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TERILK ROMÂNE LN SECOLUL AL XVII Mea

In secolul alü XVIII supranumit : secolul filosofi
lor, a fost pentru popórele din occident, aceia ce este 
aurora pentru (JL premergătorul lumineî, crepuscula u- 
neî dile senine, secolulü de lupte şi de frământări 
pentru dobîndirea marelor concliiste, antemergătorul 
câştigării dreptăţii şi a libertăţii, începutulu emanci 
pârii popoarelor, sfărîmătorul lanţurilor robiei, pre
ludiul consfînţării drepturilor de omü pentru toate 
fiinţele oraenescl, fără nici o deosebire de clasă.

Acestu secolu pentru ţerile Române a fost din con
tra: un secolu de durere, un secolu de apăsare, un 
secolű da robire ! La începutul seu Românii erau li
beri, de sine stătători, înzestraţi cu armate numerose 
şi viteze, care adesea ori bătuse pe vecinii lor îndoit 
mal numeroşi; el erau cârmuiţi de către domnitorii 
lor, aleşi dintre fruntaşii lor de boeril ţerrel, şi în 
fruntea, administraţiei publice şi a crucilor de oşteni 
Români, erau Români şi numai Români care se pur- 
teaü cu mila şi îndurare către cel săracii şi nevoi aşiu.

In decursul acestui secolu şi chiar de la începutul
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său aceste drepturi scumpe care făcu tăria unei na
ţiuni fură perdute încetul cu încetul până ce nu ră
mase în picioare nici unul dintr’ênsele. Din ţări li
bere şi numai nominalu legate cn Turcia, căreia îi 
plătea numai un tribut, fără ca ea să aibă drept a se 
amesteca în afacerile sale interioare, ele pe nesimţite, 
prin nenumărate şi neîntrerupte cotropiri, fură tran
sformate, dacă nu tocmai în nişte paşalicuri turceşti, 
dar în nişte beilicuri cu totul dependinţe de Turcia*

Domnul ţerret nu mai fu ales de către boerii ţerei 
dintre Români, ei fură numiţi direct da către Poartă 
şi aleşi dintre tot ce are străinătatea mai abjectă, 
dintre dragomanii fanarioţi, care mai întâi trădară pe 
compatrioţii lor Greci, iar patria lor şi'o transforma
ră într’un adevărat paşalic, şi pe urmă se năpustiră 
cu îndoită poftă de cotropire spre principatele ro
mâne, ca să le aducă îutr'un hal mult mai reu, sa le 
nimicească.

In fruntea admiristraţiei ţerrei nu mai fură vechii 
boeri Români care se purtai! omenesce cu connaţio- 
nalii lor, ci năvăli o leotă de venetici, Fanarioţi ca 
şi Domnitorii, cel mai mulţi creditori ai acestor Dom
nitori străini, care pusese mâna pe resursele ambelor 
state, pe toate funcţiunile, pe toate arterele de vie
ţuire ale principatelor, şi începu a le exploata cu 
cruzime şi neomenie ca să poată produce căt se póte 
mal mult şi ca poporul să fie stors de toată sudórea 
sa, chiar până la sânge.

Armatele ambelor ţărri, fala Românismului, gloria 
strămoşilor noştri şi mândria cea mai mare a neamului,, 
fu desfiinţată, ca una ce era o piedică puternică rea- 
lizărei planurilor iubitorilor de cotropire, şi fu înlo
cuită cu o sumedenie de slujitori, bostangii, beşlii, ar



5

năuţl şi sbirT armaţi cn bice, nuele şi falange, unel
tele de tortură ale tiraniei, cu care arme se năpăsteau 
cu urgie spre bietul p por, şi prin chinuri şi cruzimi 
care făcea să spue şi laptele ce a supt la masa, îl 
îndupleca să scoaţă chiar apă din piatră seacă ca să 
le dea cât se poate mai mult şi să sature neînfrănata 
lor lăcomie.

Românii îndurară toate aceste strîmbătăţl cu mâh
nire multă, dar cu resemnare, căci de mult fusese de
prinşi cu strămbătăţile; îşi plecară eî cu răbdare gru- 
inajiî sub jugul turcesc şi fanariot, plătiră cu averea, 
sângele şi chiar libertatea lor tot ce li se cerură, 
unii din el se dădură ca robi, împreună cu copil şi 
urmaşii lor veneticilor pentru ca să scape de grelele 
angarale ce li se cereau, dar când fu la iubita lor 
armă, la flinta ce ţineau atârnată îu cuiü, când fură 
siliţi să se desarmeze, să îuceteză de a mal fi oşteni, 
lucrurile se schimbară, luară altă turnură, deveniră 
cu mult mal anevoioase: Românul se revoltă.

