsa. 
Mavrogheni remàsese de mai multe ori uimit de luciditatea ve
derilor militare ale lui Stroie şi de profunditatea concepţiunilor 
strategice ce desfăşurase înainte-'i.

Cu instinctul sèü resbelicu şi cu uâ bravură personale incon
testabile, faró a fi studiat unde-va arfa bătâlielor, înţelegea 
planurile expuse de Stroie şi diversele combinaţiuni de atacu şi 
de aperare ce ’i arâtâ pe uâ charta militară.

De câte-va ori Mavrogheni, pe când i se explică modul de a 
trage avantage din posiţiunea topografică a terenului, remăsese 
cugetător, şi o palóre trecuse râpede pe fruntea sa.

— Cu cât te cunoscu mai mult, (Jisese în acea # lui Stroie, 
cu atât mé fericescu cö nu ’mi esci duşman. Cu óstea ce ai 
adunat şi cu sciinţa ce ai, domnia ar’ fi uâ trébâ de câte-va 
sêptémàne...

— Mária ta, îi respunse acesta, începe a ’mi pâre rêu cö am 
fost pré deschis la inimă cu înălţimea ta.

— Scumpul meu spătare, să nu te superi, dar tot mi-è téma 
cót»nu vei avé răbdare să aştepţi pinó voiu muri...

Dupö aceasta, Despotul îl sărutase pe frunte cu afecţiunea 
unui părinte şi stăruise să nu plecè în acea sérá, precum avea 
de gând, ci să remâia a luă parte la ospêtul ce dă în grădina 
palatului căpitanilor armatei sale.

Stroie atribuiă recunoscinţei mărturisirile de binevoinţa şi de 
iubire ce ’i făcuse ; nici nu putea mijloci uă altă împregiurare. 
Pe când cugeta la aceasta, ochii séi se oprirö asupra unei scrisori 
ce i se puse pe mésa. O deschise şi citi urmatórele ronduri :

: —

/

«Viaţa mea, Stroie!

«Te miri cö îţi scriu. Mâna îmi tremură de turburare cugetând 
la fapta mea îndrâsnétâ şi primejdiosâ. Făcend aceasta, sciu ce 
mi se pôte întîmplà. Potu ûnsé să nu ’ţi scriu când viaţa îţi este 
în cel mai mare pericol ? Nu te duce la ospeţul ce dă Mavrogheni 
disérâ: toţi se vor íntórce acasă afarö de dumniata.

«Daca voiesci să afli mai multe şi să vetji pe aceea ce ’ţi-a 
Închinat de mult fiinţa şi fericirea sa, treci dupö aprinsul lumi-
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nărilor pe uliţa Băltăreţului şi opresce-te în dreptul unei porte 
învèlite în chipul unei umbrele. Uă femee bétrànâ credinciosă 
a mea te va poyăţui.

«Arde aceasta.
•A dumitale pe ceea-laltă lume, daca nu aci.

«Acre vi.»
Citind această scrisôre, Stroie crecju cO ’şi póte explica uă 

sumă de lucruri neînţelese pínö atunci în conduita lui Mavro- 
gheni.

— Aşâ este ! îşi dise el. Fanariotul, dupO ce ’l-am initiât în 
tot ce doriâ să cunoscâ, mai avea un lucru de dorit: să scape 
de mine într’un chip óre-care, dar pentru tot-d’auna.

Intelegu acum veselia sa prefăcută de astâdi, semnele sale de 
pârintescă binevointă şi pentru ce, dupó rugăciunea ce ’i-am 
făcut ca să opréscà urmărirea în prolivá celor ce voiserö să mê 
ucidă, s’a arătat aşa de curând voios a ’mi aprobă mărinimia.

Negreşit, trebuià să mé gândescu la acest sfîrşit. Antôia 
încercare n'a isbutit; uă a doa câtă să aibă un capăt cu or-ce 
pretu, côci de mâne îl scăpăm din mână.— He! Grecul din Fanar 
nu se desminte nici-uă-dată !

Un surîs amar trecu pe buzele lui Stroie, el reciti biletul şi îl 
puse în pozunarul vestmîntului séu.

— Daca ’mi-aducu bine aminte, numele acestei tinere femei, 
cöci cată să fiă tînerâ, continuă el a ’şi vorbi singur, este al unei 
rude de aprópe a comisului Scufă, pe care am ■ întîlnit-o acum 
doă dile în grădină împreună cu Pelrita şi alte doè, şi care a 
fost trimisă a casă într’un chip aşâ de aspru de densul. FărO 
îndoelă, cată să scia multe despre cele urdite între Mavrogheni 
şi ruda sa, cóci singură spune.

— A! Mavrogheni, ne vom refui în dată ce voia ajunge la 
Rómnicu ! Vei plăti pentru toii predecesorii tei, ’ti-o juru !

Seiend acum ceea ce ’i lipsiă spre a se feri de cursele Despo
tului, Stroie nu mai avea nici uă dorinţă să afle nuoele ţesăture 
ale intrigei urdite în contra sa ; cu tóté astea găsi cö se cădea să 
se ducă unde eră chiâmat, spre a mulţumi acelei inime fragede ce 
se devotase pentru dênsul.

FărO a fi de un temperament pré înflăcărat cu femeile, eră 
galant printr’un simtiment de cavalerismu şi recunoştinţă ce ’l 
făcea neimputabil ănsuşi în ochii celei mai gelóse soçie.

Acrevi eră uă femee frumosă, uă inimă iubitóre şi pasionată ; 
avea âns6 un character mîndru şi independent ; ensuşi cuprinsul 
scrisorii sale o probâ. Daca în adevér îl iubiă, câtă să íntelégá cö 
între el şi dênsa există unul din acele abisuri ce nu le împle decât 
mórtea ; şi dacó nu putea fi a lui pentru tot-d’auna, nu se putea 
lăsa atracţiunii momentane a unui capriçiu trecôtor. Eră deci

!
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sigur cö aspra sa virtute conjugale o va opri delà nescari reso- 
lujiuni extreme şi pericoîose pentru sufletul amêndorora în 
singurătatea unde ’l chiămâ.

Ast-fel raţionâ Stroie pentru densul şi pentru sburdatica femee 
ee ’i scriâ (Opiniunea mea individuale ànsé asupra acestui micu 
■articol este diferinté), când se deschise uşea cabinetului séu spre 
a lăsa sa intre Bâiv.oiu.

— Ce este ? îl întrebă Stroie.
— Doi boieri, cari au pripă a ’ţi vorbi, vor să -intre.
— Cum îl chiamă?
— Nu ’mi-au spus.
— Nu ’i cunosci ?
— Pare-mi-se có ’i-am mai vé<}ut uà dată pe aci, dar nu ’mi 

aducu aminte.
— Bine ! <jh-le să intre.—Este totul strîns pentru plecare ?
— De ast’diminéfâ.
— Dar nu mai plecăm...
— A !.. de locu ?
— Nu, plecăm măne.
— De acum pînO mâne este un an... Ai uitat tot p’acasâ. Mâne!.. 
— Du-te, Dincă. Mâne în diori voin fi Pe drum.
— Să dea Dumnezeu !... Am vise urPe de vre uâ trei nopţi. 
Dincă eşi trist. Daca betrănul seu ochiii ar1 ii mai putut lacremă, 

~ un şiroiu ar' fi curs pe faça sa încreţită, auU il podidiserô dorul 
şi suspinele de locul sëû natal.

DupO un minut, cei doi visilalori intrarO : erâ loan Cantacuzin 
şi Scarlat Gămpineanul.

— Iertă-ne, spătare, daca te turburăm la acest ceas neobicinuit 
al dilei, dise Cantacuzin intrând şi fâcênd uă uşoră închinăciune 
din cap.

— Me turburaţi atât de puçin, archon spătare, in cât n aşu 
dori alt decât să ve ţinu aci pînO la ceasul când veţi merge la 
ospăţul curţ ii.—Negreşit, sunteţi poftişi ?

Cu töte acestea, adăugi el apropiând dóé jeţuri, vè voiu cere 
voiea să mô folosescu cât se va puté mai mult de cinstea ce 
’mi faceţi venind la mine, mai cu sémá có mâne ne despărţim, 
şi póte nu vé voiu mai vedé.

— Ne vei ierta, spătare, dise Cantacuzin, încreţind uşor sprân- 
céna, daca nu ’ţi vom pute fi plăcuţi pínó la sfirşit.

— Ce cjici, archon spălare ?
— Am venit să ’ţi cerem óre-cari lămuriri.
— Ve ascultu.
— Ce ai dice ore dumniata de purtarea acelui fiiu de boier 

sau închipuit fiiu de boier care, folosindu-se de, împregiurarea 
cö e védut cu ochi buni de un despot crunt şi neomenos şi, 
pentru ţintiri ale sale de mărire, linguşindu’i patimele înjosite şi
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resbunátóre, se face nu numai unélta sa de buna voie, ci merge 
pînô a născoci singur lapte de resbunare şi de umilinţă la cari 
ênsuçi despotul n’ar1 fi cutezat a se gândi?

— Archon spătare, întrebarea dumitale fiind făcută pré d’a 
dreptul şi cu pré multe cuvinte de ensuşiri, înţelegu cö este vorba 
de mine. Mé voiu sili ànsé a ’mi păstra sângele rece. Dar vè 
însciinţetju mai dinainte cö nu vè voiu cruţă în rèspunsuri.

— Ne pare bine, archon spătare, adăugi Câmpineanul, cö mergi 
drept înaintea nostră.

— Nu tocmai, archon câminare, respunse Stroie.
— Dar n’ai respuns la ce te-am întrebat, spătare? dise Can- 

tacuzin.
— Mai àntêiu, boierilor, în al cui nume veniţi a ’mi face acéstà 

întrebare ?
— In numele nostru chiar.
— In numele dumniavóstré ! Îmi pare bine cö o spuneţi singuri. 

Sciam cö acei cari au primit afrontul în curtea palatului, cu 
capetele plecate şi fàrô a murmură, àncô de eri a trebuit să 
uite fapta. Dar dumniavóstrá, cari astădi vè simţiţi atinşi pietjişu 
de acel afront, pentru ce eri şi dumniavóstrá aţi tăcut? Pentru 
ce în locu de a cere cuvînt Despotului, vè adresaţi la mine ?

— A ! pentru ce, archon spătare ? Pentru cö unélta care .slujesce 
este mai urîciosă decât voinţa care poruncesce ; pentru cö, daca 
Despotului nu ’i eră iertat a o face, dumniata esci fàrô nici uă 
îndreptare cö ’l-ai îndemnat. In sfîrşit, pentru cö nu puteai să’tr 
baţi jocu atât de sângeros de mîndria şi vrednicia atâtor stră
lucite familie românesci.

— Mîndria ! vrednicia ! Ce vorbe îmi spui, spătare ? Nu vedi 
cö te-ai pus să aperi pe nesce omeni cari daca nu sunt desă- 
vîrşit vînduti, asia este numai fiind cö nu se mai află nimeni 
să ’i cumpere? Strălucite familie românesci !—Dar pole fi uă lepră 
mai urîciosă şi mai primejdiôsà pe trupul unui neam decât această 
adunătură de tîrîtôre sfîşiând carnea via a poporului stătut de 
biruri şi de potvedi? decât aceşti ciocoi boieriţi trecênd pe 
rônd în slujba tutulor stăpânilor farö deosebire de nume 
şi de neam ? decât aceste fiinţe farö nume ce au făcut şi pe cei 
mai tari în credinţă să se desnâdôjduéscâ. de viitorul neamului 
românescu ! Vè plângu, archon spătare şi archon câminare, daca 
vè mai priviţi din rondul acestor făpture, ce necinstescu pínö şi 
braçul de care se atingu.

— Greşesci, archon spătare, de amesteci obrazele cu aşed^mîntul. 
Ceea ce Mavrogheni a cugetat să lovéscâ n’a fost fiinţele acelor 
netrebnici, ci trépta lor; şi dovadă este cö, în locu se viiă a ’i 
pedepsi că pe nesce mişei sau trădători, s’a legat de boieriele 
lor. Aci este deosebirea între noi şi dumniata.
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--Archon comise, nu mé puiu sa ţinu parte lui Mavrogheni 
spre a vé spune cô are cugete bune; cu totul din proti'â, am 
cuvinte cari. de vi le-aşu pune înainte, m’ar’ scuti de desluşiri 
mai departe. Cu tóté astea, un aşedemînt nu trăesce decât prin 
omeni, şi când omul se nimieesce, aşed&nîntul nu mai are cuvînt 
de a fiinţa. Boieria s’a stins de când au venit Grecii din Fanaru.

— Nu, spâtare ! Aceasta nu merge ! Sa sfîrşim cu teoriele de
şerte. Am venit, să ne dai socotelă de trista idee ce ai avut de 
a îndemna pe un despot ca Mavrogheni la uă resbunare defăi- 
matóre şi înjositore.

— Ţi-aşu puté spune, archon spătare, cö una ca aceasta nu 
’mi-a trecut prin minte, şi có dai asupra mea faptele altuia; 
ti-aşu mai pute spune cö esci împins nu'sciu de cine şi pentru ce 
a căută uă cértà cu mine. Tóté acestea ànsô nu te-ar’ încre- 
dinţâ ; şi apoi, să fiu sau nu boier, sunt pré mîndru ca sa mé 
îndreptedu de çeea ce aşu fi făcut eu-ènsumi în locul lui Mavro
gheni. Acum, daca aceasta eredi cô are legătura cu vrednicia 
sau cu cinstea dumitale, sunt gata la dorinţa ce ai.

— Pe mine anume nu m’ai atins, archon spătare, şi nici 
cel mai mare despot nu ’mi-ar.’ puté păli cinstea. Dar tocmai 
această cinste, care a fost că un lucru sfânt în neamul meu, mé 
ïndalorécjâ să o apéru cu spada în mână în protiva or-cui ar’ 
atinge-o fiă cât de pe departe.

— Şi pe mine sângele Corvinilor, cari nu s’au supus nici ua 
dată nimenui şi àncô mai puçin Canţacuzinilor, mé întjatorécjà să 
nu mé dau în lături când vii să mé acîţi.

— Spâtare, daca esci inimos, precum se vorbesce, te aşteptu 
cu martorii dumitale astà-sérâ cu un ceas ’nainle de apusul 
sórelui în grădina Brâncoveanului. Unul din noi va remâné pe 
locu. Sabia este arma mea.

— Este şi a mea, spâtare. Voiu fi acolo.—A! nu! la ceasul 
acela nu 'mi va fi cu putinţă, spâtare: am o Intîlnire. Nu ’ţi-e 
tot una cu un ceas sau cu dóé mai târtjiu?

— Dar atunci va ti nópte.
— Fiă şi nópte ! Ne vom putea fórle bine ucide şi cu luminările 

aprinse.
— Să fiă la un ceas dupö apusul sórelui. Nu vei lipsi?
— Poţi fi încredinţat.
— îmi pare réu de tóté acestea, archon spâtare, (Jise Câmpi- 

neanul cu uă învederată raîhnire.
— îmi pare şi mie réu de nedreptatea ce ’mi-a făcut spătarul 

Cantacuzin, cóci de tóté acestea numai străinii se vor folosi.
— Sa ne mai vedem, spâtarè ! dise Cantacuzin eşind.
— Să ne vedem iarOşi sánétosi ! adăugi Câmpineanul strîngènd 

tare mâna lui Stroie. Pinó Ia sfinţitul sórelui ai tot timpul să cugeţi 
Ia pace.

.
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— Nădejduescu cö spătarul Cantacuzin va cugeta mai bine şi ’mr. 
va înlesni calea. Or-cum, să ne mai vedem sănătoşi !

XIX.

In dată ce primele umbre ale nopţii se arătarO, Stroie sosi 
în faça porţei ce i se însemnase prin biletul trimis de Acrevi.

Spre a nu încercă anevoinţe în descoperirea locului misterios 
unde eră chiamat, trecuse ânco de cu <Jioa în acea parte a 
oraşului, căutând a ’şi dă bine séma de felul constructiunilor 
învecinate spre a le puté recunósce prin întunerecu.

La slabul scomot al paşilor sèi înnecaţi în pulbere, uă umbră 
negră se deslipi de lüngö stâlpul porţei şi înaintă cu un pas în 
drum.

Stroie din parte-’i se îndreptă spre acea vedenie, care nu putea fi 
decât bètrâna servitóre a Acrevii, şi se opri în dreptul porţei, privind 
cu băgare de sémá către învelitore spre a se încredinţă có nu se 
încelase.

Càlêu(Ja făcii un semnu cu mâna spre a ’i dă să înţelegâ să intre. 
Stroie nu distinse bine daca acel gest eră uă invitaţiune sau eră 
numai uă mişcare mechanică a acelei fiinţe. Uă a doa chiâmare i 
se făcii iarOşi cu mâna fárö nici uă vorbă.

Stroie înaintă atunci cu siguranţă ; umbra deschise porta şi, 
dându-se la uă parte, îl lâsâ să trécâ.

Porta se închise färö scomot în urma sa, şi bètrâna învârti 
de doô ori chieea în íncuietóre.

Stroie remase ânsô lüngö portă ; nu sciă în cotrö să apuce : 
totă curtea eră cufundată în întunerecu, nici uă lumină nu 
licăriâ nicâirea, nici uă mişcare nu se autjiă unde-va.

— Bêlrânico, (jise el ciudatei conductóre ce i se dedese, esci 
bună să ’mi arăţi pe unde să apucu ?

Bètrâna, drept tot respunsul, se mărgini a merge înainte, fâ- 
cêndu’i semnu să o urmele. Stroie se luâ dupö densa.

Dupó érba désâ şi mare ce simtiă sub paşii sei, înţelese cö 
locul unde se afla erà puçin âmblat, şi cö casa de acolo putea 
fi uă locuinţă de acelea în cari stăpâna nu călca nici (Jioa nici. 
pentru scopuri sânte.

Când fuse aprópe de uă scară ’naltă şi drépta ce se ardică 
înaintea sa câ un gigante negru şi gîrbovit, câlèutja îl apucă de 
braçu şi ’1 tîrî mai mult decât îl povètui pe unde să mérgà,

— Ciudat! <Jise în sine Stroie, această bêtrànâ, care nu sciu 
bine nici daca este bétrânà nici măcar daca este femee, deşi 
vestmintele ce portă sunt muieresci, n’are de gând să 'mi vorbéscà !
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Aceasta covîrşire de mésure de ferelii îmi pare de prisos, afarö 
numai de nu va avé alta tinta.

— Esci buna sâ’mi spui, dise el tare, daca cocóna Acrevi este 
aci sau are să viiâ d’acum ’nainte?

Nimeni ănsă nuî respunse. Gonductőrea sa se făcuse nevă- 
vêdutâ lăsânduî singur în tinda acelor case, diu cari eşiă un 
miros de ruine şi mucigaiu.

Stroie se căi de ideea ce avusese de a urmă invitaţiunii unei 
femei pe care n’o cunoscea mâi de locu. Un moment cugeta a 
se întorce înapoi ; ’ şi-aduse ansă aminte cö erâ in deşert : pórta 
erà bine închisă în urma sa.

Peste puçin, călăuza reapării, tinênd în mână un felinar de a- 
celea care aprins face pe cel ce ’l duce să védà fârô a fi vădut ; 
fâcù iarOşi un semnu s’o urmele şi se îndrepta înainte în sala 
cea mare a acelei locuinţe, mergênd cam spre marginea unuia 
din păreţi.

Stroie păru cO descopere uă mască pe faça pretinsei bătrâne 
şi un fel de scufundăturâ în partea din midloc a salei. îşi pipăi 
pumnarul şi continuă a merge cu uă nemulţumire crescândă.

La slabele luciri ce aruncă piedişu felinarul pe când călăuza 
mergea înainte, ferindu-se de nesce bucăţi de cărâmide surpate 
ce sta risipite în cale’-i, păru a observă cö acea tăcută fiinţă 
mergea pré înţepat pentru uă bétráná, şi cö, în locu de uă roche 
femeéscâ, un capot arnăuţescu i se lăsă pe umeri.

Tot ce véduse si simţise îi întări ideea cö locul eră pericolos 
pentru amanţii infideli ai stăpânei d’acolo, şi cö, ast-fel cum se 
încongiură de un mare mister, fapte urîte se putuserö petrece 
sub boitele mute ale acelor ziduri acum în ruină.

Eră cu neputinţă să se mai înlôrcâ înapoi färö conductorul 
séu; începuse aï trece prin minte óre-cari presupuneri negre; 
cu töte astea, reamintindu’şi expresiunile afectuóse din scrisóre 
şi numele bine cunoscut al persónei, pe care de mai multe ori 
o véduse bine dispusă asupràï, se decise a merge pínó unde Ï 
va conduce, spre a descoperi causa acestui secret ce’şi impunea 
către densul, şi pe care Ï întindea pínö la cele mai neînsemnate 
aménunte.

Căleuda merse înainte, scoborî trei trepte, apucă pe uă gale
ria strimtă mai bine conservată, scoborî iarOşi uă scară mai lungă 
puçin de cât cea precedentă şi se află în faça intrării unui beciu, 
prin crăpăturele uşii căruia se strecoră radele roşieticeale unei 
lumine interne.

— Credu cö am ajuns? întrebă Stroie pe conductorul său, 
care se opri să dea uă lovitură în veriga de fer a uşii cu mâ
nerul unui pistol ce trase delà cingétóre.

Conductorul — cöci eră în adevăr un bărbat—ce’şi acoperise

'V
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capul cu un mare vél negru, dupö cum obicinuià bêtrànele din 
acel limpu, facű un semnu afirmativ din cap,

— Fi-vei bun sâ’mi dai voie sa vèdu la felinarul dumitale ce 
ceas póte fi acum?

Stroie, aducendu’şi a minte cö promisese lui Cantacuzin sâ se 
afle negreşit la ua ora dupo apusul sórelui la locul luptei, trase 
orologiul şi voi a se apropia de felinar. Conductorul ànsé i’l re
trase şi fâcù iarOşi un semnu sa mai aiba paţienţâ; apoi tuşi 
într’un mod semnificativ şi lovi din nuou veriga.

Uşa cea grosă a suteranei se deschise în întru şi un mare val 
de lumina inunda figuráiul Stroie. Voi sa privescă în suteranâ ; 
dar mai ’nainte de a’şi deprinde ochii cu acea flacâre ce părea 
a scàpérà mii de schintei, fu împins cu râpecjiune în întru de 
braçul viguros ai conductorului séu şi aruncat în midlocul be
ciului, unde sosi abià tinêndu-se sâ nu caijâ: fusese îmbrâncit 
patru trepte d’uă data în jos. Uşea se reînchise şi veriga fu pusa 
pe afaró.

— Anais, striga conductorul, sfîrşesce curênd şi vino în data 
la curte. Butca te aşt0ptâ la porta bisericei Vergului; eu plecu 
pe jos.

Stroie n’apucase să se desmeticésca bine din pericolósa îm- 
brâncire ce i se făcuse, şi patru Arnăuţi se aruncare de uâ dată 
asuprâ-’i. Uă lupta teribile începu în data.

— Sa nu’i face(.i nici ua sgirieturâ! striga din fund uâ femee 
juna pe care n’o observase àncô Stroie. Voiu sâ mi’i jupuiţi de 
viu, faró rane sau întepature. Nu numai nu vé platescu, ci mâine 
veţi fi sugrumaţi câ nesce câini ticăloşi !

— Dar... îngâna unul din Arnăuti câcjônd de ùà data.
— A ! ! ! pe el !... la gât, fraţilor1 strigâ un altul c&ijênd peste 

cel d’àntêiü.
Cu tóiá furiósa sugrumare ce’i fâcuserô asasinii, Stroie nu’şi 

perduse cumpôtul şi, tragend pumnarul, lovise în inima pe doi 
din Arnâuţii ce’i sta în façâ. Strlns de gût ânsé cu putere pe la 
spate, câijuse în mâinele celor-lalti doi. cari îl legarö în graba 
de mâine şi de picióre, luându’i pumnarul şi sabia cu care era 
încins.

— S’a sfîrşit ! strigâ cu triumfu femeea care sta de façâ la 
aceasta scena de omor.—Bravo ! Damiane şi Anaxilas, ati câşti
gat punga de bani.

Atât vocea acestei Medeâ cât şi a demnului seu consorte a- 
tinse într’un mod singular auijul lui Stroie, care, conservându’şi 
áncó tótá inteligenţa, îşi adună ideile spre a aflâ mijlocul sa 
scape din mâinele celor doi ucigaşi. Amèndoè aceste versuri îi 
era forte cunoscute.

— Dumniata, cocóna ! strigâ el indignat, dumniata dai porunci 
acestor ticăloşi?
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— Eu, spătare !
— Cea mai frumósá şi cea mai deçtéptâ din tóté cocónele ce 

mergu la curie!... Cine ar’fi credut?
— Imi resbunu de dispreţurile ce’mi-ai arétat, şi dovedescu 

có ín adevér sunt surora comisului Teochari, care acum este 
fugar din pricina dumitale.

In adevér, era Anais, surora comisului Scufă, pe care Stroie 
n’o putuse satisface, iar omul ce’l adusese în acel locu, eră soçul 
séu başi-ciohodarul curţii domnesci.

Stroie se convinse cö are a face cu inamicii cei mai implaca
bili, şi có felul de resbunare ce’i anunţase, nu eră uâ deçértà 
spaima numai.

— Sfirşiţi curènd, dise ea aruncând uâ pungă lui Anaxilas. 
Peste puçin mô întorcu şi voiu să gâsescu lucrul dus cu totul 
la capét.

Apoi, stringendu'şi rochea, se răpe'di în sus pe uă scara 
îngusta ce dă afarö, şi lăsa sase audă scomotul unui capacu greu 
ce cădea d’asupra suteranei. Dincolo ceva că un lacăt parii a se 
pune pe acel capacu.

— Anaxilas! dise arnăutul Damian, ne-a închis aci.
— O vedu, respunse Anaxilas.
— Mie nu’mi place gluma. Védi. vérül meu şi Ghioca moru, 

daca n’or fi şi murit, ’l-a pétruns afurisitul ! Trebue să’i scótem 
alarö şi să vedem ce le putem face.

— Dar să sfîrşim mai àntèiu cu acesta, frate.
— Glumesci? Credi tu có se póte jupui un om într’uă jumétà 

de oră ?
— Ce vrei să faci darö ?
— Voiescu mai ântôiu să esu d’aci, să reşuttu, cóci mi se 

pare có iné înnécâ; să dăm afarö pe aceşti sêrmani fraţi şi apoi 
să ne întorcem la lucru.

— Dar daca Anais se va întorce şi nu va găsi tréba sfîrşită ?
— Minciună! nu se mai întorce curènd. N’ai audit có cioha- 

dar-başa o aşteptă la curte ? Nu scii cö Vodă dă mésà mare că
pitanilor, şi femeea asta nu se desparte de bărbaţi de cât la dio ?

— Bine; dar cum să facem? Suntem închişi aci.
— A ! ne-a închis într’adins ! Dupö ce vom ucide pe öltén, să 

ne gâséscâ şi pe noi morţi lûngô dênsul.
— Gândesci? dise cu îngrijare Anaxilas.
— Sunt sigur. Siralu de acum cö nu mai potu ţine aci : miróse 

greu ă mort!
— Ce este darö de făcut? Mi se pare có ai dreptate. La în

ceput nu băgasem de séma mirosul acesta urît.
— Să spergem uşea din façâ.
— Dar cu ce, voinicul meu Damiane?
— Să căutăm ce vă.

. s
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Amêndoi miserabilii, uitând înaintea pericolului de care era 
ameninţaţi şi îndeplinirea ordinului ce Ii se dedese şi positiunea 
disperata a celor murincji, se puserô a cauta cu priviri selbatice 
cevâ cu care s’ar’fi putut ajută sà spargâ uşea beciului.

Nimicù ànsé nu se află în întru, şi numai cu mâinele lor nu 
era în stare sà desfacà uă uşe tare cum puçine se află.

Damian rèmase uimit, cu braçele încrucişate si privind uşea cu 
uă aţintire stupidă : nemulţumirea şi îngrijarea îi paralisaserö in
teligenta.

— Damiane ! striga Anaxilas illuminât de uâ idee.
— Ce este?
— Nu mai spargem uşea !
— O v6(Ju bine:
— M'am gândit la un lucru...
— La ce ?
— Să o deschidem pe din întru.
— A!... Se póte, frate?
— Se póte; dar rupem pumnarul spătarului, o arma pe care 

voiescu s’o pâstredu eu.
— Te gândesci ? Viata ne este în pericol şi mai cugeti să laşi 

altora uă moştenire. Rupe’-l într’uă miie de bucăţi, daca putem 
cu aceasta să scăpăm de aci.

— Să ve<Ji ânsô, nu sunt sigur de reuşita.
— La ce mai vorbesci darO ?
— Ai tu acel cuţit.
— Da.
— Adu’-l încuă.
— Nu ti’-l dau; spune’mi ce este de făcut.
— A! daca este aşă nu’ţi spuiu nimicu.
— Anaxilas ! nu te jucă cu viaţa mea. Nu uita cö tu m’ai 

adus în această visuniă, în care sunt condamnat să moru cu tóté 
<}ilele ce ’mi-a dat Dumnezeu. Dar să scii cö voiu muri numai 
dupó ce voiu trimite în infernu pentru iertarea multelor mele 
pécate un blestemat că tine.— Alege: deschicji uşea sau te omoru 
că pe un guşter ce esci !

— He! he! nu'mi vorbi mie de astea: am trimis între stră
moşi mai bun material decât tine. Daca deschitju uşea, o făcu 
de plăcerea mea iar nu de frică.—Vino de vîrâ vîrful cuţitului aci.

Damian luă uă luminare şi se apropiă de uşă.
— Unde <Jici să înfigu cuţitul? întrebă el.
Anaxilas îi arătă cele doé càpétêie íntórse în scândură ale u- 

rechiei ce ţinea pe afarö veriga uşii. Dupö mai multe cercări, 
pumnarul se rupse färö să fi reuşit a desdoi unul din cele doé 
picióre de fer adîncu înfipte în stejar.

— Mai am un mitjlocu, (jise Anaxilas privind nemăngîiat sfă-
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ràmàturele frumosului pumnar al lui Stroie. Daca nici acela nu 
va reuşi, nu vom fi noi causa có am murit sufocaţi aci.

Anaxilas, picând aceasta, se puse a sgudui uşea cu putere spre 
a face ca veriga de afarO sa sară din copilul sêu : ostenelele sale 
ánsé remaserö deşerte.

Damian se preparâ a’şi cercă şi el norocul, când Anaxilas îl 
opri d’uă dată.

— Stai ! (Jise el. Mi se pare cö audu voci d’asupra scărei din ga- 
leriă... Vine Anais. Trebue să ne găsescâ lucrând...— Ascultă: 
eu sunt de părere să omorîm mai ântêiu pe öltén şi apoi să fa
cem ce cere ea.

Anaxilas trase cuţitul şi se îndreptă la Stroie, care abiă mai 
resuflă. Damian îl opri la rondul séu.

— Aşt0ptâ puçin : mi se pare cö cine-va se scoboră aci... Sunt 
paşi de bărbat. De va fi cine-va străin, suntem descoperiţi.

— Străini aci!... Ţi-ai perdut capul.
— Ascultă!...
Anaxilas se puse să asculte. In adevèr, scomotul mai multor 

paşi s’audiă scoborînd scara pe care Stroie fusese adus acolo.

XX

Etö ce se întîmplase :
Dupö ce Anais închisese oblonul suteranei şi luase chieea la

cătului cu intenţiunea de a nu se mai íntórce pe acolo decât cel 
mai curênd peste doé sèptèmàne, părăsise casa şi se îndrepta 
cu paşi răpedi spre biserica Vergului, unde o adăsta trăsura, 
mergând pe lüngö împrejmuirea curţii spre a se ascunde mai 
mult vederii.

La doé-tjeci de paşi se întîlni pept în pept cu un ofiçer de 
panduri. Ea voi să’l ocoléscá, el ânsô îi opri trecerea.

— Ce voiesci, boierule? îi dise ea.
— Anais! exclamă ofiçerul.
Anais se înfioră : în persona acestui necunoscut descoperise pe 

unul din amicii sói.
— Tu esci, Predo? întrebă ea spre a se încredinţă bine.
— Eu, erota mea.
— Dar această îmbrăcăminte ciudată?
— Sunt orônduit căpitan în oştea Oltului, şi m’am îmbrăcat 

că cei-lalţi oşteni din céta în care am intrat.
— Unde te duci încuă?
— Veniam să te gâsescu.
— Pe mine?
— Färö îndoélâ.

is
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— Dar de unde ai sciut có sunt aci?
— Asia este taina mea.
— Te rogu, lumina mea!...
— îmi juri cO nu’i vei face nici un réu?
— Tot ce doresci.
— Bine ! Bâlaşa 'mi-a spus có esci aci ; ànsé m’a rugat să nu 

spuiu cö am aflat delà densa.
— Çérpele!... Aveai să’mi <Jici cevâ?
— Anaiso ! Cum poţi să’mi faci această întrebare ? Plecu mâine 

în diori, Dumnedeu scie de voiu mai trăi, şi me întrebi daca am 
sâ’ţi dieu cevà ! Ce ! nu mai sunt ore micul téu Preda de altă dată?

— Viclene ! cu ast-fel de vorbe ’mi-ai luat minţile.
Anais îl apucă de bărbiâ şi ’l mângiiâ. Preda îi luă mâna şi ’i-o 

sărută.
— Dar bine! dise junele, stăm aci? nu ne întorcem înapoi?
— Nu, sufletul meu.
— Anaiso !...
— Nu’mi cere aceasta acum, coci îmi este peste putinţă.
— Peste putinţă? îti este peste pulintă?...
— Da, îmi este cu neputinţă, aşă în cât chiar sunt nevoită 

să te lasu.
Junele o privi mirat. Nici uâ dată această fragedă femee nu 

se arătase mai rece şi mai laconică în afecţiunea sa.
— Mé părâsesci ast-fel?... urmă el.
— Trebue s’o făcu cu inima sfişiată.
— Plecu mâine!...
— 0 ! cât pentru asta. sunt încredinţată cö nu vei plecă.
— îti jura!...
— Sciu cö poţi să juri: dar crede-mé pe mine có n’ai să pleci.
— Dă’mi voie măcar să te însoçescu pînô a casé.
— îti multumescu, dragul meu ; dar nu se póte. Voiu astâ-sérâ 

să mè primblu singură.
— Du-tè daró ! dise Preda atins în amorul său. îmi pare réu 

có te-am cunoscut atât de tărdiu.
—Te aşteptu mâine sérà la grădină.
— Nu! de acum am sfirşit améndoi.
— Vino...
— Nu ne vom mai vedé de astà-sérà.
Anais se depărtă în grabă fáró a’i respunde.
— Mé trâdédà necredinciósa ! dise cu indignaţiune junele. Nu 

voiesce nici măcar s'o însoçescu. — Negreşit, unde s’o însotescu? 
Nu merge acasă. Cine scie unde are de gând să apuce. Aci nu 
voiesce să se întorcă. — A! dar de ce nu voiesce să se întorcâ 
când este Ia doi paşi de portă? — Aci este tótá taina : or are 
pe cine-va la care voiesce să se întorcâ, sau are să viiâ cu 
cine-va. Eră pré grăbită să plece. — A! mişea, te-oiu desco-
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peri eu, şi pre legea mea ! mâine Bucureştilor sei câţi iubovnici 
schimbi într’uâ nópte.

Cu această resolutiune, junele pandur, îmboldit de gelosiă şî 
resbunare, se retrase peste drum de pórtá şi se aşe<Jă la pîndâ, 
decis a sta acolo uă eternitate.

Medita de căt-va timpu asupra modului de a1 şi resbunà în 
contra infidelei : voia sâ’i facă uă. pedépsâ care să'i căuşele uâ 
durere tot atât de profundă că şi aceea ce simţia el ; singură 
gura lumii nu’i părea de ajuns. In această frémêntare a mintii, 
i se păru cO aude scomotul înfundat al unor paşi. Peste puçin 
apärurö dóé umbre negre, îndreptăndu-se cu óre-care îngrijire 
spre porta de unde eşise Anais.

— A ! exclamă el. Doi, nu unul, afarö numai daca cel mai din 
urmă nu va fi uă slugă sau vre un trecător.' Să vedem ce făcu 
aceşti omeni.

Umbra ce mergea mai ’nainte cu vre uâ doi paşi se opri îna
intea portei, trase uâ chiee de desubt, deschise şi intră în curte. 
Cel d’al doilea, Preda nu observă ce făcuse ; dar de bună sémá 
intrase şi el, de óre ce nu se mai vedea pe acolo.

Junele Preda se aruncă cu dóé sâriture în urma necunoscuţilor 
şi voi a deschide porta ; se vede ànsê cö se luase mésura d’a o 
închide pe din întru, cöci lemnul remase nemişcat din locu’-i.

— A ! <Jise el ; ipochimenii aceştia sunt din cei d’aprópe ai D-ei : 
au chiee cu care deschidu şi închidu dupö voinţă, pe când pe 
mine nu mó lasă nici s’o ducu pînô a casă ! — Dobitocu ce am 
fost! îmi închipuiam cö numai pe mine mé iubesce, cö numai 
pe mine mé vede în visurile sale de fericire... Şi mai stau aci 
că un împetrit !

Preda făcu un pas să plece.
— Nu ! cugetă el ; nu voiu plecă numai aşa ; trebue să cunoscu 

cine este omul pentru care mişeaoa asta mé vinde. Ea are să 
se întorcâ îndată. Voiu dă peste dânşii unul în braçele altuia. 
Pe Dumnezeul meu !... E ! sciu eu ce voiu face atunci ! Asta va 
fi grozav !...

picênd acestea în sineşi, sări într’iiâ clipă peste împrejmuirea 
de scăndure a curţii, atât mênia îi îndoià sprintenia naturalé.

Acest fericit dc altă dată cunoscea töte cotiturele locuinţei unde 
în numerate ronduri Anais îl îmbôtasede ceea ce se numesce des
fătările juneţii. Apucă darö răpede pe uă potecă lateralé şi se 
introduse într’uâ cameră vecină iatacului acestei Fnneă, cu in- 
tenţiunea de a’i surprinde şi enseşi ti ádátórele sale suspine. Nu 
putù ânsé remânè mult în aceasta retragere : necasul îl sugrumă. 
Deschise uşor şi eşi afarö. în acelaşi moment, uă lumină îi luă 
vederea : mâna unui om îndreptase în faça sa un felinar care 
lumină numai într’una din părţile sale şi ale cărui ra<Je concen
trate pe uă placă de metal poleit, se resfrângea în chipul său cu

,
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strălucirea unui sőre electricu. Preda puse mâna la ochi si se 
retrase un pas.

— Ce cauţi aci? întrebă necunoscutul cu un accent străin.
— Dar tu ce cauţi ? respunse Preda punênd măna pe pumnarul 

ce purtă la cingétóre.
— Sonore ! ordoni să’l expediedü ? s’audi la spate într’uă limbă 

necunoscută junelui nostru.
— Nu, Paolo, respunse cel întrebat în aceeaşi limbă. Sunt 

curios să sciu cine este pandurul şi cura se întlmplă ca un ofiçer 
•din céta lui Stroie, abiă sosit de căte-va (}Ue, să cunoscă aşa de 
bine camerele de aci.

— A! (Jise în sine Preda, este Carra. Vrea sădica desfrânata 
se aruncă cu nepăsare şi ănsuşi în braçele străinilor ! Cine putea 
crede una ca aceasta?

— Prietene, (Jise Carra în romănesce, cóci eră el, ţine-’ţi jun
ghiul la locul său, fiind có mai ’naînte de a’l trage, poţi să fii 
întins jos. Fii bun şi spune’mi ce cauţi aci.

— Ce cautu aci, o ve<Ji. Sunt aci pentru có stăpăna acestor 
dărâmăture este, adicó a fost pínö acum prietena mea.

Preda, neputênd remàné în camera unde hotărîşe mai ’nainte 
să stea, voia cel puçin să descopere rivalului său mişeliele necre- 
dinciósei sale de amante spre a’l face să o părăsăscă şi el cu 
desgust.

— Atunci, dragul meu, respunse Caria, adu mâna încuă şi să 
fim prieteni. N’ai cuvînt să fii supărat pe mine cum nici eu nu 
sunt pe D-ta. Numele meu este Jean Louis Carra ; al dumitale 
cum este?

— Eu mă numescu Preda Podeanul, căpitan în Oştea Oltului.
— Acum, fiind có cunoscinţa nostră este făcută, dă’mi braçul 

dumitale, şi să lăsăm aci pe cocóna gasdâ să ’şi aştepte alţi iu- 
bovnici, daca şi acelora le va fi făgăduit s’o găsăscă aci.

— Dar nu è cum cretji : Anais nu este aci.
— Nu ? Dar unde este ?
— Nu ’ţi-aşu pută spune. Am întîlnit-o eşind este aprópe un 

sfert de ceas fárö să ’mi spuiă unde se duce.
— Eşiă de aci?
— Chiar de aci.
— Singură?
— De tot singură.
— Atunci are de gând să se întorcă : s’o aşteptăm. Are să 

fia nebună de bucuriă vădăndu-ne buni prieteni.
— Signore, întrerupse Paolo, nu suntem singuri. Jos este uă 

bună compania de amici cari paru có au perdut paţ.ienţa: audu 
clănţănitul unei verigă însoçit de nesce ţepene înjurăture ar- 
aăuţesci. ,

— Unde audi tu acestea? întrebă Carra.
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— In direcţiunea aceea, respunse Italianul arătând cu degitul 

în jos spre scara ce ducea în beciuri.
— In pivniţă?
— Nu tocmai ; cunoscu acolo un beciu care nu este mult 

profund.
— A ! fâcii Carra. Dorescu sâ cunoscu pe aceşti nuoi amanţi 

puşi Ia păstrare. Du-te, Paolo, de Ie fà visita ta, şi daca afli 
cevâ demnu în aceşti nefericiţi, vino cu denşii aci.

Paolo plecà. După cinci minute se íntórse gâfâind şi abia 
putendu’şi reţine mişcarea suflétéscá.

— Signore, <Jise el, veniţi în data jos! Sunt trei omeni morţi 
acolo şi doi cari vor sâ ésa. Mi s’a pârut cö am recunoscut 
vocea lui Anaxilas.

— Cine este acesta? întrebà Carra.
— Da, aveţi cuvînt, nu'l puteţi cunósce : este faimosul servitor 

al lui Scufâ. Unde se afla acest scelerat, tot-d’auna urméijâ 
uä crimă. Dar asta data este prins şi el-ensuşi în cursa.

— Aidem, căpitane ! cjise Carra, dupó ce traduse lui Preda 
cele ce Paolo îi spusese în italienesce. Aceasta platesce oste- 
néla sà fia aflat. Aci este negreşit uă isloriâ. — Paolo, condu-ne.

Paolo, luând felinarul din mâna stăpânului sêü, apucâ înainte. 
Când ajunse jos în faça uşii, scomotul nu se mai au<Jiâ.

— Anaxilas! strigâ de uä dată Italianul dând uä furiôsâ 
lovitura de picior în uşe. Nu dâ!

Paolo véçluse prin crépaturele uşii pe Anaxilas înaintând cu 
un cuţit în mâna şi gata a lovi în omul ce sta resturnat cu 
faça în sus. Nimeni nu scià cô acea victima erâ Stroie.

In aceeaşi clipă veriga fuse trasa şi Paolo cel d’àntèiu se 
aruncâ în întru.

— Nu lăsaţi sâ ésâ, signori ! strigâ el privind pe cei doi 
briganzi, cari traseserö cuţitele şi se îndreptă asupra Italianului.

— La mine ! Italian afurisit ! strigâ Anaxilas, râpetjindu-se 
asupră-’i. Asta dată vei plăti pentru toţi Paolo se strînse câ 
un resort. ; lovitura Grecului fu data în secu ; apoi, printr’una 
din acele mişcâri subite ale luptacilor orientali, vîrînd capul 
între gambele arcuite şi descarnate ale adversarului séù, îl 
ardicâ de ua dată şi’l resturnâ drept în cap. Intr’uâ clipă se 
aruncâ cu genuchii asupră-’i.

— Lovesce, Damiane ! mugi Anaxilas sugrumat. Damian ànsë 
vëcjênd có Preda şi Carra îl aşteptă la uşe, unul cu spada 
trasa iar cel-Ialt cu pumnarul, lepëdase cuţitul şi se resemnase 
a se dâ prins.

— Ap6ra-le cum vei sei, eu nu mai am nici uă putere, respunse el.
Grecul voi să întôrca braçul şi să iovéscà în cósta pe Paolo.

Acesta ânsé, care cugeta la uă asemenea mişcare, îi apucâ cu amêndoé
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màinele pumnul şi, vô<Jènd cô nu è putinţa a’i scôte arma din 
mâna, înfipse de uă data dinţii d’asupra închieeturei de jos a 
braçului. Grecul dete un tipét turbat şi làsâ cuţitul să’i pice.

— Acum, dise Paolo luând îndată acea unélta, scumpul meu 
tatâ, poţi sâ te scoli pe lungele tale reschitóre si sâ’ţi ştergi nasul 
de sânge, fiind cö esci mai urît decât un diavol.

Carra şi Preda cu ajutorul lui Paolo legarö pe cei doi bandiţi 
cu brîul de mătase al arnâutului Damian ; merseró apoi sâ observe 
pe morţi sprê a vedé daca în ádevér erâ destul de inghiâqaţi. 
Toţi trei se traserö înapoi de spaima şi mirare descoperind la fundul 
beciului pe Stroie. Figura sa transparente şi nesimţitore anunţa 
încetarea din viaţa. Membrele sale, pétrunse de legăture, era vinete 
şi reci de tot : aerul cel puturos al suteranei, de unde eşiâ un 
miros ciumos de cărnuri descompuse, îl asfixiase.

— Signore, nu este âncô mort, strigă fericit Paolo, care se 
aplecase spre a deslegà braçele lui Stroie: inima âncO ii bate. 
Sa ’l scótera d’aci.

Preda şi Paolo ardicarö pe Stroie farö mişcare ca şi farö simţire 
şi ’l depuserö în curtea din dos a caselor. îi deslegaró în data 
mâinele şi piciórele şi íncepuró a’i dâ ajut.órele necesare asfixiaţilor. 
Spre marea ’bucuriâ a tutúlor şi mai vîrtos a lui Paolo, care 
săriă şi bătea în palme ca un copil, Stroie, dupó uă ora de fricţiuni 
şi de suflare de aer în plâmôni, era în fine readus la viaţa.

Peste doe ore dupö aceasta aventură, el intra urmat de Preda 
în sala ospeţului, unde Mavrogheni şi cei-lalţi comandanţi de corpuri 
ale armatei se ospălă în midlocul mai multor boieri şi cocóne 
ce ţinea cu curtea domnéseâ, între cari se aflâ şi Anais cu başi-cio- 
hodarulpuçin mai la uâ parte.

— A ! spătare, exclamă Mavrogheni văcjăndu’l, desperasem de 
a te vedé asta-sérâ. _

— Şi eu, Măria ta, perdusem pentru tot-d’auna speranţa de a 
te mai vedé.

— Dar ce ai ? esci sérbêd şi schimbat la façâ.
— Măria ta, aerul Bucurescilor uu ’mipriesce; ţi am mai spus-o.
— Dar ast’diminétà erai mai sănătos şi mai voios decât mai 

’nainte.
— Ast’diminăţâ nu intrasem àncô în casele misterióse ale başi- 

ciohodarului Măriei tale.
— Nu te înţelegu, archon spătare, (Jişe Despotul încruntând 

puçin spràncéna.
— Citesce aceasta, şi vei înţelege.
Stroie scóse din vesta biletul ce primise şi ’l întinse Iui Mavrogheni. 

In acel moment un ţipet ascuţit se audi la capul mesei. Anais 
leşinase în braçele soçului sèu, care se grăbiâ a o duce afarO 
să respire.
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— Nu se ese îndată, archonta, îi <}ise Preda punêndu-s’e înainte 
şi oprindu- l cu braçul.

Toţi ospetii era îmmârmuriti.
— Cine a cutezat să ’mi arunce această miserabilă caloraniă ? 

strigă de uă dată Mavrogheni privind împregiuru’i dupó ce citi 
scrisórea ce’i dedese Stroie, şi prin care acesta era prevestit, 
dupö cum lectorul îşi aduce aminte, cö viaţa ii va fi în pericol 
de se va duce la ospeţul domnescu.

— Măria ta nu poţi cunósce scriptura din acest bilet?
— Nu, spătare, îţi juru !
— De este aşă, binevoiesce a întrebă pe archon başi-ciohodar.
— inaimévá încuă, archonta! strigă Mavrogheni cu uă voce 

de tunet.
Ciocoiul remase ânsă pe locu.
— Măria ta!.. îngână el; privesce... Şi ’i arătă pe soçia sa.
Stroie nară atunci în surprinderea tutulor şi a lui Mavrogheni

cele ce i se intîmplase şi modul scăpării sale.
— îţi multumeseu, căpitane, <Jise Voevodul adresăndu-se lui 

Preda. Ai făcut bine de ai oprit aci pe aceşti trădători. Mâine 
voiu face dreptate cu dănşii înaintea plecării mele. Aceasta îmi 
va fi de bună piază. — Să ’i ardice d’aci !

Acum, dragul meu spătare, fiiud có din mila Domnului ai scă
pat de cel mai mare pericol, aşedâ-te mai curând între noi. Voiescu 
să închinu eu cel d’àntèiu în sănătatea domnieitale şi pentru suc
cesul armelor române.

— Măria ta, îţi ceru iertare. Am venit aci ca să liniştescu în- 
grijarea Măriei tale despre mine ; dar nu potu rămână mai mult. 
Dâ’ini voie să plecu.

— Ai cuvînt, archon spătare : du-te. Mâine dirainăţâ speru să 
te gâsescu sănătos şi să ’ţi. dieu eu ântêiu : bună diminăţa.

— Dumitrachi, di să dea calul meu spătarului.
Turnavitul disc un cuvînt unui iciolan, care plecă în dată.
Stroie salutâ pe ospeţi şi eşi urmat de Preda. Când fuse jos

la capul scârei, uă mână amică i se lăsâ pe umeri. Se íntórse 
şi vădii pe Câmpineanul şi pe Cantacuzin.

— îţi ceru iertare, dise Stroie lui Cantacuzin. Scii cö 'nai-a 
fost cu neputinţă să mă aflu la ceasul hotârît. Mâine în di°ri 
nâdéjduescu să fiu al dumitale. Ar’ fi mai bine în grădina din 
dosul Antimului.

— Archon spătare, respunse Câmpineanul, noi îţi cerem iertare. 
Suntem încredinţaţi cö am fost înşelaţi.

— Aşâ daró sunt fericit a vă strînge mâna.
— Da, câ unor adevăraţi prieteni,
— Să ne vedem sănătoşi în fa ça duşmanului.
— Nu, archon spătare, respunse Cantacuzin ; acolo nu ne vom 

întîlni.

\
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— Cum ?
— La nópte fugim la Braşov. Aceleaşi curse ne potu fi întinse 

si nőé, şi póte fárö norocul de scăpare al dumitale.
— Credeţi cö Mavrogheni a putut face aceasta ? întreba Stroie 

cu îndoela.
— Suntem încredinţaţi.
— Eu nu credu nimicu.
Stroie, Cămpineanul şi Cantacuzin se îmbrâpişarO şi plecaró 

fia-care în diferintê direcţiune.
Preda se íntórse sâ spuiă Petriţei cum a scăpat, pe spătarul sêu 

Stroie şi cum acesta incontestabil îi datoresce viaţa.
Mavrogheni puçin dupó aceasta se retrase din midlocul óspe- 

tilor, lâsăndu-le libertatea de a bancheta pînO când vor voi.

XXI

IiTurma acestor întîmplări ce’l puseserO de dóé ori faţă în 
façà cu mórtea, şi în urma sângerosului afront priimit de boieri 
cu nesimţirea unor vite, Stroie avu uă sguduire teribile în con
vicţiunile sale. Sperase cö domnia străinului şi marile suferinţe 
impuse ţerei de aprópe una sută de ani, vor fi oçelit inimele, şi, 
daca nu alt, cel puçin va fi aprins focul unei nobili resbunări în 
contra arendaşilor nesăţioşi ai terei şi în contra uneltelor lor.

In locu de aceasta, Stroie întîlnise invidia, ura, desbinarea şi 
uă pitulire atât de mare, în cât simtimentul demnităţii se vedea 
pretutindeni atrofiat.

Nimeni nu mai cugetă la păstrarea unei ţere din care vecinii 
incepuserö a'şi însuşi mice petice ; credinţa în vitalitatea popolului 
eră stinsă în cei mari.

Austria luase Bucovina ; Rusia invidia Basarabia ; .şi daca n’o 
înghiţise ftncö, causa eră cö imperiul Habsburgilor se află cu 
doê-<Jeci de ani departe de desastrele ce avea să încerce prin 
armele françese. Maria Theresa eră ameninţâtore, şi, la conferinţa 
de la Neustadt, prinçul de Kaunitz declară în numele suveranei 
sale cö nu va permite nici uă dată Rusiei să privéscâ măcar 
asupra Principatelor. Rusia câtă sâ adaste.

Sultanii, din parte-le, daca nu transformaserO aceste ţere în 
paşalicuri, causa eră cö le conveniă mai bine să le stórcá prin 
Grecii din Fanar decât să le convertéscà la credinţa Profetului, 
lucru ce le-ar’ fi dat bătaie de cap şi ar’ fi cerut şi timpu.

Delà Şerban II Gantacuzin, nimeni dintre boieri nu mai lucrase 
în sensul unei politice de mărire naţionale.

în această stare de lucruri, Stroie înţelese cö nu putea aşteptă 
nimicu din partea boierilor. Eră nevoie de uă revoluţiune deplină
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•care sa curaie, sû préfaça şi sa reînviere lotul. Aceasta mişcare 
de regenerare, fi-va el în stare s’o operele cu ajutorul câtor-va 
amici ? se întreba pe sine, vé(Jèndu-se amûgit în speranţe şi redus 
•la propriele sale midlóce. Uă revolutiune nu este nici uă data 
opera unui singur om, fia macat* cel mai mare geniu : revoluţi- 
unile sunt opera timpului, resultatul suferinţelor grâmêdife, al 
necesităţilor devei ile imperióse, al convicţiunilor devenite credul 
•tutulor şi al nevoii de amelioratiune spre care tinde omenirea. 
Un om atunci aprinde schinteea, şi flacârea se întinde d’ua data 
asupra cuprinsului întregu.