Foştii oşteni şi fii lor, mai ales cel de la ţară, tot 
ce avea ţările române mal vciuic, mal vănjos şi mal 
viteaz, se revoltară contra ordinului de desarmare, se 
opuse cu putere la invitaţia ce li se făcuse de stă
pânire de a depune armele, şi preferară a-,I părăsi 
familia, casa, satul şi gospădăria sa şi a se înfunda 
în bungetul pădurilor şl îu sghiaburile munţilor, de 
unde ,începu o luptă teribilă contra străinilor a- 
păsătorî al neamului românesc.

Se desfiinţa armata regulată care se resboia cu 
străinul făţiş la lumina soarelui şi în luciul câmpiei, 
şi se înfiinţa în locu-I haiducismuly teribila luptă de 
partisan!, caro isbea pe inimic pe la spate, pe turiş, 
la umbra codrilor şi a nopţel, resboiu care nu cruţă1
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nu face prisonierï, mi acordă graţie învinşilor, şi-şr 
resbună mai adesea contra unor dezarmaţi. Aceasta 
e în tot. d’auna rezultatul strarabătăţii, prigonirii, a- 
suprirei, tiraniei. Şi robul odată rupe lanţurile şi cu 
ele sdrobeşte capul stăpânului ne uman.

Haiduci au fost în ambele principate, dar cei mai 
vestiţi, cei mai viteji şi cei mai teribili, au fost în 
Moldova, căci ea eermană a fost mai apăsată ca sora 
sa de către cotropitori, fiind"mai săracă şi mai istovită. 
Legenda care a căntat faptele lor, bine-facerile aduse 
de ei celor suferinejî, resbunările cu care aű pedepsit 
ei pe apăsători şi reparaţiunile făcute de ei celor îm
pilaţi în dauna împilători lor, fapte fără de care de 
mult s’ar fi despopulat Moldova, în cât n’ar mai fi 
remas Român în ea, păstrează pentru posteritate 
male lor. Cei mai principali dintr'înşil fură : Păunaşiu. 
Codrilor, Corbea, Romanii Gruia Grozoveanu, Ghiţă 
Cătănuţă, S toi an Şoimul, Popa ve?popit, Grozca şi în 
cele din urmă Bujor şi Codreanu toţi Români, toţi ne 
temători de moarte, toţi duşmani ai păgânilor, gă<}l 
ai veneticilor şi fraţi ai Românilor.

Viaţa lor fu un şir nesfîrşit de peripeţii mişcă
toare, de lupte eroice cu duşmanii neamului Româ
nesc, de cruzimi ne închipuite, de fapte patriotice, de 
jertfe neasemănat de mari pentru binele comun şi de 
fapte umane către Români, sacrificii care erau tot atât 
de mari pe cât de mari erau faptele neumane cu care 
pedepseau p? străini.

Voi u desori o dată pe rînd vieţele şi faptele vi- 
tejesci ale tuturor acestor stranii luptători pentru 
neatârnarea neamului românesc, pentru că trebue ca 
posteritatea să le afle faptele, să le sciuje criujimele, 
comparăndu-le cu estravaganţa situaţiunilor şi

nu-

nece-
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sităţile timpului, spre a se constata din chiar expunerea 
faptelor, că între haiducii de altă dată şi tâlharii de a(Jî, 
chiar când ar fi óre-care asemănare de purtare pe 1& 
unele locuri, este aceiaşi deosebire ca aceia ce esistă 
între faptele oşteanului şi ale rebelului.