Stroie îşi adunâ ideile şi hotărî a merge înainte. Privirile sale 
se aruncaro asupra popolului : clasile de jos era culminate de 
împilări. Un singur lucru îl înfiora : popolul în ura sa nu distingea 
:pe boierii români de boierii greci ; toţi fuseseró nedrepţi către 
•densul. Uă data leul deslănţat, puté-va sa’! mai înfrêne ? Câţi din 
cei cari au cercai a l conduce, n’au fost victima devotamentului 
lor generos !

Sortii àhsé era de mult aruncaţi; în puntul unde ajunsese, 
Stroie nu mai putea da înapoi. Fatalitatea putea şi ea sä inlerviia 
în favórea sa.

Mâi tot-d’auna uă complicitate a Destinului a încovoiat eveni
mentele spre a ardicâ un piedestal celor mai mari glorie istorice.

Daca un glontu s'ar’ fi introdus în creeni lui Bonaparte la 
asediul Tulonului, de sigur ar’ ii murit ca un simplu căpitan de 
artileria, şi Moskva scâpà nearsa şi Wellington trecea neobservat.

Dar daca mareşalul (îrouchy nu cădea în acea câpiéla zânâticâ 
la Gembloux, cinci leghe departe de Waterloo, Wellington paţiâ 
uâ ruşine ce nu s’a mai înl.împlat unui generalisim comandând 
armatele a dóé imperie şi dóé regate.

0 Pocinogu, Pacoste, Trişte, întreita ipolasiâ a Fortunei, care 
ai împărţit celor mari nerozia, burgesilor pântecele şi popolului 
cótele gólé, este őre cu putinţa sa nu faci nimicu pínö la fine 
•cum se cade !

Mavrogheni işi ţinuse cuvîntul : în diminéta plecării, Stroie fu
sese numit deplin împuternicitul sèu în Oltenia. 1 se lăsa puterea 
•de a ardicâ omeni şi bani pentru apörarea terei or unde îi va 
afla, a scote pe ispravnicii haini şi necredincioşi şi a numi pe al|ii.

Cu tóté astea nu era mulţumit. Cei şâse mii de omeni ce pro
mitea sâ’i trimită, avea un comandant în parte, forrná un corpu 
despărţit destinat numai a cooperâ, iar nu a fi vôrsat. în armata 
sa. Comandantul acestor ostaşi erâ Tumavitul, un ofiţer de uă 
bravură necontestată şi de uă inteligenţă superioră.

Daca un personagiu d’uă asemenea valóre, care în acelaşi timpu 
era şi ajutantul lui Mavrogheni, se trimitea ca general al corpului 
auxiliar, nu mai putea fi îndoélà có scopul nu’i erâ altul decât
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a’l supraveghià d’aprôpe şi a se interpune la timpii între dènsul 
şi Mavrogheni.

Devotamentul Turnavitului pentru Domnul sèu erà afarö din 
or-ce bânuélà; ast-fel, Stroie nu credea cô’l va puté decide a 
intra în vederile sale şi a se aliâ cu densul.

Dificultăţile darö crescea cu cât părea a se întinde orizontul 
combin aţiuni lor sale.

Ceea ce desgustâ mai mult pe Stroie erà rolul de taler cu dóé 
feţe, rolul vulpén ce câta sâ’şi impuià. Aceasta erà singura parte 
în care nu’şi sim(ià uă vocaţiune.

Spiritul sèu dà înapoi la cea mai mică combinaţiune ce avea aerul 
unei manopere. Presimtià cö la cea d’àntèiu neîncredere ce va des
coperi în conduita lui Turnavitu, va arunca în Olt adunâturele 
lui Mavrogheni şi va dà semnalul rescólei.

Cu această ferma resoluţiune se despărţi de Mavrogheni, care, 
din curtea Antimului, îşi luâ direct drumul la tabéra sa din câm
pul Golentinei şi d’aci spre Buzèu.

A doa (}i Stroie erà în capitala judeţului Argeşul. Turnavilul 
pleca şi el cu ş6se mii de omeni, dintre cari una miie de spahii 
luaţi din garnisona turcéscâ din Giurgiu.

Argeşul este singurul dintre judeţele României în care boier
naşii şi moşnenii sunt mai numeroşi, şi în care tradifiunile mili
tare şi cetâţenesci au resfrànt tot-d’auna mai cu fidelitate strigătul 
de resbel şi independintă al Olteniei.

Cei mai inteligenţi şi bine formaţi recruţi din România de din- 
cuâ de Olt îi trimite Argeşul. Cevâ cavalerescu şi mîndru strâ- 
lucesce în fisionomia acestor descindenţi ai căpitanilor curţii lui 
Neagoe Voevod.

La acea epochă, Pitescii, frumósa capitale a acestui judeţ.u, nu 
cuprindea în sine atâtea elemente străine de patria şi naţionali
tatea română. Boierii Golesci, Cornăţeni, Brătieni, Budişteni, 
Milcoveni şi alţii vindea pe nimicu vinurile, rachiurile şi mierea 
stupărielor lor micilor neguţători români din oraşu, cavi, măcar 
có puşi sub patronagiul lui Mercur, câ membri ai corporaţiunii 
mercantile, nu erà ànsé mai puţin galantomi în daraverile lor cu 
Slătinenii şi cu Bucurescenii, peutru cö temperamentul lor erà 
românescu.

Ast-fel, fiind cö pe atunci cantórele lor nu se aflà pré încăr
cate de afaceri, şi câştigurile ce avea nu erà de natură a’i ţine 
legaţi .de băierele pungei, la cea mai mică ocasiune comerţiul 
făcea causă comună cu boierii spre a dà de lucru stăpâîiirii.

La sosirea lui Stroie, oraşul erà în agitaţiune. Se sciâ acum 
despre ardicarea unui cor pu de panduri peste Olt spre Rômnicu, 
precum şi despre intrarea Nemţilor în ţâră pe la Riul-Vadului. Se 
mai vorbiâ despre ore-care óste nemţescâ scoborând despre 
Craiova.
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Boieri, boiernaşi, moşneni şi comercianţi, fiâ-care se armâ dupó 
puterile sale şi se prepară a’şi apérà familia şi averea. — Când 
n’ar’ fi fost bravura particulară a acestor Argeşeni, le erâ de 
ajuns amintirile fioróse ale devastărilor comise de Nemţii coman
daţi do generalul marchis de Stainville, spre a le deşteptă siraţi- 
meni.nl conservaţiunii : şi acum Nemţii eră să trécá pe acolo şi 
negreşit să se dea la aceleaşi jafuri şi bori Arii.

Venirea iui Stroie puse focul în acesie inime tot-d’auna gala 
a simţi cavaleresce.

Aşteptă sosirea lui Mavrogheni în acea parte; fiind ánsé có 
Măria sa se îndreptă spre Focşani, tot mai bine eră có trimitea 
un spătar român decât un Grecu sau un paşă turca.

Sepie sute de tineri respunserô numai-decât la chiămarea co
mandantului öltén. Un număr aprópe îndoit ce nu apucaseră àncô 
a’şi face pregătirile, promitea să'l urmede la Rômnicu peste 
trei dile.

Cu acest corpii mien, provèdut cu cele mai bune arme, trecu 
prin Curtea-de-Argeşu, de uude îl mai urmarö câle-va cete, şi 
scoborî la schitul Coranul din marginea Oltului.

Planul său fiind de a formă uă fabérâ de deposit dincuă de 
Olt spre a împedică trecerea Nemţilor prin direcţiunea Ostrovului 
sau a Coranului, precum şi de a’i servi de punt de împreunare 
în caşul când ar’ vedé càdênd asupră-’i forţele strînse la un locu 
ale inamicului, plecă ensuşi în acea sérâ cu căpitanul Fărcâşanul 
să explore tôrêmul în sus pe laturea Oltului despre Şerbănesci 
şi Jiblea.

Observaţiunile sale se oprirö asupra puntului din laturea de 
dincuă a satului Jiblea, unde pîrîul Coisca desparte lunca în dóé 
spre a se vérsà în Olt. Un corpu de câte-va mii de ómeni se 
putea nutri aci cu înlesnire, şi mai vîrtoş se putea apóra cu succes 
în contra unui număr împătrit de inamici. Posiţiunea era prote- 
giatá din drépta de înălţimile pâdurose ale muntelui, ce mergea 
din ce în ce ardicându-se şi devenind abrupt ; din partea stângă 
eră mărginită de apa Oltului, mai lat şi mai profund în acea parte. 
In façâ, avea pîrîul Coisca, ce fârô a fi de vr’uă profunzime, se 
putea ânsê forma din laturile sale dóé metereze paralele ce nu 
se putea luă cu asalt, graţia nenumăratelor frânture de stâncă ce 
acest pîrîu rostocolesce pe matcâ’i în vărsările sale.

Stroie lăsă aci pe Fărcâşanul şi îi prescrise modul de a'şi aşedâ 
tabăra, de a se întări şi de a se apérà. Pentru cele necesare 
oştenilor, îi recomandă să recurgă Ia m önás tir ea Cozia, la schi
turile Fedeleşoiul, Berislavescii şi Goranul. Numai în cas de 
lipsă putea să facă rechisiţiuni în satele vecine.

în aşteptarea ómenilor ce cată să soséscà în a doaşi în 
•cele urmàtôre, trase singur planul cantonării diverselor arme,
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spre a lâsà ajutantului sâu cât se va pute mai puçin de lucru şi 
prin urmare cât se va pute mai puçin locu la erori.

Când toţi voluntarii sei dispärurö spre calea ce duce la Jiblea, 
Stroie trecu Oltul pe la Gorán şi intra în Rômnicu

Aspectul oraşului acestuia diferiâ mult de al Pitescilor. Pe când 
Argeşenii se gâtiâ să se apere, Rômnicenii se prepara de calétoria.

Mè explicu. — Omenii bine crescuţi au înţeles, sunt sigur, cö 
nu se preparâ de plecare decât acea parte a locuitorilor pe care 
nici resbelele o strîmtorédâ nici epidemiele a decimat-o vre uâ 
dată. Cât pentru popol, el dupö ce mai tot-d’auna îşi ţine sto- 
machul gol, apoi tot pe densul cade nevoiea de a nutri ordele 
flâmînde ale inamicului. El este lot-d’auna a casa pentru tóté 
corvadele.

Şi daca Rômnicenii nu deşertase™ àncô de tot oraşul, aceasta 
proveniâ numai din causa cö nu erâ luminaţi asupra drumului, 
în sus, veniâ Nemţii ; din jos, iarö Nemţii ; spre munţi erâ tabéra 
pandurilor, cârora li se arunca napastea unor stricăciuni şi de- 
sordini ce negreşit nu fâcuserô.

Cléfâtul veniâ din partea egumenului delà Hurez, pe a cărui 
vâtrâ sta oştea. înţeles cu confraţii sei de la Bistriţa, Arnota şi 
Polovraci, calomniase oştea atribuindu’i mai multa aplecare spre 
Iacomiă decât spie evlavia.

Mânia acestor sânte persóne proveniâ mai mult dintr’un simti- 
ment de conservaţiune a turmei ce li se încredinţase. Piotopopul 
Magherul, comandantul ad interim al pandurilor! şi pe care nu 
conteniâ a’l cualificâ de năimitul din Evangeliu, se dicea cö 
prilostise opt-deci de părinţi, cari acum făcea exerciţie cu carabina 
şi mâncâ berbecu.

Prâsânţiâ sa Episcopul, spre a nu maiaud'ide tóté aceste monstru- 
óse fárö-de-legi, şi mai mult spre a nu vedé cu ânsişi ochii séi pri- 
liănindu-se şi dându-se în jaf sânta privniţă a kiriarchiei — cöci 
se vorbiâ cö acea pandurirae cugetâ sa se scobóre la Römnicu — 
se decisese a plecâ la Craiova cu un minut mai curând. Pas
torul se oprise numai din causa colonei nemţesci ce veniâ despre 
Drăgăşani. Doâ, trei parale ce se aflâ pe lfingó pré sânţia sa, nu’l 
iertâ patriotismul sâ lase sa i le fure Nemţii, şi nici la residenţâ 
nul dâ a sta, cöci îmbolditorul ânger al Satanei putea pune în 
ispită alte suflete chreştinesci din oraşu lacome de avuţiele lumii 
acesteia.

Mare fuse darö bucuria celor ce voiâ a pribegi când aílaró 
có trimisul domnescu ce sosiâ erâ ânsuşi nepotul părintelui Ga- 
vriil Tismûneanul, om cuvios şi cucernicii, pe cât se dicea.

Cată áncö să spuiu cö, dintre toţi câţi se felicită de acest 
eveniment, sârăcimea erâ cea mai transportată de bucuria?

Ce câştigă aceşti sîrmani có un spâtar veniâ sâ apere oraşul 
şi có Românii avea sâ se iea la bătaie cu Nemţii?
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In ce putea fi lolosiţi ei, cari nu avea parte nici la onorile 
triumfului, aceasta fiind dreptul capului, nici la împărţirea pradelor, 
Nemţii fiind, precum se scie, tot atât. de calici că şi ei?

Ce însemnă acest avent pentru luptă, acest entusiasmu pentru 
victoria, această obstinatiune de a muri unul lüngö altul cu 
grâméda ?

Côci nu este plan de resbel, or cât de ingenios combinat, din 
care să fia exclusă machina omenescă.

— înainle. copii ! înainte ! ! !
Şi sânta canalia, cu figura în flăcări, cu respiraţiunea aprinsă, 

cu pumnul încleştat pe armă, cu ochiul sfidând şi nesocotind 
mórtea, înaintédâ, se poticnesce, se aruncă mai furiósá. Trosnescu 
pepturile sub lovirea baionetei, sângele ţişnesce că dintr’o iontănă, 
organele ciuntite încurcă pasul ; cadu, cadu fárö murmură că şi 
lârO plângere ! Dar., am învins !.. Am învins !.. cóci, vedeţi ?.. câmpul 
acesta acoperit de cadaverele bravilor noştri este al nostru !— S’au 
bătut bine aceşti copii ai miseriei!

Se bucură prostimea din Rómnicu, cóci mai din ainte avea un 
fel de ante-gust pentru plumbu şi pulbere de puşcă: i se făcuse 
să moră.

— Bravi soldaţi! strigă Sânta-Alianţă, depuneţi armele!
Cambron, drept tot respunsul, spurcă faça Teutonilor coalisaţi.

Tunul bubue, glóntele şuerâ, guardia cade, cade pînO la cel din 
urmă; dar guardia nu se predă! Eră adunarea îndărătnică a 
calicilor de la 89.

Kerem paşa strigă : Focu !!! Un diluvia de focu şi de fer în- 
congiurâ pe cei una sută cinci-dcci de pompieri români. Dincă 
Bălsanul trage sabia şi respunde : Focu!!! Spargeţi!!!

Canalia se mişcă că de un cutremur.
Mica guardiâ a casarmei are tot timpul să fugă ; nu fuge ânsé : 

stcgul românescu è aci ! Şi dóé sute de ómeni se încleştarO 
întruă luptă ne mai aurită în contra a doè-spre-dece mii de 
Turci! Şi pompierii, copleşiţi de mulţimea corpurilor, se scutură 
de uă dată, se aruncă că un vîrcol furios, restórná rondurile 
înţesate, spinteca grămecjele ce le resistâ, vérsâ asupra inemicului 
cartuşele proprielor sale tunuri şi, scăldaţi în sânge şi sub cea 
mai spâimèntàlôre grindină de focu, mergu să îmbrâcişe<}e pe 
fraţii lor de arme ce moru de ceea-laltă parte!

Aceşti bădărani fără nascere şi fără crescere se bătea şi muriă 
fiind cO inima le spunea să moră mai bine decât să se dea.

Pricepe cine-va óre pe aceste brute, cari, dupö ce au murit 
eri fărO nici un profit, mai vor bucuros să moră şi astăzi?...

ROmnicul è în picióre. Cu uă cji ’nainte de sosirea lui Stroie, 
poporul, vê<jènd desinimarea căpetenielor oraşului, se hotârîse să’şi 
vé(jâ de sărâciă; acum nu voiesce să auifâ decât de resbel.

— Să ne batem ! îşi repeta unii altora întîmpinându-se şi
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mergênd ràpede fia-care in càutarea unei arme sau a muniţiunilor 
de bataie.

Satele din pregiur paru asemenea cuprinse de càpiéla suburbilor. 
înţelegerea este complecta intre prostimea oraşului cu băderanii 
delà ţâră.

Oraşul è plin de lume, care âmblâ, se urcă, se scobărâ, vine, 
se duce, şi pe a cării fisionomia se vede ua resolutiune liniştita, 
uâ gravitate senină. Se deschide culele unde sta ascunse armele; 
se alege cele mai bune şi se împarte mulţimii De mult nu s’aú 
bătut Românii ! In fine, acum au sâ se bata cu Nemţii !

XXII.

Intre aceste preparative se respândesce scirea có armata cea 
mare a Nemţilor se apropia de Calinesci, iar corpul ce veniâ 
despre Drâgâşani, este aprópe de Slávilesci, doê repause şi 
jumătate de oraşu.

Turnavitul nu sosise âncO, măcar că trecuseră şăse dile de la 
pornirea sa.—Sosi-va óre mai curênd? Nu era timpu de perdut.

Corpul pandurilor, care, printriuâ neînţelegere fatale, se afiâ la 
Hurez în locu sâ fia în câmpul lui Traian, nu putea veni în 
Rômnicu mai ’nainte de trei-deci şi şese de ore, presupunênd 
áncó có eră cu totul gata de drum.

Uă di mai mult de întârdiere, şi vérsarea forţelor inamicului, 
asupra lor, nu mai lăsâ Românilor decât ruşinea unei retrageri 
în desordine.

Comandantul român câtă sâ bala cu or-ce preţu despărţirea 
de Nemţi ce sosiâ din jos, ’nainte de a pătrunde în oraşu. Câtâ 
asemenea sa aibă sub mâna cel puçin cu uâ di mai ’nainte 
corpul auxiliar, spre a nu ’l aduce in focu îndata dupó şese 
dile de mers,

Pandurii delà Hurez erâ flórea bravilor Olteniei; Stroie ânsă 
nu ’i véduse de mult ; şi apoi, daca trei mii de bărbaţi pot face 
minuni de resistenţă intri ua posiţiune fortificata, a cugeta âns6 
la uâ victoria în contra unei armate de trei-deci mii ómeni, ari 
fi fost visul unui adevărat smintit.

Unul din guardia de panduri a lui Stroie fuse trimis în data 
înaintea lui Turnavitu spre a ’i anunţâ apropierea inamicului şi 
a ’i recomandă sá soséscá cât mai în graba.

Mulţumită energiei lui Brunet şi ardării resbelice a câtor-va 
juni boernaşi din oraşu, cetele voluntarilor fură aşedate într’uă 
tabără improvisâtă în faça Cetaţuiei, unde se amestecară în dată 
cu dorobanţii, slujitorii, poteraşii şi vânătorii de plaiu.

După luarea acestor măsure, Stroie, la îmmurgituidilei, precedut



105

de Bârzoiu, care singur scià drumul peste dealuri în partea locului, 
si urmat de mica sa trupă, se îndreptă în trépédul cailor 
spre Hurez.

Trecuseró trei séptêmàne de când nnmai scia nimicu despre 
omenii ce lăsase plecând de la Drâgoiesci.

Această trupă, formată din atâtea elemente diferinte, şi care 
n’avusese âncô destulă viaţă de tabără spre a se contopi şi 
asimila, fárö un comandant cu uă adevărată autoritate, mai păstră 
ore characterul unei armate?

Cele ce se vorbiă despre excesele pandurilor, nu eră ore semnul 
unei desorganisâri complecte în serviţiu că şi in deprinderi?

Dar în fine acea tabără ce 'şi închipuià cô are, mai subsisté óre?
Uă sumă de conjecture turmentă spiritul junelui nostru co

mandant în mersul ce făcea nóptea peste văi, dealuri şi rîpe 
periculóse.

Pentru nesce projecle mai restrînse, că cele ce avea la început, 
omenii săi, fără a fi tocmai atât de pregătiţi, putea da speranţa 
unor mice triumfuri. Mai ântăiu, resbelul de parlisani îi oçelià în 
contra oboselei, îi deprindea cu vulpeniele atacurilor neprevăzute, 
îi înăspriă în contra slăbiciunilor inimei, şi în avăntul celor mai 
curagioşi, cei timicji la început putea află protecliunea şi exem
plul.—Gel d’ăntăiu focu are o lumina care înghiaçâ, şi primele 
glonte şueră fârô misericordiă.

Resbelul de parlisani, mai continuând, permitea apoi căpitanilor 
de cete a se distinge şi a ’şi semnală aptitudinile individuali.

în acest interval, corpul său putea spori prin nuoe înrolări şi 
a luă cu încetul characterul unui micii corpu de armată.

Circumstanţele ânsă îmbulzindu-se cu uă pripă neprevădută, 
dedese lucrurilor uă întorsătură afară din calculele sale. Câtă să 
se bată în dată; ba anco câta să ofere bătălia, cöci alt-fel s’ar’ 
fi expus a fi copleşit, aruncat peste Olt sau înfundat în văile 
munţilor spre a peri de fonie în modul cel mai miserabil, daca 
nu preferiă mai bine a depune armele şi a fi spănduraţi că 
brigandii de cel mai rău fel.

Situaţiunea eră extremă. Uă profundime nepătrunsă se deschi
dea înainle-’i, în fundul căriia eră catastrofa.

— Catastrofa!... Dar tóté acele măreţe planuri, dar tóté acele 
illusiuni pentru ardicarea ţerei, acea aureolă ce posteritatea’i-ar’- 
fi atribuit?...

Capul generalului öltén eră in flăcări. Uă miie de projecle şi 
de combinaţiuni i se présenté în minte, cari tóté îi dicea cö nu 
se mai putea trage.

Pentru aceasta, îi eră necesar ca într'uă di şi uă nópte armata 
sa să sosescă negreşit în Rômnicu. Ajunsă aci, câtă să bage în- 
tr'ănsa tot ce eră bine armat din tabăra sa improvisată şi să
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aşecje, în vederea unui atacu din dóé părţi d’uâ dată, mănuchiuli 
de óste din câmpul Jiblei.

Mai ’nainte de tóté ànsê, cală sa desparţâ din iota oştea pan
durii cei mai bravi şi mai determinaţi, şi sa’i arunce înaintea 
Nemţilor ce se urca spre Rômnicu. Victoria nu se cuvenià sa fia 
îndoiosâ. Daca se putea să’i extermine, erà âncô mai bine.

Aceasta erâ prima garanţia a reuşitei sale in marea bătălia ce 
avea sâ dea.

Deşi armele şi muniţiunile de resbel lipsiâ, deşi enseşi braçele 
nu era de ajuns, dar, daca Turnavitui sosiâ în dala; daca i se 
lăsa numai, dóé cjile libere spre a’şi puie luâ disposiţiunile ; daca 
în fine despărţirea de inamici ce sosiâ delà Slăvit esci nu avea 
uâ mare artileria, totul putea fi întors spre cea mai neaşteptată 
gloria a armelor române. Din nefericire, se cerea pré multe con- 
diţiuni. Stroie voia să învingă în contra Destinului.

Pentru culmea încurcăturei, este óre nevoie a mai spune có 
în tóté aceste fréméntári, grijea Sofiei se amestecă şi ea spre a’i 
adăugi anevoinţele situaţiunii?

Unde se afiâ această copilă, pe care sorta 'i-o pusese în cale 
numai spre a o distruge?

Daca tabèra nu se putuse forma la Petresci, precum dedese 
instrucţiuni plecând, apoi nici ea nu putuse remâné acolo, de őre 
ce Nemţii cătase a se îndreptă în acea parte.

Daca se retrăsese de uă dală cu óstea, precum se cădea sâ 
facă, nu putea, dupó tóté probabilităţile, să fia decât sau la Hu
rez sau la schitul Dintr’un-lemnu.

Pentru ce ànsè nimeni nu’i spusese sâ fi au<}it de nume-i la 
tóté cercetările ce făcuse ?

Un presimtiment dureros îi apésà inima.
Fi-va el óre causa perderii acestei incomparabili fiinţe, pentru 

care simţiâ uă afecţiune atât de profunda ?
Stroie merse tóta nóptea. Când se lumină de c]io, erâ lungo 

tabéra sa.
— Cine este ? strigă bravul în sentinelă, îndreptând f.éva cara

binei spre densul şi stând gata sâ tragă.
— Stroie, cápitanul téu, voinicul meu Dumbravă, îi respunse 

el recunoscând pe pandur dupó voce.
La aceasta vedere neaşteptată, puçin lipsise lui Stroie să fia 

sufocat de părintescele îmbrăcişeri ale veteranului, care nu se 
putea satura de a'l tot privi şi chiâmâ pe nume.

Stroie ensuşi erâ mişcat de această mărturisire de afecţiune. 
Bucuria sa erâ cu atât mai via cu cât nu sperase sâ’şi reafle 
omenii în aceasta stare de disciplină şi de rigidă împlinire a da
toriei de oçtén.

Nuvela sosirii comandantului stràbàtù într’uà clipă tabéra delà 
uă margine pínó la alta. Un strigăt mare de bună venire se au<Ji
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dupó câte-va minute din pepturile a mai bine de trei mii de' 
ómeni.

Or-ce suferinţa şi lipsa înceta d’acum. Un fluid de voie buna 
si de nuoe puteri trecea in fiâ-care corpu : căpetenia ostii sosiâ 
în fine!

Era şi timpul : viaţa ce ducea de aprópe Zece Zile, îi trecuse- 
prin cea din urma proba de înfrènare. Putea judicâ cine-va la 
prima vedere despre lipsele de cari fuseserô bînluiţi aceşti sîr- 
mani panduri.

Cai tóta fericirea de a se reaflâ in (ine, dupó atâtea pericole, 
in midlocul fraţilor séi de arme, un nuor trist se lăsâ pe faça 
sa ; presimlimentele sale începea sa aparâ din nuou. Gruia ami
cul său şi casierul ostii, nu erâ între cei-lalţi căpitani : unde pu
tea fi el?

De acest singur nume se lega tóle cele-lalte fiinţe scumpe: 
Gabriel, Sofia, dómna Roxanda.

Alexe Coţofeanul şi el lipsiâ : unde erâ acest amicu fidel cu 
céta sa de beşlii ?

Stroie nu cuteZà de ua data sa întrebe despre absenţi, de 
téma să nu afle pré curênd acea mare nefericire cu care neîm
blânzita lui sorté îl ameninţa.

Cel d’ântâio care rupse strimtorarea acestei crude situaţiuni, 
fuse Protopopul, care, întreba cu interes despre sănătatea căpi
tanilor Fârcăşanul şi Coţofeanul.

— Pe Fârcăşanul speru sâ’l vedeţi peste dóé Zile ; dar despre 
Coţofeanul, eu credeam sa’l aflu aci.

— Ânsé.. . . objecta căpitanul Serban Magherul, ’l-ai luat la 
Bucuresci.

— Dupó trei Zile ’l-am trimis înapoi spre a vô întîlni la Pe- 
tresci şi a vé Zice să veniţi a vê aşeZâ în spatele Rômnicului.

— Se vede có ’şi-a perdut drumul, respunse Protopopul : nu 
ne am întâlnit nicàirea. Adevérul este, urmâ el cu óre-care tre- 
murâturâ in voce, cö, în urma nenorocirii celei mari delà Drâ- 
goiesci, am fost nevoiţi sa luâm alt drum.

— Nenorocire!... la Drăgoiesci ? Ce vorbesci, pârinte? întreba 
de ua data Stroie înfiorându-se.

— N’ai auZit?... îngânâ Protopopul, care nu se gândiâ să de- 
viia el cel d’antèiu anunţător al unei sciri rele.

— Ce s’a întîmplat?... Nu védu pe Gruia aci?...
— Gruia?... Nu putem sei...
— Dar cei-lalţi ?...
— Cei-lalti cată sa fia împreuna cu Gruia.
— Te rogu, părinte !...
— Dupó plecarea D-tale, am ardicat în dată tabăra ; el a remas- 

sa plece a doa Zi.
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— Pentru ce a doa <}i? Eu (Jisesem chiar sa plece mai ’na- 
intea óstii.

— In dioa aceea a fost cu neputinţă : Sofia s’a aflat réu dupô 
ce ai plecat.

— în urmă?...
— Dupó aceea, noi am plecat şi am poposit la Dudeni. Nu 

trecuse mult de la cina ostaşilor — putea sâ fia la ântêia stare 
a nopţii — când uâ lumină înfricoşată se arăta spre Drâgoiesci. 
Tot cerul erâ roşiu şi limbe de flăcări sburátóre trecea pe bolta 
sa înfocată. La început, am crezut cö erâ vre un pirjol sau nes- 
cari-va şiure de fân aprinse în vre un sat în urma nóstrá...

— Ânsé?...
— Am aflat có focul mistuise casele...
— A! presimţiam!... Şi tot ce eră acolo?
— N’am putut afla mai mult. A doa di de dimineţă trimisul 

ce plecase de cu nóptea sâ ne aducă sciri, se întorcea în góna 
calului vestindu-ne cö Nemţii se lua în urma nóstrá în trépédul 
mare. — Negreşit, focul a trebuit să fiă pus de denşii caselor 
mari şi satului.—D’abiâ ardicasem oştea şi în adevér gonacii lor 
se iviâ în urma nóstrá ; iar la uă mică depărtare şirurile dese ale 
ulanilor aplecaţi pe cai sosià alergênd.

— Şi aţi fugit? v’aţi ascuns?...
— Pole ar1 fi trebuit s’o facem spre a nu eşi din porunca ce 

dedeseşi; dar n’a fost cu putinţă nimenui sâ mai ţiiă pandurii. 
D’abiâ aruncaseröm patru lovilure de tun asupra Nemţilor de pe 
dealul vecin, şi pandurii desfacêndu-se în dóé şiruri, fiă-care de 
câte una sută cinci-deci de cai, sub poveţa lui Şerban şi a lui 
Mateiu, s’au năpustit d’uă dată turbaţi de meniă asupra acelor 
Indrăsneţi. într’un sfert de ceas. Nemţii eră împresuraţi şi arun
caţi la pàmênt. Puçinii fugari ce au scăpat, au fost urmăriţi pînô 
lûngô tromba ostii ce veniă mai în urmă că la trei încurăture 
de cal.

— Şi câţi s’a omorît? întrebă Stroie cu óre-care alinare.
— Măi toţi. Eră vre uâ sută doé-deci, din cari numai vre uâ 

cinci-spre-dece au apucat, sâ fugă.
— Fórle bine!... Dar Gruia unde a rémas?... A perit?
— Aceasta n’a fost cu putinţă. Nemţii n’au pus focul decât 

dupó ce au védut cö cei din lăuntru le scapă. Daca ar’ fi fost 
alt-fel, or-cum, de când stăm la Hurez, am fi aliat lucrul.

— Cu tóté astea nu putea să remâiâ : avea cu sine casa, scia 
có óstea are nevoie să fiă nutrită..

— Adevérat; dar póte cö a fost nevoit sâ facă vr’un ocol spre 
a íntórce Ia mónástire pe Părintele şi pe cei-lalţi, şi pînô să ’şi 
apuce iar drumul, negreşit nu putea fi în tabörá d’uă dată cu noi.

— Delà Tismana la Hurez ajunge cine-va în doé dite călare. 
Aci staţi de d«ce (Jile, şi el tot nu s’a mai arătat!
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Protopopul deveni roşiu, tulburarea îi erâ învederată; n'avea 
ce să mai respundă. Eră de credut cö cel puçin Gruia câtă să 
fia mort, iar casa ostii, în mâna Nemţilor.

Stroie aplecase capul; ochiul său devenise vînét; nu mai putù 
continua întrebările : vocea i se oprise răguşită în gût.

— Nu ne am oprit la Pelresci, precum eră vorba, continuă 
Protopopul dupö câte-va minute spre a abate sumbrele cugetări 
ale lui Stroie : câtă negreşit să avem uă luptă hotârîtôre cu 
Nemţii, côci şi ei şi noi ţineam aceeaşi cale, cu osebire numai 
cö, în urma loviturei ce am dat înaintaşilor lor, au remas în 
urma nostră cale de uă di. Spre a nu încurcă lucrurile în lipsâ-’ţi, 
toţi căpitanii au fost de părere să ne urcăm în sus spre Hurez 
şi Bistriţa, unde să ne întărim pîno te vei întorce. — Mulţumită 
Domnului ! étó-te între noi ! Am trăit cum am putut, dar suntem, 
toţi sănătoşi.

Protopopul àncô nu’şi terminase raportul, şi un scomot în
fundat se audi la capătul taberei.

— Ce este ? întrebă Stroie eşind din cugetările penibili în cari 
se afundase.

— Să vedem, respunse Protopopul... Pare cö pandurii aducu 
nesce omeni înouă.

Ochii tutulor se îndreptară spre partea unde se manifestase 
scomotul. Peste puçin se recunoscu cö Coţofeanul şi Turcii săi 
veniă escortaţi de uă custodia de panduri.

— Frumos de tot ! dise junele căpitan, salutănd pe Stroie, 
aceasta îmi mai lipsiă ! Dupö ce am scăpat că prin minune din 
mănele Nemţilor, să fiu ucis că un pâgăn de ănsişi pandurii 
mei ! — Nu védi cö blestemaţii şi aci credu cö mă prefăcu ! — 
Porniţi, mache 1 cö vă faiu urechiele !

— Lăsaţi! dise Protopopul pandurilor ce ’i pădiă.
— Ai întărdiat mult, căpitane, îi dîse Stroie întindendu’i mâna 

cu întristare.
— Fără aceasta nu mai veniam de locu. — Nu cjici cö am 

dat că un nerod, eu şi aceşti afurisiţi de Turci, drept în mijlocul 
ostii nemţesci, credănd cö sunt pandurii noştri! închipuesce’ţi : 
ajungă pe întunerecu la Logresci, vădu uă învălmâşălâ în sat, şi, 
färö să mai întrebu ce este şi cine a sosit, împingă calul’înainte 
la casa boierăscă. îmi părea bine cö, în locu să mergu pínö la 
Petresci, scurtam cu uă <}i calea. — Cui putea trece prin minte 
cö Nemţii sunt acolo ! — De uă dată audu strigând : «Turcii !» 
Beşti-aasî se răpede, mă apucă de braçu şi îmi strigă : «Nemţi !!» — 
îndărăt !» poruncesce neferilor ce ne însoçià şi, fàrô a mai aşteptă 
nimicu, întorce calul şi se pune cu Turcii lui pe iugă. Chiămarea 
la arme se face în tot satul ; şi, dacă intrarea nóstrá neaşteptată 
acolo n’ar’ fi băgat spaima în duşmani, răul cel mai micu ce ni-

putea întîmplă, ar’ fi fost să fim tăiaţi in bucăţi cu beşli-aasîse
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•cu tot. Feciorii împărătesei erà atât de îngroziţi, în cât nu se mai 
gândiâ de cât la scâpare : fugiam noi. l'ugiâ şi ei. Nu sciu câţi 
am resturnat cu calul in pripa ce aveam sa eşim mai curând 
din acel vespar. Dupô uâ jumetâ de ceas ànsé, uà céta mica de 
ulani câutà sa ne dibuia prin intunerecu şi sa ne róge sa binevoim 
a sta ca sa ne prindă de vii. Le-am respuns prin câte-va des
cărcări de pistôle şi ne-am càtat binişor de drum.

A doa di, dupô un ocol de uă posta, am trecut pe d’asupra 
Petrescilor, unde aflând de cele petrecute la Dragoiesci, ne-am 
luat cu încetul în urma óstii, fâcênd cele mai dese poposiri, cóci 
caii slâbiserô : pandurii luaserO nutreţul, Nemţii sleiseró ce mai 
xemâsese ; pe noi luându-ne drept Turci, ne dâ afarö din sat cu 
ameninţări.

— Ce scii mai lămurit despre cele petrecute la Dragoiesci ? 
(Jise Stroie sfîşiat de dorinţa de a afla sórt’a Sofiei şi a unchiu
lui séu.

— Nimicu care sa nu’l fi aflat şi D-ta. Au pus locu caselor ca sa 
siléscà pe panduri să se predea.

— Dar pandurii nu s’au predat?
— O ! nu ! s’au bătut, pínó când ’i-au cuprins pe toţi flăcările.
— Şi Gruia a perit?...
— Cel din urmă din toţi.
— Toţi !... exlamâ Stroie cu vocea sugrumata de durere. — 

Audiţi, fraţilor? Toţi au perit în flăcări, arşi de Nemţi! Sofia mea, 
Părintele, unchiul meu şi tatăl vostru ! Gruia, fratele vostru cu 
cinci-deci de prieteni din cei mai viteji !... A! cată sâ'mi ajutati, 
fraţilor ! Aceste fiinţe scumpe nu potu remâné neresbunate !

Stroie erà palid că mórtea.
— Fraţilor ! uă sută de Nemţi trebue fripţi pentru un singur 

pandur! strigă Mateiu Bechianul, căruia i se ímpluseró ochii 
de lacréme.

— Se cuvine să fiă ucişi faró iertare pínó la cel din urmă! 
repetirö toţi căpitanii adunaţi în giurul lui Stroie.

— Allah keritn ! diseró neferii turci resucindu-şi mustăţele.— 
Tatuam! Şeitan elemte!

— Să plecăm, căpitani!
Dupô dóé ore, totă oştea erà In marşu spre Rômnicu.

XXIIÏ.

A ! nu mê mai potu opri nicăirea, scumpe lectore ; sunt nevoit 
.a continuà farö întrerupere şirul naraţiunii.

Alt*, dată, când timpul permitea, scii câte digresiuni am făcut
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împreună ; acum cată să ne resemnăm la acest sacrificiu. Şi că! 
pentru mine, nu ’ti poţi închipui ce mă costă ! N’am ansă ce face.

Tabăra delà Getăţuia este un compus de tot felul de individe, 
inimoşi, dar neregulaţi, nedisciplinaţi. adunaţi cum s’au aflat şi 
presenfănd càt se pôte mai puçin fisionomia unui corpu militar.

Etó unul din motive. Peste Olt in lunca .Tibiei Dumnedeu 
scie ce póte fi cu omenii lăsaţi lui Petre Fărcăşanul. Fârcâşanul 
este un căpitan excelent, plin de inteligenţă şi de uă bravură 
necontestată ; dar n’are nici cunoscinta tacticei militare nici de 
ajuns ascendent moral asupra mulţimii.

Aceasta, mi se pare, nu este uă consideraţiune midlociă.
Nemţii grăbescu să ajungă la Rômnicu c’uă oră mai ’nainte : 

drumul delà Gàineni la Cozia este forte strimtu, incomod şi rece pen
tru culcat ; suflă ast-fel vănful in cât nici supele nu ferbu bine ; 
unde la Rômnicu tóté sunt in abondantă şi àncô au şi uă bărăţiă.

Aceasta óre niTşi are greutatea sa în cumpănă?
Oltenii lui Stroie asemenea ardu de dorinţa de a dă uă dată 

pept cu acei inamici, din a căror causă au petrecut atâtea <Jile 
grele de post.

Totul voiesce să ajungă la un desnodămănt.
FârO aceste circumstanţe, cum aşu pută lăsă atătea admirabili 

locuri făro să dieu măcar un cuvint despre farmecele unei nature 
mai resfëçatâ decât Semiramide şi mai voluptósá decăt regina 
Sabbei ?

Grota feerică delà Polovraci, matca Bistriţei, grota dupla a 
sântului Grigore, schitul Dintr’un-lemnuSurpatele, Slătiorele, Govora, 
Ocnele, Gozia, Turnul şi drumul pe matca Oltului la RIul-Vadului, 
adevărate triumfuri ale Dumnedeirii şi cuiburi răpitore ale amorului !

Şi să nu potu dice cel puçin un cuvint!...
Vă juru, domnilor, cö lipicii sunt aci tot. aşă de nespuşi că 

şi bucuriele fermecátóre din insula Girceei, unde bănuescu cö 
n’aţi putut merge din causa furtunelor şi răului mării.

Deci, daca este vorba de acel simtiment mai forte decât mórtea. 
de acel abur nepipâibil si incommăsurabil care a împins spre 
cer cu puterea unei locomotive de una sută doă-deci de cai pe 
atâţia eroi şi poeţi, pe când de altă parte prăvăliă peste tăciunii 
infernului pe toţi cardinalii şi mitropoliţii văduţi de Dante ; deci, 
dieu, acest focu ce n’a putut visă âncô Gallistene, numai aci schin- 
teiădâ In tóta puterea lui. — Calculaţi delà jumătatea lui Maiu 
pinó la începutul lui Octombre, uă adevărată eternitate ănsuşi 
pentru amorurile cele mai îndărătnice.

Nu m’am învrednicit óre să vădu în aceste sânte şi majestóse 
locuri dîrdîirile unor venerabili barbe sure peste cari alergă sco- 
borîndu-se şi urcându-se capriçiosul fiiu al Giterei, mai dulce şi 
mai suav de cât óléiul ce se scobórü pe barba lui Aaron !
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Si n'am audit multe matrone, pleşuve şi cărunte, suspinând de 
aceasta misteriósa dorinţa: «Şoimana primâvérâ!...»

Adevérul este có acele fericite organisaţiuni nu ţinea de starea po
pulara. —Bătrâna din popol, când uâ rada a sântului sőre rétà- 
cesce pe prispa rece a casei, se aşedă pe uă talpa uscata şi góla 
spre a drege uâ biata cămăşe mai de tot rupta, cu care sâ aco
pere umerii tremurândi ai sîrmanului séu unchiaşu.

Şi pentru amor cata sa aibă omul inima buna şi sâ stea a 
lene.

Credeţi őre có Lucreţiei Borgia, Caterinei 11 a Rusiei, Elisabe- 
tei a Angliei, Isabelei a Spaniei şi altor onorabili domne, le-ar1 
fi dat inima atâtea şi atâtea de n’ar’fi avut la disposiţiunea lor pro
dusurile contribuţiunilor directe şi indirecte, pentru cari supuşii lor 
au sa le tragă In cele din urma pecatul?

îmi pare rău cö Byron a scăpat din vedere sărăcia, cel mai 
puternicii potolitor al ferbinţelelor nóstre, şi a mers cu rătăcirea 
plnö să afirme có sântul Antoniu al nostru a fost redus la rao- 
deraţiune prin efectul răcitorilor. — Singura aceasta nepricepere 
este de ajuns sa probede có Byron cată sâ fi fost protestant. !

La ce servă ansă tóté aceste cause ocasionali ale păcatului 
strămoşescu or ale rescumpărării sufletelor nóstre din acest bine- 
cuvîntat judeçu, când nici eu nici lectorul nu mai putem astadi 
simţi efectul lor ?

Totul este ruina şi desolaţiune.
Acelor cari au cunoscut schitul Dintr'un-lemnu uâ-dinioră, n'am 

de ce le mai spune ce era" şi cum era : ’l au văduţ rezemându-’şi 
spatele de un mare şi frumos deal, umbrit de stejari şi fagi se
culari ca şi legenda sa ; iar dalbele-’i picióre scaldându-se în un
dele şoptit0re ale Otâsăului, mică apă tot atât de capriç.iôsâ în 
cotiturele sale fúró sfîrşit ca şi poeticele-’i ţermuri, acoperite de 
uâ vegetaţiune avuta, adevărate bucle de amor pe graţiosa figura 
a Nereidei locului ;

— M’am adăpostit şi eu acolo în juneţe-mi!...— Dar urmedu.
Aceia cari nu ’l au vădut atunci, astâdi n’au de ce ’l visitâ. 

Şi eu sunt pré bucuros sa nu mai întreprindu descripţiunea unor 
lucruri ce au perii câ tóté bunurile de alt’datâ.

N’ar’ fi óre a comite uâ impietate gratuita scormonind ruinele 
unor aşedăminte unde atâtea suvenire pióse s’au Sramormintat 
pentru eternitate, şi unde, alăturea cu acele inime arse de du
reri interminabili, s’au stins necunoscute atâtea candide frumu
seţi, orgoliul natúréi umane şi florile îmbalsâmite ale negrei nóstre 
existenţe ?

Tot ce se mişca, se desvolta şi cântă în acest concert de fru
museţi şi armonie, n’au un suflet, uâ formă, uâ voce pentru 
Stroie; el este atins de acea négrá întristare ce închide sufletului 
tóté porţele bucuriei.
ai
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Durerea de a ’şi íi perdut soçia în flăcări sau de a o sei in posesiunea 
Nemţilor, ceea ce este şi mai rău, îi înfige in inimă un pumnar, 
care nu ’I lasă a respiră.

D’uâ dată cu densa 'şi-a perdut casele, tesaurele şi pe unchiul 
seu, unica pîrghiă a puterii sale.

Restriştea neîmblânzită îi distruse tóté speranţele de viitor.
Nu mai vede, nu mai aude nimicu ; merge dus de calul s6u. 

Din când în când întredeschide gura şi, subt întipărirea idei
lor ce ’1 frêmèuta, buzele sale de flăcări paru cö scotu sânge 
dintr’ènsele; mâna i se lasă de sine pe spadă şi ’i strînge 
mânerul cu convulsiune. El nu mai are aspectul unui om, ci pare 
fantasma neîmpăcată a resbunării.

Ajungend în faţa schitului Dinlr’un-lemnu, se dete jos de pe 
cal şi înaintâ machinalicesce spre portă.

In acel moment, clopotul cel mare al campanatorului din faţă 
începu a sună rar şi melancholicu glasul obicinuit la morţi. 
Sunetul acesta produse asupră-’i uâ impresiune penibile : se opri 
în locu.

Din întrul locaşului se auZi versurile monotone şi plàngètôre a 
unor cântări funebre. Reste puţin un convoiu se ve<jù înaintând 
spre densul: erâ resturile unui corpu omenescu, care altă dată 
se bucurase de darul vieţei şi pe care îl transportă afarö din 
mOnâstire la deposilul osemintelor.

Cine fusese vieţuitorul, nu se putea ânco cunósce: preoţii şi 
cântăreţele precedea sicriul la uă distanţă óre-care.
- Nici un plâns nu atestă în urmă legâmintele omenesci ale 
reposatului cu cine-va de acolo ; durerea eră mută că şi viaţa în 
acele locuri.

Stroie conchise, dupO tot cuvîntul, cô nu putea fi decât una 
din nefericitele fiinţe închise în acele umede şi întunecate chilii, 
care trecuse prin cea din urmă probă a existentei spre a se 
duce de unde a venit.

Negrii însoţitori ai sicriului apropiăndu-se din ce în ce de 
porta de alarO, Stroie se dele puţin la uă parte spre a le face locu. 
EşirO deci preoţii şi se oprirô àncô uâ data în faţa mănăstirii 
spre a dâ tiinpu reposatului să ’şi iea pentru ultima oră Ziua 
bună, şi să exprime celor vii profundele sale păreri de rôu có 
pârâsesce un locaşu unde petrecuse atâtea Zile, fericite negreşit.

Purtătorii profitait de acéstâ politeţe a mortului spre a 
résuflà.

Sicriul nu eră acum pré departe de Stroie.
Prin acea îmboldire secretă ce aţîţâ curiositatea nôstrâ ensuşi 

în momentele cele mai extreme, îşi aruncă privirea pe patul 
funebru, deşi credea cö nu va vedé nimicu, fiind cunoscut cö 
călugării adormiţi în somnul eJernu au faţa acoperită cu un vél 
negru, pentru ca şi morţi să continue a vedé lumea tot întunecată.

il
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Nu Iii aşa ànsé.
Stroie facil un pas înainte, apoi remase pe Iocu de ua data 

càutànd a se sprijini de ceva şi acoperindu-’.şi figura cu mâna : 
simţise ua teribila sguduire privind trasurele mortului, a cărui 
façâ era descoperita, şi in cari i se păruse a recunósce o com
plecta asemênare cu dómna Roxanda, sócra sa.

Ruga fiind terminată, purtătorii ardicarö din nuou palul, şi 
cântăreţele întonarô pentru ultima oră imnul celor ce nu mai sunt.

Un ţipet sfâşietor de uâ voce stinsa şi debilitată se aiufi în 
acest moment eşit dintr’un sîn sfărâmat din mijlocul unei grupe 
de maice tinere ce remâsesero în urma convoiului, cufundate 
într’uâ tăcere de morment.

Stroie tresări şi privi înapoi. Fâro să fi vedül pe nimeni, se 
arunca în acea parte ca un smintit, îmbrânci femeile ce’i sta 
înainte şi pôtrunse cà ua sâgetă în midlocul grupei de unde 
plecase ţipatul.

Era Sofia abia respirând. însoeiâ pe mama sa la locaşul um
brelor, trasa de doê june maice, de ai căror umeri átírná delicatul 
séu corpu.

Ea nu mai vedea nimicu; privirea sa sticlosâ şi albul plum- 
butiu al ochilor dâ a se înţelege cö, daca mai rémàsese înir'ènsa 
un rest de căldură, aceasta- se refugiase în inimă, care şi ea 
abiâ mai palpita.

Micele sale braçe. slăbite şi descărnate, avea de acum tóté 
charact.erele morţii.

In chiâmarea disperata ce făcuse mamei sale, care plecă pentru 
eternitate şi o lâsâ pe densa să môrâ fftrô a pute închide ochii 
pe uâ figură amică, îşi consumase restul de forţe ce mai avea, 
şi remăsese leşinată cu bracele aninate pe grumadii celor doê 
femei, cari, susţinând o peste midlocu, o ducea tîrîşu să ’şi 
facâ datoria pínö la capét farö a se gândi có, ajungènd acolo, 
nu le mai remâuea póte decât s'o puia şi pe dènsa alăturea cu 
cadaverul.

Védênd pe Stroie armat ca un haiducu, cu figura vînêtâ, cu 
ochiul schinteiând de durere şi indignaţiune, maicele se deteró 
înapoi cu spaimă şi îşi facuró semnul crucii. — Ast-I'el ore câtâ 
sâ viia un bărbat june şi bine făcut între nesce june, frumóse şi 
candide maice!... Trebuiâ sâ fia ângerul Satanei.

Purtătorii, cari nu sciâ nimicu de cele ce se petrecea înapoi, 
îşi continuare» drumul urmând respectuos preolilor, cari cânta 
mereu. Stanţa ànsê, care fu chiămatâ într’uâ clipă împreună cu 
proestôsele sàntiei sale, rêmase de lemnu în faça faptei cutedâ- 
tóre şi lipsita de evlavia ce se comitea la spatele móriéi.

Stroie ardicâ cu frâgedime de jos pe Sofia, pe care acele vite 
o lâsaserô sâ ca<}â, şi, lipind’o de sinul sêu, se îndreptă încet 
spre tabérà-’i care era la câti-va paşi de acolo.
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— Este chiar el! dise încet starita către proestóse cu ua 
învederată mènia. Aşa mi'l-a spus.

Şi, ca muşcata de ua vipera la vederea pradei ce ’i scapâ, se 
râpedi în urma lui Stroie cu iuféla unei fantasme purtate de vént, 
şi apucându-'l de spate :

— In numele lui Dumnedeu ! dise ea, îli poruncescu sa laşi 
indata aceasta copila, care s’a făgăduit mirelui Christos.

Stroie remase în locu şi, puind mâna pe mânerul spadei sale, 
roti d'ua data ochii asupra acelei femei.

Starita amuţi : véduse mórtea.
— Anatema ! striga ea când Stroie n’o mai putea audi.
Ou pú ua ora de dibace si int.et.ite îngrijiri, Sofia era rechiâ- 

mata la viata. Ea plângea legénata pe bravele iubitului séu soçu. 
pe care creduse cö nu 'I va mai revedé.

Dómna Roxanda trăise.
Prolii îşi tâcuserô datoria.
Starita, in contra obiceiului séu în asemeni caşuri, rémàsese 

cufundata în triste cugetări în midlocul câlugéritelor sale, cari o 
consola asigurând’o cú Dumnedeu vu. miltà casa din alta parte. 
Sofia era prada Celui réu, de őre ce se hotârâ sa reintre în lume.

Negreşit, Satana ne încurca de multe ori trebele; de nimicu 
ànsè mai mult nu ’i place sâ se lege cà de calugéri şi de casa 
•popéi.

XXIV.

Cât pentru ceea-laltă lume, nani nici ua obligaţiune de urmat; 
se afla anse un numér de persone cari au privirea aruncata pe 
aceste linie, şi cărora voiescu a le spune numai-decât. pe scurt 
cele întîmplate la Dragoiesci dupó plecarea lui Stroie.

Aceasta dare de séma nu va întârdiâ întru nimicu mersul 
Ostii spre Rôranicu. Mi se pare cú am dis unde-va cö ea făcea 
ua poposire de trei ore la schitul Dintr’un-lemnu. îmi voiu face 
daró naraţiunea în acest restimpu, ast-fel în cât tóté şa fia bine 
potrivite. Daca se va întîmplâ sâ remâia cevâ neterminat, atunci 
sau voiu spune restul mergând sau îl voiu reservâ la finalul 
acestei chronice, cöci mi se pare có este tot una.

începu.
Stroie plecase, armata plecase şi ea. Sofia şi cei-lalţ.i nu plecarô 

precum era vorba: sorta decisese alt-lel.
Aşa è cu sórta tol-d’auna. Or îti prepară uă vacanţa la tronul 

unui principat latin spre a te turti sub gloria unei corone ce 
nu ’ti este făcută pe cap, or îti aruncă delà al patrulea cât uâ 
ţiglă de învelitore spre a te lăsa fàrô cap şi muritor de fame.

.
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La ce ’ţi sérvé cô tocmai atunci încâlţaseşi uà pâreche de 
botine de lacu şi aveai la mustaţă un sfircu adevêrat asasin? 
Esci constrîns să te învoiesci cu vre un necrofor pentru distanta 
delà locuinţă pînO la cimitir, şi apoi să mai aifei şi durerea de 
a ’ţi lăsă amantele în prada remuşcărilor pentru tóté infidelităţile 
câte ’ti-au făcut.

DupO plecarea lui Stroie delà Drăgoiesci, Sofia căduse într’un 
fel de sfirşălă vecina cu proslraţiunea. îşi scursese tóté lacrêmele, 
şi acum nu’i mai remănea pentru durerea sa cea mută decât 
nesce suspine convulsive, ce’i ardică sinul ast.-fel în cât părea 
cö i’l sfărâmă la fiâ-care nuoă apucătură. Pe figura sa trecuse 
un uragan. Sforţurile lui Gabriel şi ale mamei sale spre a o 
consolă remàseserô fárö efect. Gruia îşi sleise tesaurele de glume, 
şi nu smulsese decât un surîs măi tot atât de trist că şi 
lamentele ei.

Fuse darö decis cö, in starea în care se află Sofia, nu eră de 
plecat. Călătoria câtă să se amâne pe a doa di, pînô când timpul 
va interveni în favórea lor. Apoi nici cö eră vre uâ pripă de 
plecare. Stroie recomandase aceasta în vederea de a risipi urîtul 
junei sale soçie, iar nucă uă nevoie neapărată. Se putea intârdiă 
şi uâ di şi dóé sau şi mai mult de erâ necesitate.

Remaseró darö cum se remâne tot-d’auna când aşteptăm vre 
uâ nenorocire.

Totâ acea di fuse nesuferit de lungă şi luminată de un sőre 
urîcios.

Pasările sbură de colo pínö din colo lăro nici uâ trebuinţă; 
avea capetele mai mari decât alt’datâ şi cântă cu un vers răguşit, 
şi batjocoritor. De aceea Sofia nici nu le ascultă.

Eră urît şi cobe peste lot. Nici uă dată Drâgoiescii nu luseserö 
mai pustii decât acum.

In fine se însera şi peste puçin veni şi nóptea.
Nu mai sunt focuri depărtate cari să înstelede că pínö eri 

dealurile şi colnicele din pregiur ; nu se mai aude sunetul cornului, 
al bucimului şi al cavalului, cari făcea să resune văile şi dum- 
brăvele de modulatiunile duióse ale cântecelor românesci ; nu se 
mai simte acea mişcare ce face din viaţă uâ musicâ.

Este nópte şi tăcere pretutindeni. Şi pasul grav al lui Stroie 
nu mai resunâ în galeriele reci şi singuratice. Numai uâ lumină, 
melancholică şi nemişcată, licâresce într’uă cameră retrasă a edi
ficiului negru.

Sofia, cu cotul rezemat, de uâ mesă, sprijină pe mâna sa debilă 
sîrmanul ei cap ce începe a se rătăci. Dómna Roxanda privesce 
cu neodihnâ pe copila sa, ce pare a se sfîrşi, şi se ţine a nu 
plânge de tămâ să nu’i turbure liniştea în care îi place să remâiâ.

Gabriel, înaintea unui scriitoriu de stejar, pare cô meditédâ 
asupra unei pagini deschise din viaţa lui Valeriu Publicoia, pc



117

când privirea sa se atintá fáró a vedé In nópte, iar cu urechiele 
asculta murmurul depărtat al unui torent ce trece la uâ distanţa 
ore-care de locuinţa.

Gabriel se scóla de pe jeţul séu îmbrăcat cu pele de bou şi 
închide cartea. Dupö un moment, se îndreptădă spre feréstrâ; 
ascultă cevâ: i se pare cö aude un scomot depărtat.

Sprâncăna sa stufósa se încorda d’asupra ochiului. Bătrânul 
se retrage în mitjlocul camerei. Dómna Roxanda îl privesce cu 
frică.

Ce asculta cu atâta atenţiune ?
Pentru ce i se lasă privirea cu nelinişte asupra Sofiei ?
Gabriel abandonă camera femeilor cu grăbire şi fârO sâ dicâ 

un cuvînt.
Ce însemnădâ acésta?
Aceasta însemnă cö un scomot de voci confuse îi lovise autţul 

Nesce luciri de fulger, urinate de un slab pocnet ca al unei arme 
de focu depărtate, trecuserö pe dinaintea vederii sale.

Bătrânul ghicise sosirea Nemţilor şi plecă sá iea môsure de 
apărare.

Peste cinci minute, luminele era stinse în tot castelul.
Se închise portele şi pandurii lui Gruia, că nesce fantasme ale 

ruinelor, se védurö îndată trecănd în sus şi în jos prin spaţiosa 
curte túró a Ii se audi măcar pasul.

Sofia si mama sa fiind aşedate într'una din camerele depărtate 
despre laturea grâdinei, Gabriel se scoborî în midlocul guardiei 
cu uâ carabină tromblon, cu doă pistóle cu câte doă tocuri şi 
cu uă spadă vechia de cavaler al ordinului St. Ioan-d’Acra.

Nemţii, cari trebuiâ să sosăscâ cu doă dile mai ’nainte, întâr- 
diaseró din causa unor noue companie ce le mai sosiâ. Corpul 
lor se scoborâ în jos, compus din patru mii ómeni cu şăse 
tunuri de munte şi una miie doă sute de cai, număr mai mult 
de cât disproporţionat în raport cu infanteria şi forte rău calcu
lat cât despre midlócele d’a opera în partea muntôsâ a (erei.

Priiraind ordinul de a se îndreptă spre Rômnicu, colonelul I- 
vancici voiâ mai ântăiu să facă uă mică preâmblare militară pe 
Ia Orăgoiesci, deşi nu’i veniă tocmai în cale, atât spre a se des- 
morti de lunga sa şedere în Tîrgul-Jiiului, cât şi spre a nu lăsă 
in spatele armatei un corpu de vânători proşti cari sâ’i strice pro- 
visiunile.

Cu tóté astea, comandantul austrian adâstft nóptea spre a sur
prinde pe neaşteptate pe borfaşii de Valachi şi a’i legă cot la cot 
câte unul fáró resistenţă.

Mare Ie fuse mirarea când aflarö cö tőtá acea óste, despre care 
ii se spusese atâtea, se făcuse nevăduta că fumul la apropierea lor.

De ar' fi fost dioa, s’ar fi declarat fórte mulţumiţi de gloria a- 
cestui triumfu ; eră ânsă întunericu, se află şi pré osteniţi ca sâ
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încépâ un nuou drum, erà şi departe ca sa caute a se íntórce- 
acasă; prd'erirő deci a remftné nóptea în Drágoiesci.

Ua despărţire de ulani, cu pistolul în mâna, se îndrepta prin 
sat spre a face rechisitiuni şi a pregăti cuartierul trupelor. Ni
meni ànsê nu se mişcâ în sat: tóta populaţiunea pArea intrata 
în pâment.

Se sparse mai multe uşi, mai multe lăcje şi mai multe óle de 
pâment; dar pânzeturile, velinţ.ele şi béuturele spirtuóse íurö cău
tate în deşert.

ínaintarö apoi pe dibuite, şi tot mergênd, ajunseró înaintea unor 
case mari împrejmuite cu un zid :nalt de trei stânjeni, cu nesce 
porte de stejar gróse, legate cu şine de fer şi bine închise pe 
din întru.

Nimeni nici aci! Aceste porţe ànsè nu se putea deschide tot 
aşa de lesne ca uşile teranilor. Se chiâmâ daró îndatà câti-va 
pontonieri cu uneltele necesare spargerii.

Comandantul în persona, ajutat de statul s6u major, dirigea 
aceasta anevoiósa manopera. Ua mica céta de ulani închidea piaţa 
formând un cercu.—Erà întunereeu besna : unde sa lovésca mai 
sigur saperii?

Se dete dupô întîmplare uâ lovitura ţepGnâ în mijlocul portelor, 
acolo fiind locul cel mai uşor de nemerit. Toporul scârtii şi sâri 
în laturi : întilnise ua scóba de fer grósa.

Trei sau patru soldaţi se puserö a pipai spre a cunósce pár
tile slabe ale lemnului, dupô care iar mai urmarö câte-va loviture 
cevà mai tari decât, cea d’ânteiu.

Din întîmplare, pe când se pârea acestor lucratori cô au des
coperit în fine un locu unde lemnul resunà a lemnu, uâ mare 
pétrA câdea d’asupra portei celei cu crestâture şi turtià la pamênt. 
uâ catanâ; apoi ua a doa, a treia şi a patra avuró aceeaşi sorté.

— Halt! striga stréjâ-?ne§terul (sergentul): aci este pericol. 
Bolta este vechia, şi daca tot astfel nebunesce merge-veti îna
inte, tóta póte sa se surpe şi minien murim aci.

Comandantul ordonă sâ se luminede locul spre a se puté lucrà 
mai cii bâgare-de-sémâ.

Felinarele corpului fiind la furgoné şi furgónele fiind în urraâ 
la óre-care depârtare, se gâsi mai comod a desvéli de paie uâ 
casa, a aduce paiele în faça porţei şi a le pune focu.

Acum se vedea bine. Un numèr de ulani erà ocupaţi a între
ţine focul, pe când lucratorii avea sâ sfortede portele. In mo
mentul ânsê când saperii înaintâ cu topórele lor cele mari, ua 
întreita detunare, ce seménà cu un trâsnet, plecà d’ua data din 
ferestmiele porţelor, din creştetul boitei cu crestâture şi de pe 
cóma zidului din laça.

Trei-deci de inşi câdurô de uâ data, între cari comandantul' 
şi ajutantul séu.
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Pe daţii Nemi ii se înspaimênfarô şi se confusiarö. Guardia călare 
ínlórse spatele si o rupse da fuga înapoi. Uâ altă descărcâturâ 
urma, care mai lăsă culcaţi la păment àncô vre cjece soldaţi.

Această mică precurmare dete timpu garnisonei române să ’şi 
reîncarce armele, iar încongiurătorilor, să se găndâscă la mUJló- 
cele de a luă cetatea.

Nu eră uă glumă! totă pandurimea eră adăpostită dupö zidurile 
castelului, de unde le trimitea mórtea în plóie de 1er.

Pandurii eră decişi a ’şi sacrifică érba de puşcă şi somnul din 
acea nópte numai să nu remâiă viu picior de Nemţu.

Aceşti bravi credea cO au a face cu un numér de trei, patru 
sute omeni, mult uă miie ; nu sciă cö sunt patru mii de împô- 
rătesci.

Dupö un cuart de oră ăns6, or-ce amăgire încetase.
Doe tunuri íurö aşezate în taça portelor şi dóé companie de 

vênàlori, înşiruite în paralel cil zidul crestat al împrejmuirii, cu 
carabinele întinse în dreptul fiă-cărui dinte al comei.

Cele dóé cratere de bronzu mugirô de uă dată. Cinci-deci de 
venători l.raserô asupra punturilor unde se arătase fulgerul ca
rabinelor din întru. Dóé mari tăblie de stejar ale portei sburaseró 
din locul lor, dar nu se putea äncö trece, şi doé-deci şi unul de 
Nemţi mai jâcea iarö pe păment.

De acum un focu neîntrerupt începe a respunde din întru fo
cului de afarô cu uă răpediune şi uă precisiune de necrezut.

'lunurile fúró în dată retrase de subt acest focu omorîtor, unde 
nu putea sta nici un arfilerist. Vânătorii şi ei se deteră dupö 
gardurile vecine. Lupta reîncepu de aci. Sorţii de victoria ănse 
se micşorare de acum în partea pandurilor; nu se mai putea 
luă bine la câtare şi tunurile eră adăpostite. Portele abiă se mai 
ţinea în pervazuri.

Focul d’asupra zidurilor conteni d’uă dată, nimeni nu se mai 
arătă la crestăture, intrarea nu eră păzită de nimeni; imperialii 
se răpedirO în grămedă. Un trosnet spâimen«ător îi primi din în
tru: pandurii aşteptă această mişcare, şi de uă dată se arätarö 
pe creste şi în faça portei. Rondurile d’àntêiu şi cele d’al doilea 
ale Nemţilor fúró sdrobite ; cu tóle astea încongiuratii, întelegênd 
cő positiunea lor acolo nu se mai putea tine, se retraserö cu 
iuţelâ d’a lungul împrejmuirii şi se adápostirö în întrul edificiului.

Inamicul nu i putea urmări, căci, deşi portele eră sparte, câtă 
mai äntöiu să împle un şentu mare făcut drept în gura portelor 
şi care le împedică intrarea.

Se dete focu la dóé case terănesci vecine, se astupă cu óre- 
care pericol çéntul, şi focul carabinelor şi al tunurilor începù din 
nuou cu îndoită furia.

Nimeni nu cute<Jâ ànsê a se apropià de tóté loviturele
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îndreptate de pe feréstrâ sunt ucidétóre; curlea é aşternuta cu' 
morţi.

In fine, se pune focu dependinţelor, grajdurilor şi fănăriei. Dupó 
uà juraètà de orâ, flacărea învălue castelul. ínvelitórea arde, 
căpriorii cadu, grindele începu a trosni ; dar cu tóté astea cei 
din întru nu contenescu de a se apără.

Din doă-deci şi cinci de bravi — Gruia oprise numai doă-deci 
şi cinci în iocu de cinci-deci—abia mai remáseseró acum noă inşi.

Gabriel, în balconul de unde trăgea cu carabina, caduse pă- 
truns de dóé glonte în pept.

Singur Gruia este àncô neatins.
Focul de la casele terânesci se întinde în vecinătate, şi văpaea 

se revérsà peste tot satul.
Strigări se aude în depărtare, dupö cari urmédâ mai multe 

pocnete de puşcă. Uă mişcare se face de uâ dată în rondurile 
încongiuràtorilor. Se gràmêdescu,* se îndăsă înapoi, alţii înainte, 
alţii alérga spre curte.

Eră teranii din Drăgoiesci, cari, dupö ce’şi-au asi rurat copii 
şi femeile, cădea d'uâ dată cu topórele şi cu cosele in spatele 
Nemţilor făcând uâ adevcratâ măcelăria.

In această diversiune, uâ grupă de ulani se aruncă spre intra • 
rea principală a caselor cu dorinţa de a scote cevă din flăcări : 
împuşcăturele din întru íncetaseró. Cei noă panduri cu Gruia în 
cap aşteptă jos în sala cea mare.

Cei cari puserô ântăiu piciorul pe pragu, fúró prăvăliţi peste 
scăre în jos; lupta ânsé începù la pept. Turbarea eră egală in 
amăndoă părţile. Gruia se împătresce, se îndesce ; forţa sa atle
tică este în culmea desvoltârii. Aruncă banccle de stejar masive 
cum ar’face cu un par, şi restornă ronduri de inamici; lovesce 
cu spada pe unul din cei mai indărătnici Austriani şi îl spintecă 
pínö la brîu; apoi, apucându’l de peste midlocu, asvîrle cu ca- 
daverul în cei ce voiescu să’l încongiure.

Figura şi braçele îi fumegă de sânge. Pulberea de puşcă de 
care îi este mânjită faça, face dintr’ănsul un monstru oribil. Sol
daţii se îndoescu a se apropià de dănsul.

De uâ dată el se opresce în locu că uimit, îşi strînge pumnii 
cu convulsiune şi strigă confraţilor sei :

— Muriţi aci! Am uitat sus pe Sofia!
Şi, fárö a mai dice nimicu, se râpede pe treptele întunecate de 

vérteje de fum.
In acelaşi moment un pocnet plecase din pistolul unui ulan şi 

un glonţu străbătea in spatele Iui Gruia. El puse mâna la plagă 
că spre a’l scote, se cletenâ un moment de durere, apoi porni 
din nuou printre galeriele înflăcărate.

Ajunse în fine la camera Sofiei. Uşea era încuiată. Strigă, îşi 
spuse numele, dar nimeni nu’i respunse. Atunci, adunându-’şi pu-
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terile, sparse uşea şi se ràpedi in întru. Făclia care ardea în ca
mera, se topise de multă căldură, şi flacârea ei se întindea pe 
mesa. Sofia şi mama sa erâ aprópe asfixiate de fum şi de căldura.

Gruia ardicâ în braçe pe Sofia şi reuşi cu mari anevointe a o 
scoborî pe uâ scară mică în grădina din dos şi a o duce departe 
de grin<Jele aprinse, cari cădea în tóté părţile. Se întorse apoi la 
dómna Roxanda. Sângele său eră mai tot scurs. Ar’ fi perit a- 
mêndoi în flăcări daca, deschitjênd uşea, n’ar fi pătruns 
rent. de aer ceva mai răcoroşG.de afarö, care să înviorede pe bă
trâna şi să o facà a urmă singură pe mântuitorul Sofiei.

— Ţine, domnă... cjise el sleit de putere, dând uă chiee dóm- 
nei Roxande. Prin fund... în pădure... scăpaţi... Vinu Nemţii!

— Gruio ! strigă cu durere Sofia, prietenul meu, fratele lui 
Stroie, mori?!

— O! nu... mă repausu.
Gruia luă măna Sofiei, o sărută şi càdù resturnat.
— Gruio! repeţi Sofia înnecată în lacrăme.
Uă explosiune teribilă îi acoperi vocea. Flacârea din întrul ca

merelor se ardică în colonă spre bolta roşcată a cerujpi; dupO 
care plafondurile se turtirö de uâ dată, aruncând în iote părţile 
cărbuni aprinşi şi petice de şindrilă înflăcărate.

Deposilul de pulbere luase focu.
Sofia, re/ematâ de braçul mamei sale, eşi din grădină şi intră 

in pădure. DupO căte-va sute de paşi, puterile o pârâsirô şi re- 
mase în locu. *

Cei noă panduri îşi ţinuserO cuvîntnl : jâcea lûngô o movilă de 
ulani.

DupO şese fjile, Sofia şi mama sa, sdrobite de suferinţe şi de 
lipse, intră aduse de un car în schitul Dintr’un-lemnu.

Dómna Roxanda, ca să apere pe Sofia de frigu, se lipsise de 
tot ce avea pe sine. Ast-fel intră pe porta schitului spre a merge 
în curênd la cimitiriu.

Plimblarea militară de mai sus costase imperiului cinci sute de 
ómeni morţi şi greu vulneraţi, printre cari comandantul Ivancici 
şi maiorul Stern cu patru ofiçeri inferiori.

Stroie perduse mai mult : tesaurele şi casele sale părintesci dis
păruseră. Pentru împărat, mamele avea să nască alte catanë ; el 
ânsé n’avea ce mai pune la locu.

un cu-

XXV.

Sórele se scoboră spre culmea munţilor. Căldura dilei atât de 
simţită pînô la doă ore se stèmpêrase de ajuns. Eră patru ore. 
Óstea, sosită la dece diminăta. făcuse uă haltă de şese ore din
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causa repausului ce càtà a se dà Soliei. Se sună plecarea. Pan
durii, voioşi şi fericiţi de fericirea Capului lor, care îşi regăsise 
soţia, şi bine dispuşi dupô un prânuu abundam ce nu'şi aducea 
de mult aminte sa fi făcut, plecarö cântând, cu puşcele lor cele 
lunge culcate pe umeri şi cu câciulele pe uâ urechia.

Sofia, însorită de uă suroră, arnica a sa din mónástire ce pâ- 
răsiâ călugăria fâro multa părere de rôu, urma óstea cu îngrijire 
aşedatâ într’uă căruţa împrumutata delà un chreştin de arendaşii 
din apropiere, şi in care se aşternuse tot ce putea face mai pu- 
çin simţite struncinâturele trâsurei.

MerserO uâ parte din nópte ; în fine se ordonâ cina şi repausul 
la satul Bîrsescii. De aci în patru ore putea fi în Rômnicu, mer- 
gênd cât de încet.

Populaţiunea eră în neastèmpér: câlêtorii veniţi din jos de peste 
Olt spunea co Nemţii se arâtaserô în apropiere de Michâiesci. 
Distanta între aceste doe sate este forte mica; se putea clarö ca 
amèndoi inamicii sa fia acum mai aprópe unul de altul decât 
credea.

Stroie întrebă pe ce timpii spunea acei călători cö au înlilnit 
pe Nemţi, şi i se respunse cö omenii aceia au trecut prin sat pe 
la aprinsul luminărilor, iar pe Nemţi, dicea cö’i-ar’ fi véd ut cu 
mult mai ’nainte de scăpătatul sórelui.

Stroie mai întrebâ daca de cât-va timpu au audit ceva sunete 
de cornu sau de tobe, or daca au védut lumine în partea Michâ- 
iescilor. 1 se respunse cö de acestea n’au vedut. nici audit nimicii.

Un fior rece îi străbătu corpul.
— Nemţii, îşi dise el, au trecut spre oraşu, daca nici sunetul 

trombiţelor nu s'a audit nici focurile taberei lor nu s’a zărit ; au 
avut tot timpul pentru aceasta.

Farö fatala mórle a socră-sei, el ar’ fi avut dóé ore de mers 
înaintea inamicului ; i-ar1 fi apucat. înainte sau ’l-ar' fi ajuns în 
marginea Rômnicului. Acum, nimicu nu mai putea opri împreu
narea celor dóé corpuri.—Necasul îi împlea inima si’l sugrumă.

— Se póte—îşi puse el cu îndoélâ întrebarea—sa fi remas în 
Michâiesci ?

Uă asemenea favóre n'aşteptă delà sorté: de la un timpu tóté 
îi mergea pe dos.

In or-ce cas, ordonâ să se stingă focurile, să contenéscâ or-ce 
scomot şi să’i aducă calul.

Dupó un moment, însoçit numai de Bărzoiu, de Stolojanul şi 
de patru panduri din guardia sa, plecă în frépéd spre Copâceni, 
sâtucu departe numai de uă jumêtà de oră de Bîrsesci.

Aci, aceleaşi informaţiuni : Nemţii eră aprópe de Michâiesci; 
Nemţii nu se scie d'au trecut; scomot de óste n'au bagat de séma.

Sătenii în adevăr putea să nu sciă: póte cö óstea a trecut mai 
pe din jos; póte cô n’a vrut să facă scomot spre a nu spăimentă
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locuitorii ; apoi nici n'avea nevoie sa trêca pe marginea satului 
lor, drumul fiind mai pe de vale.

Stroie împinse cercetările pînO la Yaleâ-Rea cu risicul de a 
cade peste guardia dinapoi a inamicului, daca eum-va corpul va 
fi rêmas acolo.

Aci nu putea sa n'aibâ sciri precise : era puntul de înfurcilura 
a drumului ce venia despre Michaiesci cu calea muntósa care 
venia despre schitul Dintr'un-lemnu.

Se apropia ânsê de s-it faró a descoperi nici unul din semnele 
ee'i putea aratà tâbôrîrea unei armate. Intra în fine in sat. unde 
atlâ cu mare bucuria có pinö la acel timpu nu se vèduse p'acolo 
picior de Némlu.

— li avem ! striga el lovind oblîncul selei calului séu.
— Nu âncO. ii respunse Stolojanul. De acum pinö mâne este 

destul timpu. Póte có acum ei sunt în mers, şi noi nu suntem 
anco la Bîrsesci.

— Nu! Daca nu’i-am atlat aci. apoi au renias la Michaiesci» 
Nóptea este întunecosa, ei nu'şi cunoscu drumul : apoi pôle cô 
nici nu erâ tocmai aşâ de aprópe de Michaiesci, precum li s'a 
parut acelor câlôtori. Depărtările dintr’un locu şi altul spuse dc 
Românii noştri, trebuescu tot-d’auna îndreptate : lor tute Ii se 
pani aprópe.

întorcèndu-se la Birsesci, Stroie voi a se convinge daca Nemţii 
putea sau nu sa fia la Michaiesci. Unul dinte săteni trimis în 
graba îi aduse scirea cö în adevér ei era acolo.

A doa di când se luminâ de dió, óstea româna erâ aşedatâ 
pentru bataie. Plecase din Birsesci cu trei ore mainte de a se 
lumina, si mersese cu un adevérat pas de lup pinó la Valea-Rea.

Patru cete de carabineri erâ înşiruite de amêndoê partile 
drumului în centrul satului. O'asupra splaiului despre Römoicu 
era îndreptate patru tunuri, iar alte dóé puse pe culmea dealului 
din protiva satului, întărite cu dóé alte cete de vènatori de plaiu. 
Uâ parte din cal araşi erâ înşiruiţi despre laturea Oltului, da 
lungul unor rîpe mice ce ’i ascundea vederii. Tóta ceea-laltâ óste 
erâ concentrata pe şesul din faça satului spre care catâ sa 
înaintede Austrianii.

Carabinerii, risipiţi ca tiraliori prin gradinele d’alaturea dru
mului, câtă sa se abtinâ pinö când fruntea colonei imperialilor 
va fi eşita din sat. Cele dóé tunuri din cósta satului nici ele nu 
se câdea sa încéra decât, când coda colonei ulanilor va trece 
de centrul satului, ast.-fel ca focul tunurilor din faça cu cele de 
pe cósta sa viia în crucişu.

Cât pentru cavaleria de pe laturea despre Olt, ea avea sâ 
lovéscà inamicul pe la spate sau sa fia adusa pe şes, dupô cum 
va cere caşul.

Către dece ore de dimineţa, Austrianii înainta cu un pas leneşu
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-şi färö disposiţiune. Neaşteptăndu-sc !a nimicu şi deprinşi de mai 
multe dile a nu întïmpinà altă ostilitate din partea sătenilor 
decât a privirilor cruote, mergea risipiţi şi Táró nici uă ordine. Èn- 
suşi puscele nu le avea încărcate.

Mica lor artileriă remâsese înapoi la uă distanţă de mai bine 
de trei kilometri, împreuna cu furgónele infanteriei. Mâi toţi 
soldaţii îşi aveau gibernele şi şlagele aruncate gramédá în 
carele de transport fêrânesci ce luaserö cu forţa. Singură 
cavaleria mai păstra uă înfaçisare militară. Ea mergea într’uâ 
singură colóná profundă şi înainta regulat, mulţumită deprinderii 
cailor.

Cui ar’ fi putut dă prin minte có acei Vnlnrhi ce fugiserö 
dinaintea lor acum trei séptêmàne şi despre cari nu se mai 
audise nimicu, avea să se arate d’uă dată şi să le esă în cale?

— Dragul med Vasile, dise Stroie comandantului artileriei sale, 
dupó ce observă situaţiunea imperialilor — ast-iel cum mergu 
Nemţii, ulanii au să fiâ sfărâmaţi mai ’nainte de a pute pedestrimea 
lor să se desfâşure. Caii au cuprins fotă linia sătului, şi pe acei 
nenorociţi din urmă n’are cine să ’i mai apere în protiva călă
raşilor noştri. Daca Bechianul ar1 face bine ceea ce am să 'i 
spuiu, tóle tunurile şi carele încărcate cu d’ale ostii acestor 
trântori ar1 fi în manele nóstre.

Picênd acestea, trimise îndată pe unul din ferentarii sei către 
Bechianul, care comandă despărţirea de panduri călări, cu ordin 
de a înainlă în dată d’a lungul malului, a se vôrsà în urma 
infanteriei şi a se răpedi în fuga cailor spre artileria Nemţilor ce 
remăsese în urmă. Câtă s’o iea cu or ce preţu, să desarmede 
pe soldaţi şi apoi să se întorcă în spatele imunicului.

Ajutantul trimis abiă terminase d'a comunică lui Bechianu 
instrucţiunea, şi prima descărcare dete semnalul bătăii. Ulanii se 
arătaserO pe şesul unde se află Stroie. Bechianul se aruncă 
afarO de ascundétórea sa şi se răpedi cu pandurii în góna cea 
mare a cailor spre Michâiesci.

Tunurile romànesci diu façâ şi din costă versă asupra inamicului 
vérteje oribili de cartuşe.

Prima surprisă trecând, ulanii tragu sabiele şi năvâlescu asupra 
tunurilor; un focu teribil ànsé de carabine îi trăsnesce în pept. şi 
îi stă. Cele patru gure din façà vérsá de ut dată tot ferul ce au in 
•pâDtece, şi deschidu patru linie fioróse d’a lungul acelei col One de 
cavaleri.

Comandantul austriau se aruncă în amestecu, ii incurage, îi 
strînge şi voiesce a’i împinge din nuou asupra Românilor ; nimeni 
ânsè nu mai cutédâ : drumul cel strimt, este acoperit de cadavere; 
•caii se ardicâ în dóé picióre şi se tragu speriaţi ; focurile nu con- 
tenescu şi soldaţii cadu cu gráméda.
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In acelaşi timpu centrul colónei este străbătut de glóntele 
carabinerilor din sat, cari tragu in másít fúró a mai ochi.

Disperarea cà şi desordinea este în culme între Nemţi. Aceasta 
flóré a armatei austriane cade necontenit fàrô să fi putut rupe 
mâcar uâ singura cétâ a Românilor, pe când infanteria lor uimita 
sta privitóre mârginindu-se a schimbă abia câte-va focuri cu 
pandurii de prin gradine. Aceşti omeni erà cà şi desarmati ; cartuşele 
Ie lipsiâ cu totul.

Spre culmea desastrului, Bechianul, luându-le tunurile şi tóté 
muniţiunile, se aruncase asupra infanteriei şi o taiâ în bucăţi.

Amestecul erà oribil ; soldaţii aruncă puşcele şi cautâ sa scape, 
cari intrând în casele teranilor, cari fugind peste câmpu, unde erà 
împuşcaţi fàrô misericordià de panduri.

Comandantul judecà situat iunea armatei sale într'un minut : 
totul erà perdül; nimeni nu putea scàpà de acea prindétóre, or-ce 
retragere eră cu neputinţa. Aşâ darö arboră îndatâ drapelul 
albu.

Focul conteni dupó câte-va minute. Pandurii ínteleseró cu óre- 
care anevoinţă cö duşmanul nu mai putea.

Condiţiunile de capitulare fúró respinse ; càtà sa se predea şi sâ 
remâiâ la voiea vingétorilor.

Peste uà jumètà de oră, dóé mii cinci sute de omeni depunea 
armele ; restul perise în lupta.

La cinci ore séra oştea româna intrâ în Römnicu t.riumfatóre, 
aducènd cu sine, pe lítngö numéral prinşilor, dóé drapele mari şi 
opt mice, şese tunuri de bronzu, uă cuantitate ínsemnatóre de 
material şi casa armatei învinse.

Românii perduserö opt.-deci de morţi şi una suta de vulneraţi.
Prima lupta a Românilor cu Nemţii se începuse cu bine.

XXVI.

Canonada delà Valea-Rea lucrase asupra Rômnicului cu tóté 
acele evenimente, lot-d’a-una*mai sinistre prin incertul de care 
sunt acoperite. Trecênd delà temere la speranţa şi delà impa
tienta la uà crudă nelinişte, bunul oraşu erà pe rond când palid, 
când roşiu, când cu ochii sohinteiând de bucuria, când cu figura 
mai lunga decât uâ càpétîna de cal muscalescu.

— Nemţii se bătu cu pandurii. <}icea unii.
— Nu ! pandurii noştri se bătu cu Nemţii,
— A ! nu, acelea sunt tunuri d’ale lor ; ai noştri n'au.
— Aşi ! sunt descârcăture de puşce : aşâ irosnescu carabinele 

pandurilor.
— Daca Dumnezeu ar’ ajulă sâ biruim !...
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Nu se pôle descrie exallaţiunea mulţimii aurjind sunetul cor- 
nurilor oştenilor români. Juni, bétràni, femei, copii era la 
capul podului de peste apa riului. Tabêra delà Cetăţuia si ora
şul intregu era acolo. Plângea, ridea, suspina, se îmbrăcişâ, îşi 
slrlngea mâinele ; inamicii allarô ocasiune de a se împăca ; uâ 
sumă de ómeni ce nu voià a se cunósce, deveniserö cei mai 
buni amici, şi tóté astea pentru có Românii mai era vitézi pre
cum íuseserö alt’dată, pentru có se baiuserö voinicesce şi înfrân- 
seserö pe Nemţi.

Pré sânţia sa episcopul Filaret, ensuşi în persona, căntâ uă 
doxoioghiă pentru victoria armelor romăne, de care Dumnezeu 
remăsese forte încântat şi surprins tot. d’uă dată, coci îşi uitase de 
când nu mai audise asemeni imnuri ale archiereilor români pen
tru oştea ţerei.

Sera oraşul înlregu eră illuminât. Pe Capelă şi pe dealurile 
vecine, bradi întregi de uâ mărime gigantică eră aprinşi spre a 
face din acea nópte uâ serbâtore de titani. Puçin a lipsit pe ici, 
pe colo să iea focu mai multe case din causa unor dioniţe cu 
pécurâ, aprinse şi aninate de vîrful Invelilorilor : atât este dc 
adevérat cö bucuriele cele mari producu zâpăcele tot aşa de ne
înţelese câ şi pericolele neinlăturabili.

Dintre toţi, cei mai mulţumiţi eră pandurii şi junii lor ofiçeri. 
Eră mai jnîndri 0nsuşi decât eroii delà Resboieni şi delà Câlu- 
géreni. Nu credea să aibă un asemenea succes, şi apoi, pe lungo 
aceea có pandurilor li se facil parte din pradele delà învinşi, li 
se mai spuse có din luna aceea avea şi uâ soldă de cinci parale 
pe di.

Câţi-va ani de serviţiu numai (cu óre-cari economie înţelepte), 
si întorcèndu-se acasă n’avea ce mai face cu banii.

în aceeaşi seră sosi scirea cô Turnavitul se află la Gorán. Un 
alt curier spuse có Nemţii se aşedă la Coziâ.

Va să dicîî pe curând eră să mai (ia uă altă bătălia, şi ânco 
mai mare decât cea din dioa aceea.

Se dete ordine în dată ca ensuşi în acea nópte sâtrécâ óstea 
delà Gorán la Rômnicu.

în fine, Stroie dispunea acum d’o armată de doê-spre-dece 
mii ómeni aprópe cu doé-spre-dece tunuri şi doô mii cai.

Cu acéstâ forţă speră să ţiiă în cumpénà .armata inamicului 
pînô ce, disperând de a mai înainlă, se va retrage de sine. Nu 
eră nici vorbă d’a riscă uă bătălia, nimeni nu cugetă la aceasta ; 
cel puçin Turnavitul nu ’şi pusese aceasta în minte.

Adoa di, fâcêndu-se inspecţiunea trupelor ce sosiă, doi juni o- 
steni, dintre cari unul purtă costumul pandurilor călări, iar altul 
p’al ferentarilor vechi, înaintarô către Stroie : erà junele Preda 
Podeanul şi surora sa Petri (a.

— Căpitane, dise Stroie întindênd mâna lui Preda, te aşteptam
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cu nerăbdare ; céta dumitale este pregătită şi te cere. — Dar 
é*o un ostén, urma el adresându-se către Petriţa, caruia nu 
’i-am făcut nici uă parte.

— Am venit sa ’mi-o iéu singura, (jhs© juna téta roşind.
— Se mai póte îndoi cine-va de biruinţa nóstrá când fedőre 

cà dumniala se lupta în rondurile nóstre ! — Dar cu voiea dumir 
(ale te voiu întrebă : Esci cu noi sau în prolivá nostră ?

— Aceasta atîrna de locul ce ’mi vei arătă.
— Nu; ai voie să alegi.
— Fi-voiu ascullată?
— Se va face dreptate....
— De este aşa, ceru sa am un locu printre ostenii ce lupta 

alaturea cu dumniata.
— Şi nu este aceasta uă gluma? Voiesci de buna séma să, 

împumni această sabia făcuta pentru alte mâne ? ’Mi-esle destul 
de greu să te védu însoçind pe căpitanul într'ua tabérA unde 
greutăţile înconvoiă pe mulţi din cei tari ; dar să te duci de bună 
voie înaintea morţii, aceasta n’o voiu îngădui nici uă data.

— Dar dumniata ce faci ?
— Eu sunt alt ceva.
— Viata mea nu plătesce mai mult. De aşu fi rémas in Bu- 

<jüresei, nu m’aşu fi cruţat un minut. Aci mórtea îmi va ii mai 
dulce...

Stroie o privi lungu. Petriţa eră d’uă frumuseţe râpitore. Chi
pul ei se colorase uşor, şi simtimentul ce o mişcă lăsă în privire-1 i 
uă expresiune de amor şi resemnaţiune nedescriptibilé.

— îmi ceri un lucru cu neputinţă, îi repeţi Stroie.
— Mé vei goni darő din Rômnicu?...
— Din prolivá, te voiu rugă să stai în Rômnicu.
— Dar nu te voiu ascultă. Când va plecă oştea voiu plecă şi 

eu ; şi, fiind cő în rondurile vitezilor ce te încongiură nu mê 
îngădui să luptu, voiu alege cetele depărtate ale pandurilor, unde 
privirea dumitale nu mé póte descoperi murind.

Stroie se simţi atins de durerósa résolutiune a acestei copile. 
Ghici tot ce se petrecea în inima ei şi cât. de prolund eră sim
timentul sub boldul căruia voiă să moră cu atâta nepésare.—Pa
siunea în asemeni nature este in gradul cel mai mare, şi nu 
cunósce altă margine decât realisarea visului lor sau mórtea.— 
Nu’şi putea explicâ cum şi în ce împregiurare se născuse în 
Petriţa pentru densul acest violent simtiment, pe care îl presim
ţise âncO din Bucuresci. Ajunsă ânsè în puntul unde se aflâ pa
siunea sa, singurul lucru ce’i prescriu prudenta şi pentru liniştea 
sa şi spre a’i cruţă viaţa ei propria, eră de a o conduce cu is
cusinţă şi a’i réel puçin câte puçin focul aprinsei sale imagi- 
naţiuni.

;
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— Am sà 'U ceru sà iaci cu mine uà legătură, tjise Stroie 
dupó ua pausà.

Petriţa nu respunse nimicu. Tóté illusiunile sale, toi idealul 
amorului sèu, tóté sacrificiele ce fàcuse spre a se apropià de idolul _ 
extremei sale afecţiuni fiind pe puntul de a fi spulberate cu cruzime, 
inima sa cerca una din acele situaţiuni în cari cursul regulat al 
raţiunii este suspens.

— Voiescu bucuros sa te făcu ferentarul meu, urma Stroie 
privind-o cu tinereţe ; dar ascullà-mé-vei bine ?

— O ! da...
— Pronunţând aceste dóé cuvinte, Petriţa nu se mai putu ţine : 

lacremele o podidirö. Sufletul sèu, gata a se sdrobi, se revérsa 
d’ua dată în tóta fiinţa ei cu uâ disposiţiune ce se manifesta prin 
acel torent de lacréme. Ea trase marama sa de mötase din sîn 
şi îşi sterse ochii.

— Iţi mulţumescu pentru densa, spătarul meu, cjise preda: ’i-ai 
dat viaţa. Dupö ce a lăsat în Pitesci pe tatâl meu prăpădit de 
întristare şi pe tóté rudele spâimèntate de hotârîrea sa, daca 
dumniata ai fi depărtat-o de aci, nu ’i-ar fi mai remas decât să 
se asvîrle în Olt. Fii încredinţată có s’ar’ fi omorît în dată. Nu 
este nimicii care să se ïmprotivéscâ neîmblânditei sale voinţe.

— Dar această pré mare îndèrétniciâ nu va fi óre pricină de 
neînţelegeri între noi?

—. Voiu fi supusă, respunse Petrii a. Nici un stăpân nu va fi 
mai bine ascultat. N’am altă voinlA decât să te ascullu.

*— Acum, ferentarul meu, mergi de te odihuesce.
Pinö mâne n’am să !ţi poruncescii nimicu.
— Dar mâine?.. întrebă voiosă Petriţa.
— Mâne pote ne vom bate.
— Oi fórte bine! Vei vedé cum alăturea cu dumniata nu’mi 

este frica de morte.
— Nàdêjduescu ànsé cö nu ne vor ucide Nemţii, sau có aceasta 

nu se va întîmplâ aşâ curênd.
— Şi unde îmi poruncesci să te aşleptu?
— Peste un sfert' de ceas, unul dintre panduri te va duce la 

locuinţa d-lale.
Dupö această scenă de familia, Stroie, însoçit de Bărzoiu, de 

căpitanul Sima Bujoreanul şi de Stoica Orcan, trecîi îndată Oltul 
şi se îndreptă spre Ji bl ea. Inteligenţa căpitanului Fărcâşanul dedese 
în curênd adunâturei «le ómeni d'acolo characterul unei tabere 
mice. Totul arătâ ordinea şi disciplina. Scirea despre victoria 
delà Valea-Rea deşteptase într’enşii vechiul avênt militar al Ro
mânilor, şi un simtimenl de mîndriâ personalô îi făcuse ca ensuşi 
în diminăţa aceea să ’şi exprime părerea de rèu cö se vedea 
părăsiţi dincuâ de Olt, placând cei-lalţi sunt singuri consideraţi 
demni să ţiă pept inamicului. Mai mulţi din capii de cete declaraserö
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comandantului có ei nu mai potu perde timpul în deşert într'un 
locu, unde n’au nimicu de lucru; cö în fine, daca erâ vorba 
sa stea, apoi mai bine stă a casă.

Sosirea lui Stroie îi potoli. El îi asigură cö cea mai mare 
parte de gloriă le este lor reservatâ ; cö ’i-a păstrat pínö acum 
fiind cö pentru uă întreprindere mare è nevoie şi de curagiuri 
mari; de aceea nu voia să ’i ostenéscà în operaţiuni pe cari 
or-cine le pôle îndeplini.

Mulţumiţi de aceste luări a minte ale comandantului lor pentru 
denşii, îl ínlrebarö cu respect daca mai eră mult pínö să le viiâ 
şi lor rondul. El le respunse cö aceasta are să se întîmple póte 
mai curênd de cât gândescu; cö, chiar dupö întôrcerea sa delà 
Cozia, li se va spune (Jioa.

Stroie luă cu dênsul pe Fărcăşanul şi îşi urmă drumul pe la- 
turea Oltului spre monăstirea Cozia, trecu prin satul Jiblea, urcă 
piscul delà cătunul Păuşa şi, lot înaintând pe coma pădurosâ a 
muntelui, se opri deasupra culmii din care se vede peste tôtâ 
câmpia din i'açà pínö din sus de piscul numit Turnul.

Nemţii ocupâ satul Călimânescii şi tot splaiul în sus pínö în 
dreptul Turnului. Comandantul suprem, generalul graf von Bruch, 
îşi avea cuarlierul general în Cozia. Mai departe nu putuse în
tinde observaţiunile. cóci apa Aicea uă cotitură spre apus şi mun
tele trăgea un paravan de petră între densul şi lumea ce putea 
fi acolo.

Dupö calculele sale, în totă această întindere nu putea fi mai 
puçin de doö-ijeci pínö la doö-(Jeci şi cinci mii omeni; restul 
câtă să fiă înapoi spre Lotru.

Cavaleria şi cea mai mare parte din infanteriă erâ tâbêrîte în 
Gălimânesci, iar parcul de artileria, pe linia din faça Coziei.

Stroie observă totă această aşedare a ostii inamice cu uă sa- 
tisfactiune nedeseriptibilö.

— Câte poduri avem, căpitane ? întrebâ el pe Fărcăşanul.
— Patru.
— Câţi ómeni potu luă d’uâ dată?
— Cinci-cjeci pínö la şese-<}eci.
— Putem aruncă dincolo doô sute de ómeni d’uă dată?
— Negreşit.
— Daca è aşâ, dragul meu Petre, şi daca pínö mâne Nemţii 

noştri vor fi ânco aci, poimâne socolescu să nu’i mai găsim 
nicâirea.

— Aceasta are să înnebunescă pe Argeşeni de bucuriă, res- • 
punse Fărcăşanul.

— Aş0qlă-,mi aci cum vei sei la nópte patru turnuri, iar în 
vale pe tôtâ laturea Oltului rônduesce p’între copaci uă miie cinci 
sute de puşcaşi ; pe cei-lalţi uă miie trece-’i fárö scomot în Os-

!
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trov, aşâ oa în revărsatul (Jiorilor toţi sâ fiii la locul lor. Cum 
vei avé sa lucrezi, îţi voiu scrie.

Fărcăşanul privi pe Stroie lungu.
— Negreşit, vrei sa scotu din pâment, din érba verde şi omeni 

şi tunuri?... respunse surîijènd Fârcaşanul.
— Nici-de-cum, cóci tóté au sa’ţi soséscâ înainte de apusul 

sórelui.
— Sunt acum pe drum?
— Am c}is sà mé urmele tóta aceasta lume aci.
— Va sa rjică remâi aci pínö mâne?....
— Nu te teme, draga Petre : cârmuirea acestor omeni ’ţi-â 

pâstrata ţie; eu plecu îndată.
In adevêr, Stroie reveni în taberă, recomanda căpitanilor şi 

vătaşilor sâ fiâ gata pentru (Jioa viilóre în cjiori şi, dupö ce lăsâ 
comandantului lor sumele necesare pentru osp6ţul oştenilor ’na- 
inte d'a plecâ pentru bătaie, se îndreptă spre Olt şi Irecii din
colo prin vadul delà Plute, lăsând în lábéra pe Sima Bujoreanul, 
câ cel mai bun cunoscétor al posiliunii, ?i pe Stoica Orcan, cel 
mai iscusit ofiçer de artileria de sub comandamentul Stolojanului.

Intenţiunea sa erâ să'şi dea bine séma de posiţiunea strategică 
a părţii aceleia, în care avea sa operecje a doa di, şi să afle tot 
d’uă dată delà săteni daca Nemţii scia despre sosirea ostii ro
mâneşti în Rômnicu.

Despre aceasta parte, nu’şi ajunse scopul : în tot drumul nu 
întîlni pe nimeni din săteni. Lucrul se înţelegea de sine : locui
torii din Câlimănesci nu putea eşi nicâirea din sat, iar cei de 
prin pregiur n’avea dorinţă să dea ochi cu Nemţii.

Cât pentru Rômniceni, corniţele de Bruck, dorind a le face uă - 
plăcută surprisă cu venirea lor, nu voiâ cu nici un preţu sâ iea 
de acele mösure prin cari unii ar1 fi aflat de starea sănetăţii 
celor-lalti.

în tot drumul delà Plute pínö la Gura-Vâii, Stroie nu află nici 
un suflet viu. Abià aprôpe de Bujoreni vé<}ù în depărtare prin 
umbra nopţii trei omeni calări venind pe drumul pe care se aflâ el.

Se pare ànsé cö aceşti omeni nu’i pré inspirà încredere, cóci 
îşi pipái pistólele.

In adevér, aceşti calétori, mai apropiându-se puçin, lăsâ a se 
vedé cö erà nesce adevérati imperiali.

— Ve«}i daca pistólele tale, Bâr/.oiu, sunt tot a casă : ai să le 
faci să vorbésca dóé cuvinte acelor omeni ce vinu spre noi.

— Sa fia Nemţi?
— Poli să fii sigur.
— Să le esu daró înainte ?
— Nu ; ai să mergi dupö mine fáró să le <Jici nimicu şi chiar 

färö să te uiţi la denşii.
— Dar de ne vor popri?
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— Atunci arunca Şopîrla pe denşii şi mâncă-’i.
Seriosul Bârzoiu se sforţa sa surîtja pe cât era cu putinţa a- 

cestui fel de om surîsul ; îşi drese mustaţa, apuca un pistol şi 
strînse íréül calului séu.

— Hî ! făcu el drept lot respunsul când Nemţii ajunserö la 
cinci-deci de paşi.

Stroie îşi urma drumul liniştit. Ungurii — căci erâ husari un
guri—trecuró pe lCingó denşii dându-le buna sera şi se depărtare. 
La doé-deci de paşi ânsé unuia dintr’enşii îi veni în gând să’i 
întrebe cine sunt şi de unde vinu.

Daca Stroie sau Bârzoiu ar’ fi dis vre uă vorbă drept réspuns ; 
lucrul remânea aci ; nici unul ânsê nu voi a le face aceasta po
liteţe.

Ungurul supărat se opri în drum şi începu a înjurâ ; apoi, 
pentru cô aceasta provocaţiune remânea fftrö respuns, răpeai ca
lul către călătorii noştri spre a le cere cuvînt de despretuitórea 
lor tăcere. Gei-lalţi doi remaserö spectatori.

— Staţi ! strigă el punendu-se înainte şi amenintându-’i cu sabia.
— Bârzoiu, respunde-’i, disc Stroie liniştit.
Un pistol pocni la spatele lui Stroie, şi husarul se lâsâ încet pe 

•grumazul calului séu, apoi cădii jos.
Cei doi companioni ai mortului se rápedirö cu pistólele întinse 

asupra lui Bârzoiu. Acesta se gâtià a descărca ceea-lalţâ armă a sa.
— Nu trage! îi dise Stroie; pâsiredâ-’ti pulberea. Apoi, întor- 

cêndu-se iute către husarii ce sosiâ în gonă, trase la dece paşi 
cu améndoé levele sale.

— Putem merge acum, urma el punendu-’şi armele iar la şea.
— Dar caii lor?... întrebă Bârzoiu.
— îi vom adună mâne.
Către dece ore din nópte ajunse în Rômnicu. Oraşul erâ liniştit; 

se repausâ voios după oboséla gloriei din dioa trecută.

XXVII

O Musă a resbelelor, bătălielor şi luptelor nesfîrşite dintre vie- 
ţuitorele acestei lumi bizare, cărora pămentul n’a apucat áncó să 
le astupe gura; tu, cea mai mîndră şi mai înţepată dintre nemu- 
ritórele sôçe ale lui Apolon ; tu, care ai convins de neputinţă şi 
de moliciune pe galeşa cântăreţă a amorurilor, făcend să se védá 
co numai măcelul, numai vôrsarea de sânge omenescu este su
blim şi nepètruns, că unul ce este cea mai isbilóre dintre zănă- 
•tâciele firii nóstre. — iea-’mi cavalul, fluerul, lăuta sau ce’ţi vine 
mai bine, şi cântă-’mi puçin câte-va iambe d’ale lui Tirteu sau
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d’ale lui August Barbier, pentru Nemţi, pe musica maestrului 
Haendel, iar pentru noi, pe ritmul oltenescu al lăutarului român.

Cânta pe Iosef II, împăratul liberal şi filosof al Germaniei, 
unit cu Ecaterina II a Rusiei — care se scie ce a fost — spre a 
biciui insolenţa Turcului pe spinarea nóstra a Românilor; cântă 
pe Mavrogheni, Domnu fanariot al acestor locuitori dintre Dunăre 
şi Carpaţi, care, neavănd ce ’şi face capului, a chiămat subt arme 
pe opincari şi ceea-laltâ prostime din [érâ să caute a muri cât 
se va puté mai românesce pe contul boierilor, adevăraţii părinţi 
şi stăpâni ai lor.

Cântă, o Musâ, cöci, or-ce s’ar’ c-fice, suntem predestinaţi să 
ne ucidem pînO când vom peri uă dată cu această planetă pe 
care ne-am aşedal domiciliul. Şi fiind cö aşa este, apoi tot mai 
demnu de natura nostră vine lucrul să murim luptând pentru (eră 
(măcar cö de uă cam dată partea cea mai bună o au leneşii şi 
tembelii), decât să ne lăsăm striviţi ca acele reptile fárö nume 
în încurătura vitelor scăpate din staul.

Cântă marele requiem al lui Mozart Nemţilor cari au să moră 
lüngö apă rece şi umbră dăsă.

Cântă Românilor cântecul lor de resbel, cöci nici uă dată n’au 
stat de frica morţii dineu à de victoria.

A! Musâ, tu, care ai fost presenlă la töte luptele strămoşilor 
noştri, începênd delà piosul Enëa şi pínö la neperitórele victorie 
delà Dîrstor, Raliova, Câlugèreni, Nicopole, Baea, Stânesci şi altele, 
ai să te simţi voiosă vétjend cö sângele lui Quirin nu se des- 
minte în fii acelor legionari trimişi pe marginile Işirului să re
présente între barbari virtutea romană şi divina lor origine.

Dupö mii de ani. è acelaşi : mîndru, omenos, cumpètat, neobosit, 
tenace şi mai mare decât löte reslriştele ce au trecut peste densul. 
Inima sa, făcută pentru pasiunile cele mari, va bate necontenit 
la sunetul cornului ce chiamă pe voinici la luptă.

Cântă... A ! nu : privesce.............................................................

Se îngână dioa cu nóptea.
Uă colonă de panduri, aplecaţi pe caii lor scăldaţi în sudóre, 

sosesce în faça Calimânescilor.
Sentinelele inamicului dă alarma şi se retragu în sat.
Doă-spre-dece lunuri sunt d’uă dată aşezate la înfurcitura 

drumului.
Tötä armata imperială este în pieiöre, dar cuprinsă de uă ade

vărată spaimă şi confusiune.
Husarii şi ulanii nu sunt anco pe cai ; infanteria nu ’şi-a luat 

áncö giberna şi puşca; comandantul dorme dus, când doă-spre- 
<?ece descărcâture de tun lovescu de uă dală în masa de omeni 
ce mişue în depărtare pe linia satului.

La acest semnal, doă altele plăcâ de dincolo de Olt, de pe
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splaiul delà Pâuşa. Se trage d’acolo cu bombe în stâlpii podului 
de pe rovina Câciulala şi toi de uâ dală în parcul de artileria 
al inamicului de pe lunca Coziei.

într’uă clipă trăsurele cu pulbere iea focu, şi teribila lor ex- 
plosiune aruncă în fine pe generalul comite afarö din pat.

Totul è în mişcare. Caii se înhamă, rolele urue, trombiţele 
suna. mulţimea înşirată pe laturea muntelui alergă ; tunurile sunt 
trase cu iuţelă spre rovina Câciulala.

Abia anse artileristii sunt pe caii lor, abia primele despărţiri se 
ivescu în apropierea apei, şi uă grindină de glonte plécâ de peste 
Olt şi ’i lovesce în coste. Acest (ocu de carabine este atât de 
des, în cât pocnetul nu se póte distinge ; este uă vîjiiturâ spâi- 
mêntàtôre a unui uragan plecat de peste munţi, şi în care stân- 
cele colosali şi arborii seculari paru a se deslipi din rădăcine şi 
a se prăvăli în undele colcolînde ale Oltului.

Nimicu nu se mai distinge în atmosfera de fum brăsdatâ de 
bombe şi glonte şi mişcata de urletul fioros al carabinelor, tu
nurilor şi al strigărilor crunte ale pandurilor, ce se chiamâ- pe 
nume şi se îndemnă la măcel. Echoul văilor profunde şi al stân- 
celor cavernóse este şi el deslăntat spre a face să crescă mugetul 
oribil al uneltelor de deslrucliune.

Bonduri întrege de inamici sunt. răsturnaţi sub şiroiele de plumbu 
ale pandurilor. Ajungerea la pod este cu neputinţă: aci se în- 
crucişădâ acum focurile a patru tunuri de d’asupra muntelui, 
trăgănd fârO contenire, şi descărcâturele a una miie cinci sute 
de plăiaşi, împuşcând de pe costa pàdurôsâ a dealului.

Podul se clatină că uă trestiă ; este rău făcut, vechiu de mulţi 
ani şi apoi desgrădinat de bombele ce ’1 lovescu neîncetat.

Cu tóté acestea rovina cată să fiă trecută: trupele rămase 
dincolo sunt sdrobite de artileria Românilor ; nu este uă singură 
gură de focu care să respundă vărsării necontenite a cartuşelor 
şi bombelor din doă-spre-ijece tunuri.

Colonelul Vanucci al primei divisiuni de arlileriă se râpede în 
galopul calului său peste podul şovăind şi comandă bateriei celei 
mai apropiate să iea posiliune.

Soldaţi, cai, tunuri, trăsure cu munitiuni se înghiesue d’uâ dată 
pe acea trecere îngustă. Doă bombe lovescu ansă în podelă şi 
alte doă în stâlpii din midlocu ; podul pré mult încărcat se mişcă 
ântêiu puçin spre munte, apoi se aplécâ d’uă dată către Olt. 
Stâlpii roşi de apă se povîrnescu acum cu totul, şi omeni, şi 
animale, şi tunuri, într’un ţipăt îngrozitor, se scufundă în pră
pastia, unde moru sdrobiti sau înnecaţi.

Această catastrofă lasă dincolo doă-tjeci de mii de omeni 
expuşi unei morţi neînlâturabili, färö să le potă dâ nimeni nini 
un ajutor. Admirabila cavaleriâ ce cuprinde acele trupe, n’are
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unde sa se desfaşure; este închisa din tóté părţile, şi priimesce 
mórtea cu eroismu ansă färö profit.

In această stare disperata, generalul de divisiune Klakau îşi 
adună cavaleria şi o concentra în mijlocul satului, unde glóntele 
n’o potu ajunge. El voiesce să cérce un atacu suprem spre a 
trece peste corpul inamicului. Generalul Keller desparte infanteria 
sa în doö grupe, dintre cari una este trimisă către laturea Oltului 
spre a respunde focului de dincolo, iar alteia îi dă sarcina să 
scótá din locurile lor pe plăiaşii ce tragu asupră-le de pe dealu
rile din drépta.

Un moment de întrerumpere pare a se fi stabilit de uă parte 
şi de alta între luptători. De uă dată ânsê cuvîntul «Nemţii fugu!» 
este pronunţat în corpul Turnavitului. Cornul sună, comandele 
se repetu. Spahii turci şi Arnăuţii nu mai aştăplă pe capii lor, 
ci se aruncă cu grămeda în urma imperialilor.

Lupta cea mai crâncenă se încinge între amèndoé trupele 
călări. Cai şi omeni cadu sdrobiti în teribilul ciocnet ce 'si dă; 
nu mai este un duel cu sabia sau cu lancea, este sfâşierea unor 
fere ce caută a rumpe or-ce potu apucă.

Disperarea adauge resistenţa Nemţilor. Deşi seceraţi de glonţe 
şi cartuşe, tot sunt mai numeroşi decât, adversarii lor, şi nu le 
lipsesce decât un micu avanfagiu spre a luă la rondul lor 
ofensiva.

Această ocasiune li se presentă: uă despărţire de Arnăuţi este 
prinsă între focurile infanteriei şi ale husarilor unguri şi tăiată 
în bucăţi. Nemţii în acéstâ parte înaintécjâ vingélori şi ameninţă 
acum şi ei cóstele Românilor.

Turcii şi Arnăuţii începu a slăbi şi a dâ înapoi. Artileria nu 
mai póte lucra : este cu neputinţă a trage în amestecu färö a 
ucide d’uâ dată amici şi inamici.

Turnaviful, în capul cavaleriei sale, se opune torentului din 
tóté puterile sale ; dar nu mai reuşesce a strînge împregiuru-’i 
cetele împrăştiate ale Turcilor şi a le aduce iarOşi pe tôrêm.

Retragerea este neapératâ. Sórta armelor, favorabile pîno 
atunci Românilor, iea de uă dată un aspect ameninţător. Trebue 
mai mult decât eroismul oşlenului spre a repară greş0la făcută 
de Turci şi Arnăuţi prin atacul lor grăbit.

Mai erâ uă speranţă: cavaleria lui Sfroie nu dedese âncô. 
Şerban Magherul şi Bechianul plécâ în dată cu loti pandurii lor.

Li se recomandă să facă totul spre a tine pept Nemţilor uă 
jumélà de oră, pínö când Stolojanul va ajunge la Plute cu arti
leria sa. Aci erâ puntul de retragere de unde putea scăpâ oştea 
de un desastru şi opri avântul Nemţilor victorioşi.

Lupta începu de al doilea cu aceeaşi obstinaţiune din amêndoè 
părţile. Pandurii, lăsaţi numai cu forţele lor, sunt când respinşi* 
când respingători.
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In acest timpu, Stroie cércâ cel mai cutefjàtor din micjlócele 
sale de bătaie. Urmat, de patru din căpitanii sói şi de Bărzoiu, 
se răpede în góna calului spre laturea Oltului despre Jiblea, 
saltă jos de pe şea, împinge calul în apă şi se aruncă în not 
dupó densul sprijinindu-se cu uă mână de coma sa stufosâ. Cei 
patru căpitani şi bătrânul Bărzoiu se aruncă în dată şi ei dupo 
Stroie. Cel care ’l-a urmat mai ànlèiu şi fárö a sta uă clipa la 
îndoelă, este ferentarul Felriţa; cei-lalţi sunt: Mongâ junele, 
Niţu Obedeanul şi Dincă Brâlâşanul.

Ajuns în dreptul Ostrovului, st.rînge plăiaşii risipiţi pe__£ósla 
stângă şi cu ajutorul podurilor sale îi (rece în acea insulă mică. 
Bracul Oltului despre Călimănesci fiind la acea epochă a anului 
mai puçin adîncu, se aruncă în fruntea lor în undele-'i pînO la 
pept ş; se arată pe malul oposit.

Oştea eră scăpată. Magherul şi Bechianul, vulneraţi de morte, 
eră scoşi din luptă ; pandurii, strimtorati din Iote părţile, se re
trăgea menioşi, căutând a’şi resbumi crud asupra inamicului ce le 
mai cădea în mâine. Singuri Turnavilul şi Coţofeanul, scăpaţi 
neatinşi că prin minune, mai opunea uă mică stavilă valurilor 
imperialilor victorioşi pe Iote Ia*urile.

Uă mişcare de înapoiere se simte ânsô în rondurile lor. Ca
valeria română nu mai este urmărită cu aceeaşi vigóre ; peste 
puçin, husari şi ulani înlorcu faça înapoi şi caută a se apôrà.

Stroie, în fruntea a do6 mii de panduri, cei mai bravi şi mai 
repausati, îi lovesce in spate cu uă violenţă irresistibilé. Fârcăşanul 
ii urmă cu altă una miie din carabineri aşezaţi pe laturea din 
faça Coziei.

Amêndoô aceste corpuri, câcjênd mai în acelaşi timpu asupra 
Nemţilor, în momentul când ei se aşteptă mai puçin, îi aruncase 
în cea mai de pe urmă descuragiare.

Besturile celor patru batalióne trimise în contra Iui Dinu 
Vladimirescul eră acum împinse în vale şi tăiate în bucăţi.

Pandurii călări, ghicind ivirea lui Stroie în spatele Nemţilor, 
relua ofensiva, cu tóta furia ce urmécjá dupö uă mare spaimă.

Imperialii sunt încongiuraţi din tóté părţile. Astă dată scăparea 
lor este imposibilă. Muniţiunile le sunt siîrşite şi braçul, când 
nu este petruns de decimi de plage, cade amorţit de ostenélà. 
Ici şi colea càti-va ulani cércâ în deşert să mai résisté; pínö 
când glonţul or sabia îi restórná Ifingö cei-lalţi camaracji ai lor.

învingerea este deplină. Generalul Klakau, colonelnl Vanucci, 
colonelul Dorna de husari, şese-deci de alţi ofiçeri de diferinle 
grade sunt morţi sau scoşi din luptă. Resistenţa este de prisos 
şi ensuşi peste putinţă. Din doè-deci mii de omeni, imperialii 
sunt reduşi la şeple mii. Generalul Keller, singurul care mai 
remăsese cu uă mică parte din statul său major, depune în fine 
armele.

js"
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Românii, sub comanda lui Stroie şi a lui Turnavitul, repurtă 
ast-fel la Gozia una din cele mai strălucite victorie asupra 
armatei nemţeşti, de trei ori mai numerosă decât denşii. Aceasta 
erâ în frumósá di de 6 Septembre 1789.

Intre morţii noştri erâ bravii căpitani Tilâ Rovinarul, Sima Bujo- 
reanul, Guran din Sâlâtrucu şi Preda Podeanul. Intre alti vulne
raţi greu erâ şi ferentarul Petriţa, lovita în costa de uâ lance pe 
când se luptâ alăturea cu Stroie.

Restul armatei austriane, gratia profunzimii rovinei delà Câ- 
ciulata, al cârui pod nu se putea drege în data, s’a putut retrage 
ensuşi în nóptea aceea. A doa di anse, gonită cu mare sete de 
panduri, fusese nevoita a şi părăsi tunurile ce mai avea şi tot 
materialul adus spre a scăpa cu fuga în munţi şi a se intórce 
ast-fel la Sibiiu.

Pandurii, trecênd fruntaria în urma fugarilor, plâtiâ Ungurilor 
şi Saşilor de prin satele mărginaşe ceea ce le datorâ din trecut.

XXVIII.

DupO dece düô delà marea victoria câştigată asupra Nemţilor, 
Stroie erâ investit cu titlul şi autoritatea de ban al Craiovei, 
aYênd dreptul de a percepe impositele din cele cinci judeçe şi a 
le intrebuintâ de uâ cam data pentru armarea glótelor din acea 
parte a téréi. I se dâ tot ua data şi dreptul de morte şi viaţă 
asupra locuitorilor culpabili de tîlhării şi ucideri cu precugetare.

întărind Gozia cu ua garnisonâ de opt sute de plăiaşi cu patru tu
nuri şi stricând tóté podurile în sus pe Olt şi Lotru, el se retrăsese 
de càte-va dite în Craiova, unde fusese priimit. cu semnele unei înve
derate antipatie de către mâi toţi notabilii capitalii Olteniei.

Faima sa militară ardicase în contrâ-’i iavidia tutulor vechielor 
familie de domni sau cu aspiraţiuni Ia domnia. Nu’i putea mai vîr- 
tos iertă acrimea limbagiului sôu în convorbirile ce avusese cu den
sul precum şi dispreţul cu care îi tractase.

Le spusese cö el nu cunoscea de cât ua singură stare de omeni 
cu dreptul de a trăi pe pâmentul românescu, pe apörátorii terei ; 
cei-lalţi, cari nu afla gratia înaintea sa, n'avea de cât să plece mai 
’nainte d’a ’i învâţâ datoria de a fi buni Români.

Spiritul sêü, aplecat din fire la cugetări puçin voióse, luase ua 
întorsătură de uâ sumbra austeritate prin accidentul morţii soçiei 
sale ; cóci Sofia, readusă pentru puçin timpu la viaţă dupö mórtea 
mamei sate, căduse din nuou bolnavă şi fusese dusă curènd şi ea la 
mormîntu. Din momentul când această nenorocită sôçâ a vieţei sale 
închise ochii, surisul nu se mai ivise nici uâ dată pe buzele sale
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puternicii deliniate, şi ochiul seü, altă dată binevoitor şi confient, 
ardea acum de uâ lucire ascunsă.

Tóté cugetările sale părea a prevesti uă sórté rea celor căluţi in 
disgraţia sa.

Ast-fel, boierii Graiovei aílaró âneô un motiv de a urî pe nn tiran 
ce le sosiă sub cele mai negre auspicie şi dintr’un neam uitat de mai 
bine de uă jumêtà de secol.

Nicăirea că în Craiova boierii nu sunt mai înteştati de pre
judecăţile de castă şi de orgoliul unor illustraţiuni câdute peste 
strămoşii lor de altă dată. Măi toţi se tragu din Mircea cel Bé- 
trăn, din Dan, din Vlad, din Basarabi, Barbu Craiovescul, Buzesci, 
Galufiresci, Farcaşi şi alţi mari resbelalori, ale căror fapte de 
bună seină strănepoţii nu le mai ţinu minte.

Stroie Gorbeanul putea ti din strălucita familiă a Corbenilor şi 
aceasta se putea trage din regele Matia Corvin.; dar lucrul eră 
forte supus îndoelei şi necredinţei; pe cănd ei eră alt ceva: ei, 
nu mai eră îndoélà cö eră ceea ce eră. Se puseró daró nu nu
mai a ’i întorce dispreţul, dar âncô a ’l şi împedică în desvoltarea 
midlócelor sale de armare generálé.

Stroie n’apucase să ’şi expediere in ţâră proclamaţiunea pen
tru chiâmarea Oltenilor la apêrarea vetreior lor, când priimi din 
partea lut Mavrogheni scire cö marele vizir îi ordonă să trecă cu 
oştile iu Banat, unde îşi mutase acum centrul operaţiunilor.

Nuoul ban se grăbi a respunde cö miliţiele sale nu eră pe deplin 
organisate, cea mai mare parte fiind voluntari ce nu veduserö äncö 
foj3ul, şi cö nu se află apoi nici căpuiţi pentru uâ campaniâ de ernâ 
în acele ţinuturi muntóse.

Nu uită tot de uâ dată a trage luarea aminte asupra relei tactice 
ce urmă vizirul, lăsând cu totul descoperită Moldova şi 'féra-Româ- 
néscâ, pe când înaintă în Bosnia şi în Banat.

Dupö catastrofa lui Capudan-paşa delà Focşani şi BOmnicul-Sârat, 
unde perduse in contra lui Suvarov şi principelui Coburg doè-cjeci 
mii de ómeni, tó tű artileria şi uă sut ă drapele, nul mai remânea decât 
să se resfrângâ cu mare grabă pínö când nu !l apucă érná peste 
Carpaţi, avênd inamicul de uâ dată în façà şi în spate.

în fine, Stroie conchidea cö marele vizir de acolo putea fi cădut 
în erőre asupra pericolului d’aci; ânsê datoria lui de Român şi a lui 
Mavrogheni de Domnu eră de a’l face să inţelegâ adevérata stare a 
lucrurilor, şi să nu Ie pretindă sacrificiul terei pentru visurile de cu
cerire ce urmăriâ dincolo de munţi.

Nesciind ce va pute résulta din opunerea ce se prepară a face 
marelui vizir, luâ îndată mésure de a resistă cu forţa unei vio
lente armate ce i s’ar’ face.

Scrise îndată căpitanilor din Gorjiiu şi din Mehedinţi, ce’şi lua- 
serö un congediu de uâ lună în urma victorieior delà Romnicu, 
să se întorcă îndată la óste; trimise nuoi vătaşi să puiâ la cale
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sosirea voluntarilor de prin sate ’nainte de finele tónmei : erà 
acum către primele (Jile ale lui Oct ombre.

Prevederile sale nu’l amagiseró. Vizirul, hátul în Banat şi în 
Bosnia, se întorcea cu armata distrusa şi împrăştiata. Insuccesul 
acestei nenorocite campanie fu imputat banului Craiovei, care 
reiusase de a da ajutor la timpu. Se cerii daró neîntârziata sa 
mazilia şi trimiterea lui în temniţa delà Vidin.

Ordinul marelui vizir erà formal şi urgent. Mavrogheni se mar
gini ânsé a revocă lui Stroie demnitatea de ban ; cât pentru a’i 
luă şi comanda ostii şi mai vîrtos a’i trimite în fére la Vidin, 
lucrul nu erà aşâ de uşor. Banul erà capul unei armate formale 
şi întreţinute de el singur : dispunea de un corpu de doé-spre- 
dece mii panduri cu do6 mii de cai şi doô-deoi şi patru lunuri; 
omenii sei erà cei mai hotarîti şi mai deprinşi la arme, şi, fúró 
ua armată de treizeci pînô la palru-deci mii, n’ar’ fi fost cu 
putinţa a’l aduce la cuvint.

Marele vizir vesti pe Mavrogheni sa *1 lase darö in pace; va veni 
el-ensuşi sa'l pedepséscà. Lucrul remânea pe primâvérà, daca 

- pînô atunci evenimentele nu se amesteca Intr’un mod sau altul.
Aceste evenimente se succedà cu răpeau ne şi cu uâ colóre 

din ce în ce mai întunecata. Dupö nimicirea armatei delà Rom- 
nicul-Sârat, inamicul înaintà faró nici ua împedicare. Daca la 
Sinaia şi mai vîrtos la Cozia erà cu totul bătut, din ceasta-lalta 
parte avea tóta tóra deschisa. Principele Coburg priimise ordinul 
de a se aşeZâ în Bucuresci şi a face în România cantonarea de 
ierna a oştilor imperiali.

Victoria delà Sinaia costase pe Mavrogheni jumôtate din armata 
sa. în deşert cercà a se mai opune torentului ce se revér.’à asu
pra ferei pe calea nordului. Bătut în fine la marginea Buzöului 
şi apoi la Albesci, se retrase în graba spre Bucuresci cu sfâră- 
maturele ostii sale, scriênd tot de uà data lui Turnavitu sa plece 
cu omenii ce adusese delà Cozia şi sa se fortifice în Giurgiu.

Cinci dile dupO bătaiea delà Albesci, încredinţa cârma ţerei 
mitropolitului cu episcopii şi boierii, numi pe Turnavitul delegat 
al său şi se îmbarca pe un vas lurcescu spre a merge la Vidin, 
unde se aflâ atunci vizirul.

Acest Domnu străin, născut airea decât în serasirurile unei fa
milie regali, îşi luâ sarcina în serios, şi nu voià, câ alţi mişei 
deveniţi Domni prin intrige culpabili or prin amăgirea bunului 
siratu al naţiunii, sà pâraséscà tronul ţerei la apropierea inami
cului, mulţumindu-se a trăi într'ua pacinică retragere cu miliónele 
stórse picâtura cu picătură din carnea slâbanogită a contribuitorilor.

Fiiu al clasilor sărace, căruia natura ii dedese ceea ce mâi tot- 
d’auna a răpit moştenitorilor tronurilor prin dreptul divin şi altor 
progéniture ale lor, nu voiâ să fuga, câ un codace sau să
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abdice, cà un instrument vulgar al intereselor străine, la ameninţarea 
Nemţilor or dupö îndemnul lor perlid.

Decis a se îmmormtnlâ sub ruinele unui tron pe care bine sati 
râu se urcase, alergii pe teritoriul turcescu spre a’şi forma uă 
nuoft armata şi a’şi procura bani, cöci téra erà copleşita de Nemţi 
şi Muscali şi apoi râtăcita prin felurite intrige şi manopere ale 
boierilor. Scrise în acelaşi timpu lui Stroie có nuoul ban erà pus 
la ordinele sale şi cö, plecând la Vidin, mergea să lucreze pentru 
reintegrarea sa.

Stroie erà singurul dintre boieri ce'şi putea servi atunci ţâra 
şi unicul aliat sincer al portei. Neutralisându-'l, ar’ fi fost a dâ 
România străinilor, ceea ce nu erà în drept să facă Sultanii dupó- 
tractate ; aí’aró de aceasta, ar’ 11 deschis de buna voiea lor portele 
Slambolului armatelor de invasiune.

Marele vizir, în adevêr, dupö observafiunile respectuóse ale lui 
Mavrogheni, se convinse mai mult decât s’ar’ fi aşteptat. Cuge
tase asupra greşelelor făcute în planul campaniei sale, şi apoi 
principele do Hohenlohe pâtrundea în Oltenia cu uă armată de- 
patru-fleci mii de imperiali, pe când la Stambol Celebi Hasan, 
paşa al Rusciucului şi lusuf paşa, comandantul tophanelei, amân
doi intimi ai ogiacului imperial, intrigă pentru resturnarea vizirului 
nenorocit, căruiâ îi impută cö este înţeles cu Nemţii. Tot la acea 
epocha, colonelul Fischler intră în Bucuresci cu anteguardia aus- 
triană.

Vizirul plecă, scriènd cu mana sa uă serisóre de protectiune 
şi amiciţia lui Stroie, pe care îl ruga să uite supörarea şi sa re- 
mâiă credincios Portei. Scrisórea fu însorită de uă preţiosă sabiâ 
şi de pitacul domnescu pentru reinstalarea sa cà ban al Craiovei. 
Vizirul aflase cu bucuria cö Stroie se preparâ cu mare grabă de 
luptă.

Cătâ ânsè să fiă intestat cà un Öltén spre a cugetă la uă re- 
sistentă armată în contra unor forte atât de superiore, îmbâtate 
de triumfurile próspete obţinute în luptele cu ianicerii Sultanului.

Din cei doâ-spre-ejece mii de omeni de cari dispunea atunci 
banul, abia vre uă cinci mii cunoscea deprinderile militare; restul 
se compunea de juni ce nu mai véíjuseró focul şi pentru cari 
armele erà un lucru cu lotul nuou.

Spre compensatiune, aceşti voluntari, ce alergă bucuroşi să 
moră pentru pământul slrămoşescu, ducea cu sine-le un suflet mai 
presus de frică şi uă inimă în care eră săpată convicţiunea bra
vúréi personali. Se află printre dânşii veterani ce luaserö parte 
In campania Vienei, iar junii măi toţi eră fii eroilor Români de 
ua-diniörä.

Stroie priimi scirea despre intrarea în Cerneti a principelui 
Hohenlohe. La aceasta nu se aşteptase. Cunoscea intrarea ina
micului în Bucuresci şi negreşit nu se lăsă pe speranţa cö’i va

!
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dà timpu sà se împuternicéscù în Oltenia ; dar nu’şi imaginase có 
va fi atacat despre Severin.

Armata principelui ànsé, urmărind pe marele vizir în Serbia, 
nu cretjuse cô è bine a înainta mai departe în ţinutul turcescu. 
Se depărtase acum pré mult de magazinele ce avea în urmă, şi 
nu voiă a’şi mai mări greutăţile pe lûngô împedicările ce întîmpină 
în transporturi pe pâmèntul atât de muntos al Serbiei. Uâ altă 
consideraţiune era cö lăsase în urma sa neluate fortăreţele lur- 
cesci, pentru cari *i-ar’ fi trebuit pré mult timpu spre a le bate 
regulat, şi, în cas de a relua vizirul ofensiva, precum se vorbiâ, 
tóté garnisonele din acele forturi ar’ fi format în spate-’i uă a 
doa armată ce ’i-ar’ fi tăiat retragerea. Aflâ darö folositor a trece 
Dunărea şi a pètrunde în Oltenia. Aceasta scăpa armata de un 
mare pericol, o adăpostiâ pínó când va permite timpul să trécâ 
din nuou la inamicu, şi termina cucerirea acestor ţinuturi, atât 
de dorite la Viena.

Banul afla această dureroasă scire delà căpitanii sei, cari alergă 
în tabără în momentul când Nemţii punea piciorul pe pâmèntul 
românescu.

XXIX

Doă-spre-dece mii de Români avea daró să se bată cu uâ ar
mată vingétóre de patru-deci mii de imperiali, comandată de unul 
din cei mai încercaţi generali ai imperiului.

Numörului avea să fiă opus acel eroismu proverbial al Româ
nilor, luptând de secoli tot-d’auna unul în contra a cinci şi câte 
uă dată în contra a dece. Iscusitului şi experimentatului principe 
de Hohenlohe avea să'i ţiiă pept un june care abiâ îşi începea 
cariera. Adevôrul ànsé este có acest june erà un descindent al 
unei illustre familie de bravi. Geniul militar era născut într’ènsul 
tot ast-fel precum colcotià în vinele-’i cel mai curat şi mai resbelicu 
sânge românescu.

Planul lui Stroie sta în aceasta: A’şi despărţi armata în dóé, 
a încredinţa uă parte lui Dinu Vladimirescul şi a o stabili în sus 
pe Jiiu, iar pe ceea-lallă parte oprind-o el, să apuce spre Slatina.

Dinu Vladimirescul cătâ să aibă sarcina de a opri comunica- 
tiunea armatei nemţesci cu depositele delà Cerneţi şi ajut orele 
ce’i-ar mai puté sosi prin Ruşiava ; a'i prinde convoiurile, a o 
smăcinâ şi osteni prin mersuri şi lupte mice în tot. cursul iernei.

Cu ceea-laltă jumétate de óste şi cu miliţianii ce mai aşteptă, 
Stroie îşi propunea să turbure comunicaţiunea Nemţilor din 
•Craiova cu cei din Bucuresci, executând în această parte mano
perele ce însemnă pentru Vladimirescul.
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Cu începui ul primâverei, cànd améndoé jumètâfile óslii se vor 
afla de ajuns împuternicite şi pregătite, câtă sâ se arunce d’uâ 
data asupra Nemţilor din Craiova, daca pînO atunci împregiurâri 
mai favorabili nu le-ar’ permite-o mai curènd.

Când Stroie n’ar’ fi avut în vedere urmărirea unui plan mai 
înlins şi mai important decât ua simpla victoria de general, or 
cât de disproporţionat erà numéral ómenilor sêi, nu s’ar’ fi sfiit 
a apuca înaintea Nemţilor, a’i aşteptă într’uâ positiune bine alésa 
şi a’i sdrobi cu puternica sa artileria.

A sacrifică âns6 cinci sau şese mii de omeni spre a reuşi într’uâ 
lupta care nu putea avé resultate decisive pentru sórla terei, pe 
când mai târziu avea sâ lupte din nuou în contra Nemţilor din 
România-Mare şi în cele din urmă póte ensuşi în contra Tur
cilor, fapta ar’ ii fost ua sublima nebunia de aventurier.

Câtâ dar a se absţine de or-ce lupta seriosâ, care ar’ fi pus 
în pericol planul general al resbelului ce cugetă sà porte cu 
inamicul. Nici Vladimirescul nu se cuveniă sa înceapă lovirile 
sale spre Cerneţi şi Severin decât dupô ce Nemţii vor ii fost de
finitiv aşezaţi în Craiova şi dupô ce el îşi va fi asigurat, bine 
spatele despre Ruşiăva.

Aceasta eră linia de conduită ce ’şi trăsese Stroie ensuşi în 
sera când aflase despre armata principelui de Hohenlohe. Tóté 
combinaţiunile sale ânse fúró abandonate spre a urmă cursul 
unor evenimente cărora mâna sortii le însemnă un alt drum.

Mavrogheni, pe care ’l-am vôdut îmbarcându-se la Giurgiu 
spre a merge sâ întïlnéscâ pe vizir la Vidin, sosiă în Craiova, 
lăsând în urmâ-’i uă parte din armata vizirului în numér că de 
doé-deci mii omeni, pe care ’i-o încredinţase lui în cualilate de 
mare seraskier al sultanului.

Scopul venirii lui Mavrogheni eră d'a cere lui Stroie sâ com
bine forţele de cari dispunea într’uâ acţiune comună, ast-fel cum 
tăcuse la Cozia, şi sâ mérgâ înaintea imperialilor spre a ’i face 
sâ trécâ Car păţii sau a’i aruncă in Dunăre.

Cuvînlul pe care îşi întemeia cererea eră có nu trebuiâ lăsat 
timpu Nemţilor sâ se fortifice în Turnu şi în Cerneţi. Aceste pun- 
turi fiind ocupate de denşii, ei află tot-d’auna mijlocul când de 
a ameninţă necontenit Serbia şi Bulgaria, când de a se revërsà 
asupra României înlrege.

Fúró a contestă importanţa strategica a Severinului, Stroie eră 
de opiniune sâ lase pe imperiali sâ înainteze spre Craiova, sâ'i 
aştepte inlr'una din strimt orile prin cari avea să trécâ, şi acolo 
să le ofere bătălia. în cât. pentru a se întări în Severin sau în 
Cerneţi, nu putea fi nici idee. Intentiunea vèditâ a Nemţilor eră 
d’a ocupă România-Micâ, şi pentru aceasta numai Craiova putea 
fi alésa că centru de operaţiuni. La Severin sau la Cerneţi nu 
putea nici uă dală sta in tabérâ uâ armată de patruzeci mii
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ómeni, şi âncô mai puçin in limpul iernei; cel mult pulea lăsă 
acolo uâ despărţire delà doé pinô la trei mii.

Dupó tóté acestea, daca Nemţii cugeta a se fortifica în Seve
rin, tot im erà cuminte a merge sâM atace acolo unde töte a- 
vantagiele terenului erà în favórea lor. Armata Românilor n'avea 
uă artileria de Impresurare, iar a Turcilor mai mul'; de jumètate 
se compunea din cavalerie uşorâ. '

Ce se putea întreprinde cu aceasta armata în contra unei ta
bere bine adăpostite şi rezemate pe Dunăre, de unde tot-d'auna 
îi pulea sosi omeni şi provisiuni?

Bunul simţu ensuşi condamna or-ce tentativa de acest tel, care 
ar’ fi dus i'ărO îndoélà la uâ catastrofa neînlâturabilê.

Mavrogheni fuse nevoit a se îndupleca şi a priimi de buna tac
tica propusa de Stroie. Trimise deci îndată ordin ca oştirea tar- 
césca ce se mişcase către Cerneti, sa apuce drumul spre Craiova.

Nenorocita idee ce avusese ànsô mai mainte, fu causa có sta
féta ce trimitea lui Haviz paşa, al doilea comandant lurcu, sa 
nu’şi ajungă tinta.

Când talarul trimis sosiâ la Calafat, trupele avea trei dile de 
mers în susul Dunării, ast-fel có, luându-se în urma-le, nu le pu
tea ajunge decât pré tânjiu, când erâ în depărtare numai de uâ 
di de Severin.

Ordinul seraskierului fiind limpede. Hafiz paşa comanda întorce- 
rea spre Craiova pe uâ linia piedişâ. Pe când ànsô Turcii înainta pe 
marginea Dunării spre Severin, Nemţii se atlà de dóé dile în marşu 
către Craiova. Stroie afla această cu uâ trista îngrijare. Or-cât se 
bizuiâ pe bravura ostaşilor sei, erà învederat, có mai ântêiu de 
tóté câtă sa lupte unit cu Turcii, ceea ce schimbâ şi characterul 
luptei şi avantagiele victoriei; apoi, Inlr’uă mare bătălia câ aceea, 
erà nevoit să facă us de fote puterile sale, şi aceasta nu intra 
în combinatiunile lui ulteriore.

De n’ar’ fi fost insistentele lui Mavrogheni spre a dâ în comun 
bătălia, el ar’ fi executat îndată îndoita mişcare ce projectase 
Tot ce’i insuiletiâ óre-cum încrederea, erà có, avênd uâ armată 
de ajutor, sorţii de perdere se micşoră. Afarú de aceasta, cugetă 
sâ lase pe Turci sâ atace ei ântêiu şi el sâ’i susţină.

La 4 Oclombre darö armata română se îndreptà cu tôtà iutêla 
pasului în contra Nemţilor. Nuoi curieri fúró trimişi spre oştile 
turcesci ca să le activeije sosirea şi sa le arate direcţiunea ce 
luâ Românii.

Din disgraţiă, glótele lui Haviz paşa erà doê poste în urma 
imperialilor de sub comanda principelui Hohenlohe, pe când pan
durii în sóra de 5 Octombre se aflà façâ în façâ cu inamicul la 
Poiozeni.

Bâtâlia nu se mai putea amână.
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Mavrogheni dă tóle asigurările có Turcii ín nóptea aceea vor 
càdé ín cóstele Austrianilor.

Cu tóté astea, spre a înlătură erorile tot-d’auna fatali în mar
şuri şi conlra-marşuri, doi trimişi plecarö din nuou înaintea Tur
cilor. Seraskierul ordonă lui Haviz paşa să soséscâ în iuga mare 
cu cavaleria, iar infanteria să’i urmecje în pas gimnasticii. ’Nainte 
de revGrsatul cjiorilor cătă să fiă la Porozeni. supt osîndă de cap.

Pentru mai multă siguranţă, trimişii fúró aleşi din cei mai 
ageri cavaleri români.

Pandurii plecarö că fulgerul, gonirő tóiá nóptea, fâcurô un 
ocol mai bine de pal.ru poste fàrô să se oprésca decât uă clipă 
spre a’şi resuflă caii muiaţi în spume ; dar în revérsatul cjiorilor 
védurö cu nelinişte có nici semne de fiinţa vr’unui corpu turcescu 
nu există prin pregiur.

Unul din cei doi .juni, stătut de ostenélâ şi de întristare şi re
zemat cu cotul de oblincul şelei sale. părea có ascultă cu capul 
plecat spre pept un scomot depărtat. Eră tunul care mugiâ te
ribil înapoia lor şi văile trimitea acel echo sfâşietor. Bătălia în
cepuse.

— Căpitane, dise el camaradului sêu. ardicând de uă dată 
fruntea; aucji tunul?

— îl audu de mult, respunde el.
— Tólă nóptea ’mi-ai vorbit de dragoste făro să t.e j otu crede. 

Ecö îţi arălu acum cel mai bun prilegiu să me încredinţedi.
— Care? exclamă junele cu voioşia.
— Să murim unul lungo altul apèrând pe Stroie.
dunele pandur pronunţând această vorbă cu uă durerosă miş

care, înfipse colţul scârelor sale turcesci în cóstele calului s6u şi 
plecă că uă sâgétâ în partea de unde veniâ scomotul. Cel-Ialt 
căpitan îi urmă îndată.

Unul dintre aceşti juni eră căpitanul Mongă ; cel-lalt eră ieren-' 
tarul Pefriţa, care voise să cercetede ensăşi împregiururile : atât 
pericolul ce ameninţă pe Stroie turbură pasionatul sêu suflet.

XXX

Bătălia fiind decisă, ensuşi în acea nópte Stroie ordonă să se 
sape la uă distantă de palru-(Jeci stânjeni delà culmea dealului 
pe care se află, un şenlu adîncu de un stânjen si larg de doi, 
dupö al căruia umăr avea să aşede doG baterie de artileria, iar 
în întrul şGntului, dece cele de carabineri.

Despre partea stângă, pe alt deal cevà mai ’naintat în costa 
inamicului .şi în faça satului Porozenii, aşedâ uă altă bateria, 
mascată cu aceeaşi îngrijire. Bateria ce *i mai remânea disponi-



144

bile, o lăsă descoperita în faça unei puduri pe care se rezemă 
una din aripele inamicului, şi care cûlà sâ sprijine atacul a patru 
cete de vénatori ce avea sa pătrunsa în pădure şi să deschidă pri
mul focu în contra imperialilor.

Cavaleria, pusă téta subi ordinele lui Mavrogheni, formă linia 
de unire între splanada din centru şi bateria din slănga.

Amăndoă armatele ocupă doă înălţimi în amfiteatru, despărţite 
de uă rovina mica ce se scurgea pe un pămănl. galben humos. Nemţii 
ânsă avea în parte-le avantagiul de a fi adăpostiţi în drépta de 
satul Porozenii şi în stânga de pădurea de care am vorbit.

Nimeni nu dormise tóta nóptea. Nici un focu nu se açîlase în 
tabéra romànéscA, deşi frigul începuse sa fia destul de simţit 
nóptea.

Cu trei ore mainte de revărsatul fiorilor, căpitanul Nestor Ji- 
tianul, pélrunZènd în pădure cu cetele sale, se află acum la una 
suta de paşi departe de inamicu. Gornistul său dele semnalul, şi 
plăiaşii se rápedirö într’uă singura colón A în rondurile Austrianilor.

Când fumul primei descărcări de carabine se risipi, nu se mai 
vedă decăt un vărteju de omeni. Nici pocnet de arme, nici stri
găte de voci. nici ţipătul murinzilor nu se mai audi. Fuse un 
singur muget fioros că urletul depărtat al-unor unde ce au rupt 
zăgazele şi se revărsa pe câmpie reslurnănd totul ’nainlea lor.

Cu ochiul aţintit spre acea parte şi cu faça încruntata, Slroie, 
lüngö bateria sa mişcâtore, aşteptă cu neastâmpăr momentul când 
inamicul trebuia să se desfaşure.

Uă divisiune de cavaleria se îndreptă în galop spre pădure, pe 
când dóé batalióne alergă în ajutorul primului regiment ce se re
trăgea sfărâmat.

— Focu acum in aceasta parte ! comandă Stroie luând fitilul 
aprins din mâna unui pandur şi lâsându’l pe primul tun.

Bateria începu a trage furios.
Dupö dece minute plăiaşii se retrăgea formaţi în doă mice cete 

compacte spre pădure, urmăriţi de uă divisiune de cavaleria şi 
de un batalion de infanteria.

în acelaşi timpu, doă baterie ale inamicului fulgeră asupra ba
teriei mişcâtore.

Din patru sute de vânători, numai doi se mai întorcea în pă
dure. Acei bravi periserö spre a ucide cât se va pută mai mulţi 
Austriani.

Căpitanul Jitianul cădii lúngó marginea pădurii lovit in pept de 
un glontu.

— Trageţi în tunari, copii, şi muriţi românesce ! strigă el dân- 
du-’şi sufletul.

Unul din panduri îl ardicâ pe umeri şi ’1 aşeZâ lüngö un stejar 
spre a nu fi călcat de cai.

Batalionul ce urmăriâ resturile plăiaşilor fuse Ia rondul său



1Í5

împrăştiat. Abià ajunşi între arbori, acei plaiaşi luarö la ochtu 
pe prigonitori ; apoi, răpecjindu-se din nuou asupră-le, se sâlurarO 
de măcel, şi numai la a doa năvălire a cavaleriei se lâsarO.

Inamicul se punea în marşu. Un regiment de vénatori fuse tri
mis sa scota din pădure pe plaiaşi, pe când uâ despărţire de ulani 
scoborâ dealul spre a câdé asupra bateriei mişcătore. La spatele 
lor veniâ doe regimente de infanteria.

Neobosita bateria tragea anse fărO contenire. Subt acest focu 
se desfăşurare unul dupO altul regimentele, şi primele companie 
se arătarO în fine pe muchea dealului.

N’apucaserö ânse bine să se formecje în colonă, şi cele dóé 
baterie din centru, demascăndu-se de uă data, trăsnescu mânios 
pe Nemţi în coste.

Tot atunci, prin nu sciu ce confusiune neexplicabilé, bateria de 
pe partea stânga începe şi ea a tuna în spre Porozeni.

— Nu era timpul pentru aceasia! striga Stroie aprins de inê- 
nia. Bechianul ne-a făcut mare vătămare!

Brâtâşanul şi Coţ.oleanul sunt pe dată trimişi în acea parte cu 
dece cete de poteraşi şi irei sute de călăraşi.

Şirurile inamicului ce începuserô a urca costa, sunt. resturnate 
unele peste altele şi aruncate în fundul rovinei. Fiind numai uâ 
podişcă, amestecul è oribil : omeni şi cai se prevălescu d’uâ 
potrivă. Cele d’àntêiu companie sunt cu totul sfărâmate, iar ba- 
taliónele puse în mişcare se ret ragu în pripă spre a se forma la 
adăpostul satului.

Lupta începută în contra splanadei se întrerupse d’uâ dată spre 
a se îndreptâ acum in contra lui Bechianu, care îi supéra Ia spate.

Un regiment de Croaţi, sub protecţiunea a doè despărţiri de 
husari unguri, se punu a urcă dealul unde Bechianu este aşedat 
cu trei mii de panduri şi şăse tunuri.

Lupta cea mai furiosâ se încinge in acestâ parte. Husarii sunt 
trăsniţi de uă’datâ din ş0nţu şi d’asupra şenţului. A doa năvălire 
n’are íincö timpul de a (i comandată, şi uâ nuoâ grindină de fer 
plecă din cele şese gure de lunuri şi din carabinele pandurilor. 
Nimeni nu cutécjlâ a se apropia de această plóie de infernu.

Daca Bechianul s’ar’ fi mărginit numai întru a respinge pe nă
vălitori, greşela sa ar’ fi fost. reparată şi bătălia luă altă iasă. 
Impeluosilatea sa ânsé strică diu nuou lucrul. Vé<jêud spaima şi 
încremenirea inamicului, abandonă apérarea şi se aruncă cu tóté 
puterile sale asuprâ-’i.

Români şi Nemţi sunt d’uă potrivă tîriti în vale. Măcelul de
vine de nedescris. Croaţi şi panduri formédâ uâ masă de corpuri 
umane ce se mişcă delà uâ margine pinö kualta. Ajunşi pept la 
pept, nu se mai serva nici cu baioneta: lovescu, spintecă cu 
cuţitul, cu iataganul, cu patul puşcei, cu tot ce póte ucide sau 
vulneră. Sunt panduri cari, tinendu-’şi inamicul încleştat, îl sfâşia

13
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cu dinţii, apoi îl aruncă spre a luă altul, apoi altul pînO ce şi el 
lovii cade alături.

Bechianul, vulnerai, greu la frunte şi la umere, cu laça aco
perită de sânge şi de funingine, nu se mai simte. Calul sôu este 
asemenea acoperit de plage; cu iote astea îl împinge înainte, îl 
aruncă furios peste grămedele de soldaţi; pintenii săi sunt înfipţi 
pînO la carne viă în cóstele fugosului său animal, care, ne mai 
putând suferi durerea membrelor sale sfâşiate, se ardicâ în doă 
picióre şi se răpede turbai înainte resturnând lotul în drumul său.

Cornul sună la spatele său şi Iropotul unor cavaleri în gonă 
face a se sgudui pământul sub greutatea cailor. Uâ mişcare de 
grabă se simte în rondurile luptătorilor români. Bechianul îşi în- 
tórce calul spre a se opune la furia acestui nuou inamicu. Deşi 
pandurii săi eră mai mult de jumătate morţi, dar pînO va remână 
cu un singura braçu. el tot se va luptă.

Cu braçul scăldat în sânge, învârtesce fiorósa sa spadă ştirbită 
măi peste tot, şi sbOră înaintea acelor cavaleri. Nu sunt ânsă ulanii 
sau husarii nemţi ; este Coţofeanul, care sosesce în gonă cu cei 
trei sute de călăraşi, aplecaţi înainte şi lipiţi de grumazii cailor lor.

— încuă! strigă el cu vocea sa de tigru. Trebue să’i spintecăm 
pînO la unul !

Bechianul se aruncă cu acest uragan uman asupra infanteriei 
inamice, care, înghiesuită în mocirlă şi strimtorată în spate de 
un mal rîpos, nu se mai póte apără, şi pere pînO la unul.

Alăturea, cele <}ece cete ale lui Brălâşanu se desfăşură d’asu- 
pra tărâmului ocupai de Austriani. Câpilanii Niţu Obedeanul şi 
Pană Crâsnarul formădă un ânghiu ascuj.il; şi se vîrâ în colonele 
inamice.

Lupta parţială începută mai ântâiu în această lăture, devine 
acum vătra bătăliei.

Principele Hohenlohe, vécjièndu-se atacat cu atâta invîrloşare îna
poi, schimbă îndată frontul armatei, şi tóté loviturele sale sunt 
îndreptate în această parte. Profitând de încetarea momentană a 
baterielor române din stânga şi din d răpi a, aşârjă patru baterie 
în contra celor doă din centrul ocupai; de Stroie şi doă, unde 
atacă căpitanii Brătăşanul, Obedeanul şi Crâsnarul, şi, adăpostit 
la spatele pădurii, din care reuşise a scote pe plâiaşii Jidanului, 
deschide asupra pandurilor focul a pafru-cjeci şi opt gure cu cartuşe 
de uă dală.

Cetele Brălăşanului sunt aduse înapoi ; dar în slânga satului 
Bechianul se manţine vingător. Resturile pandurilor săi pedestri, 
formaţi Ia spatele cavaleriei Coţofeanului, se arată din nuou în 
faça inamicului şi -se răpedu asupra celor doă baterie inamice ; 
nefiind ânsă susţinuţi de ajuns de călăraşii lui Coţofeanu, care 
căzuse vulnerat la cap, sunt nevoiţi a le părăsi, dupó ce ânsă 
le-au prevălit în valea mocirlósá.
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Positiunea lui Stroie devenise lórié critică. Patru din tunurile 
sale nu mai serviâ; infanteria şi cavaleria sa eră acoperite de 
ploie de fer; Bechianul nu se mai putea în fine opune număru
lui celui mare al inamicului şi era urmărit spre vale ; bateria din 
stânga nu mai putea trage taro a face stricăciuni Românilor mai 
àntèiu, iar bateria din drépta eră aşodalâ în centru. El aruncă 
ochii spre apus: (jioa mai ţinea anco, paşa putea sosi. Daca reuşiâ 
a line in cumpăna pe inamicu pînO la îmmurgit, bătălia eră câş
tigată; a doa di Nemţii eră să fia luaţi între doă focuri. Totul 
erà sa mai pôtà fine dóé ore.

Se cerea un lucru cu neputinţă unor oşteni cari nu dormiserö 
iotă nóplea trecută şi cari se batea din crăpatul (Jilei. Mavro- 
gheni este însciinlat din partea lui Stroie să arunce asupra Nem
ţilor din faça satului cele cinci-spre-dece cete de călăraşi ce nu 
dedeserö Anco, pe când el va isbi cu cei patru mii de Omeni 
buni de luptă ce mai avea. lalurea generalului austrian despre pădure.

Stolojanul priimesce ordinul să îndreptede focul baterielor sale 
asupra centrului inamicului şi să tragă cu cea din urmă iuţălă, 
ensuşi de ’i-ar crăpâ iote tunurile.

DupO luarea acestor măsure, Stroie scobOră povîrnişul dealului 
despre pădure sub cea mai ucicjătOre plóie de glOnţe şi pătrunde 
In cost ele inamicului.

Bataliónele de grenadiri ai Mariei Theresa sunt sdrobite într’uâ 
clipa. Alte batalióne le înlocuescu; dar şi acestea se îmmlădiâ 
sub ciocnetul pulernicu al pandurilor de frunte, cari atacă numai 
cu arma albă.

Nemţii, victorioşi asupra lui Rechianu şj a lui Brâtăşanu, sunt 
opriţi în locu ; despre laturea pădurei âncô sunt respinşi şi ur
măriţi afărO din sat.

Acest moment este decisiv pentru amăndoă armatele. Daca 
Bechianul şi cei din stânga reuşescu din parte-le a’şi reluâ po
sitiunea şi a scote pe Nemţi din sat, bătălia este definitiv câşti
gată ănsuşi în séra aceea. Paşa putea a doa (Ji sâ viiă sâ facă 
bairam.

Centrul Românilor, unde se luptă Mavrogheni cu Magherul, 
Petre Fârcâşanul şi Sandu Brădiceanul, începe a avă în fine mice 
avantagie asupra inamicului şi a căută sâ se apropie de aripa 
drăptâ, în care Stroie, cu Dinu Vladimirescul, cu MOngâ junele 
şi cu ferentarul Petriţa, care .si ea se lupta, eră deplin vingători. 
Numai Bechianul era împresurai de un număr covîrşilor de ina
mici. El susţinuse singur ciocnetul măi întregei armate nemfesci, 
Omenii săi era acum mâi loti scoşi din luptă.

în această disperare a bravului căpitan, Magherul desparte 
patru cete de călăraşi şi le răpede în contra ulanilor, cari îl res
pingea în vale; âncô uâ opintélâ şi victoria eră pe tOtâ linia.

Centrul ânsă începe a slăbi şi a se desface; uă mişcare pie-
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<Jişâ. se face în cavaleria lui Mavrogheni; un strigăt. de mènia se 
aude între panduri: «Nemţii la spate!»

în adevèr, un corpii de trei mii vénatori de Tirol alacà întetil. 
pe Fârcâşanul şi pe Sandu Brâdiceanul: era corpul Irimis în pă
dure în contra plaiaşilor, care, dupö un ocol îndelungai şi pe 
când nimeni nu mai scia încotro se afla, cădea din falalilale asu
pra baterielor lui Stolojanu remase fftrO apérare, le cuprindea 
dupö ua resistenlâ disperata, si acum se arunca victorioşi în spa
tele centrului român.

Puşi între doè focuri, aceşti bravi nu mai polu résista unor 
puteri próspete si de cinci ori mai numerose. împreunarea cu 
Stroie nu se pôle face, cöci un zid de baionete îi desparte. Be- 
chianul, Pana Crâsnarul, Sandu Brâdiceanul sunt morţi ; Brăfâ 
şanul, Obedeanul şi Cotoieanul sunt. vulneraţi de morte. Mavro
gheni, împresurat, de tóté părţile.-abiâ reuşesce cu spada în mână 
a'şi deschide un drum printre rondurile husarilor, urmat de Tu
dósé Bâlşanul şi de opt.-(Jeci de călăraşi. Din corpul lui Mavrogheni 
numai aceştia scápaserö neatinşi. Magherul şi Petre Fârcâşanul nu 
se sciâ unde jacu. Mormanele de cadavere era oribili şi cuprindea 
tot. locul.

Bătălia era perdută pentru Români. Or-ce silinţe era deşerte 
de acum; ele n’ar’ fi adus decât uciderea fârô profit şi a celor 
din urmă bravi ce scápaserö.

Cu inima sdrobită, Stroie ordonă să sune retragerea spre la- 
turea pădurii. Din omenii ce dusese în luptă nu’i mai remânea 
decât aprópe una miie cinci sute în bună stare.

Retragerea începu. Nimeni ânse dintre Auslriani nu cutedâ a 
urmări acest mânuchiu de eroi.

Stătuţi de această luptă neterminabilc şi disperaţi de a învinge, 
se ţinea acum pré fericiţi eó neîmblânzitul lor adversar voia în 
fine să le dea pace.

Perderile in armata imperialilor erà atât de spaimênlàtôre şi 
moralul trupelor ce mai remáseserö atât de struncinat, în cât, fârô 
neaşteptata sosire a acelui corpu de venă toi i, nu mai remânea 
generalului lor decât retragerea cea mai ruşinosă si mai desas- 
trosă. Mâi tótá artileria sa erà sfărâmată.

Nóplea acoperi cu umbrele sale restul ostii române, ce se în
drepta tăcută spre satul Doicescii. uă oră şi jumétate departe de 
câmpul de bătăliă.

Nemţii sacrificaseró acestei victorie doê-spre-Zece mii de morţi 
şi şâpte mii de vulneraţi, intre cari doi generali, opt coloneii şi 
opl-Zeci de ofiçeri inferiori.

Când Stroie ajunse la casa preotului din Doicesci, unde voiâ 
să se repause puçin, cà(Jù resturnat de pe cal fârô să se mai 
pôtà ardicâ. Fuse dus pe mâini în casă şi aşezat pe un pat de 
repaus. 1 se desfâcù vestmintele şi ’i aílarö cămeşa de zale scăl-
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date în sânge : uă Înţepătură profunda de. lance ce se frânsese 
în sms de sînul stângu, ii causase acea emoragiâ ; în partea dréptâ 
a sinului, cărnurile eră strivite de un glonţu ce se turtise în oçe- 
lul nestrăbătut al cămeşii sale; la copsă şi la pulpă avea alte 
doô lâiăture de sabiă, ce se deschiseserö acum într’un mod în
fiorător şi cliiămă mórtea. Marea sa nu lăsa mult. desperat.

- Draga mea copilă, dise el abià audit Petriţ.ei, eu moru.....
Nemţii ne urmărescu... Voiescu ca voinicii ce au scăpat de mă
cel, să nu fiă tîrîţi în lanţurile vingétorului mâne în Craiova.

Spune lui Mongă să dea drumul băeţilor ca să plece dupó uă 
oră de repaus la casele lor. Un altul îi va chiămâ pentru ţâră; 
acum, să ’şi scape viaţa.

— Dar dumniata?...
— Eu nu mai sunt...
— A! dar nu te voiu lăsa Nemţilor! O! te-oiu duce d'aci pe 

braçele mele şi te-oiu inviâ Ia sînul meu de suroră!
Petriţa nu mai putea vorbi : suspinele ii curmaseró vocea. . 

Stroie, sleit de ultimele puteri, închise ochii şi voi să móra ; 
viaţă ànsé mai rëmase într’ênsul. A doa db aşedat' într’o căruţă 
de (éra trasă de doi cai ţepeni şi urmat de cinci-deci de pan
duri călări ce nu voiseró a-’l părăsi, sosiă la satul Ipescii lítpgö Jiiu.

Stroie eră gonit de uă despărţire de ulani, care îi ţinea urma 
de diminéla.

Ajuns la marginea apei,.unul din călăraşi îl ruga sâtrécà.rîul 
îndată şi să nu mai întorcă podul; ei îl vor urma în not.-'

— Pentru ce? întrebă Stroie.
— Nemţii cari ne dă góna de diminétâ, ne-au ajuns acum.
— Dar cu cinci-deci de voinici că voi dà-mè-voiu eu prins? 

Petriţa mea, di sft’mi dea calul ; sângele nu mi s’a scurs âncO 
de tot.

Stroie încăleca; corpul său ardea si buzele-’i eră'.în flăcări. 
Petriţa se puse în façâ-?i, şi lupta începu în dată.

Peste puçin, Stroie cadea pétruns de uă lance spre a nu se 
mai ardică. Céta sa eră gonită cu turbare de inamicul.victorios. 
Doi ulani ce remâseserô mai în urmă, se aruncarő jos de pe căi 
cu săbiele trase ca să laie capul comandantului român ; Petriţa 
ânsé îi culcă pe amêndoi la piciórele sale.

Dupo cinci minute, ulanii eră goniţi Ia rondul lor, şi acum 
fuga le eră mai turbată decât, ântêiu. Pandurii se întorcea în 
numer întreit asupra Nemţilor, şi góna lor avea tóle semnele 
unei mènie selbatice. Căpitanul care îi conducea, trecu că un 
fulger pc lûngô corpul lui Stroie faró a’l privi; ochii sei eră 
scăldaţi în lacrémele unei furie deslănţate. El se înlorse numai 
dupô ce a ucis pe cel din urmă Némfu. Acest brav eră amicul 
nostru Gruia Jugarul.

Dupó doé lune de jăcere, simţindu-se în cele din urmă
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în stare de a se lupi à din nuou, se scoboră in jos pe Jiiu cu 
una sută, cinci-deci de călări la chiăraarea ce banul Tăcea fiilor 
Olteniei. Sosiă la timpu spre a scăpa de întinarea inamicului pe 
acela ce fusese singurul amicu al vieţei sale.

Cu începerea nopţii Stroie, stringănd pe inima sa inghiaçaiâ 
mâna lui Gruia şi a Petrilei, închise ochii pentru tot-d’auna.

Corpul s6u fu îmmormintat. la Tismana, unde se reîntorcea şi 
Gruia spre a nu se mai despărţi unul de altul.

Petriţa, dupö ce a rătăcit căte-va dile împregiurul mănăstirii, 
nevoind nici să dormă, nici sa se repause, nici să mănînce ni- 
raicu, s’a găsit sdrobită între stâncele cascadei şi aruncata de 
unde pe érba verde a malului. Iar Brunet, care remăsese in Cra
iova, îşi luă drumul către França, în care revolutiunea prepară 
atunci drepturile omului.

După trei-deci de ani, ideile de emancipaţiune şi naţionalitate 
ale celui din urmă din Corbeni immugură din nuou în Oltenia 
şi inimă pe nemuritorul Tudor, fiiul lui Dinu Vladimirescul. Ju
nele Mănga, acum betrân, avu rara fericire de a vedé a doa 
mişcare naţională pentru scăparea pâmăntului strâmoşescu de 
străini.

Timpii se schimbaseră. Tudor muri, dar cu densul încetă şi 
odiăsa domniă a Grecilor din Fanar.
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