De o cam data însă voiü descri numai istoria lui 
Bujor şi a lui Codreauu,cel din urmă haiduci moldoveni, 
căci istoria faptelor lor se găsesce în strînsa legă
tură cu istoria Moldovei dintr’acele timpuri, căci el 
au fost primii Români care aii cutezat să se ridice 
cu armele în mâni contra unei ost! străine de inva- 
ziune şi ei singur aii îndrăsnit să se resboiască, de şi 
eraii o mână de oameni, contra acelor ce venise să 
resluiască o parte din patria lor: Basarabia, şi sa se 
încerce d’a desfiinţa cu totul existenţa ţerreî lor : 
Moldova.
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NUNTA DE LA GOPĂCESCI

Doué flagele îngrozitoare bâutuiaü Moldova pe la fi
nele secolului al XVIII; unul din ele se numea fanario
tismul ín tóta orórea sa şi altul haiducismul ín tóta 
cumplirea luî; unul era încarnat în persónele beilor 
trimişi de Portă din Stambul, care au luat în arendă 
tronul acestei nefericite ţerri spre a o sărăci, şi cel 
alt era représentât prin Stefan Bujor haiducul care 
domnea peste pădurile Moldovei.

Cel d’ănteiu, prin asupririle şi strărabităţile sbirilor 
lor, Greci ca şi ei, făceau să ţipe pruncul în pân
tecele mumei de Român, şi cel alt, prin îndrăneala 
voinicilor lui băgase groază de moarte în inimele tu
turor străinilor şi apăsătorilor sărmanului popor.

Unii svântau pe sărac, sărăceau pe văduvă, lăsau 
pe drumuri pe orfan şi pustiaü satele şi oraşele, spre 
a’şi înţoli golanii compatrioţi, şi cel alt punea la a- 
sprăglobă pe bogătaşii ţărigrădeni şi ucideau şi jefuiau 
pe apăsători, spre a pune în loc o parte din ceia ce 
luaü veneticii prin strămbătate din spinarea serin a 
nuluî Român.
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Era o lupta cumplită între ambii duşmani, o luptă 
de uriaşi teribilă prin armele de care se serveau şi 
groasnică prin nedreptatea şi violenţa cu care se în- 
trarmaű. Vai î triste vremuri era pe atunci când ne
norocitul 'popor ascepta mântuirea de la codru şi a- 
suprirea îi venea de la tron ! Oamenii pacinici, oamenii 
cu frica lui Dumnezeu, erau nevoiţi să ajute şi să 
ocrotească pe haiduci, şi să minţă şi să păcălescă pe a- 
ceia ce ţineau în mână cumpenile legei !

De aci o luptă surdă şi îndărătnică între putere şi 
norod, între guvernanţi şi guvernaţi, între străini şi 
Români. Uuii se luptau pentru conservarea Fanario
ţilor şi cei alţi pentru isbânda haiducului Bujor.

Astă adversitate îndărătnică, astă aţîţare surdă, 
astă luptă dîrjă asmuţea pe ambele părţi duşmane ne
întrerupt una asupra alteia şi’i făce8 şi pe unii şi pe alţii 
să fie mai aprigi, mai violenţi, mai neînduplecăcioşi. 
Fanarioţii aduceau din patria lor falange întregi de 
simigii, bragagii şi clefţi de drumul mare, golani şi 
sdrenţeroşi, şi pe aceia ii asmuţeau spre avutul bie
ţilor llomâni, şi Românii căţi mai păstrase o farîmă 
de bărbăţie în inimă, părăseau satele şi oraşele şi po
pulari pădurile şi scorburile munţilor ca să îngroaşe 
ceata lui Bujor şi a semenilor săi, pentru ca să potă 
a se împotrivi contra acestor apăsători, iar cei mat 
slabi remăneau p'acasă şi răbdau toate strâmbătăţile 
ca să dea pe sub mâna apărătorilor lor ajutor la vre
me de nevoie,

Vë(Jîndu-se ast-fel încuragiat şi sprijinit de români 
haiducul devenea din în (}i mai îndrăsneţ şi sâ- 
vîrşea fapte care făcea să îugheţe sângele în inimele 
chiar a celor ce se asoundeau după trîmbele 
pacte ale lefegilor palatului.

corn-
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Cine era acest om şi (le unde venea lui astă putere 
în cât se putea bizui a se lupta cu puterea unei dom
nii şi a o birui ? Legenda purtată din gură în gură, 
singurul mijloc prin care s'a transmis generaţiuneior 
presente istoria acestor cutezători apărătărî ai 
drepturilor poporului în epoca de apăsare, nu ne spu
ne nimic alt decât că Bujor era Bujor, iar dosarul ju
decării lui aflat în archiva moldovenéscá ce se găsesce 
acum în Kişineu, precum şi contele de Längeren în 
memoriile sale publicate în colecţia Hurmuzache, ne 
spune numai că era un originarii din Basarabia şi că 
era om deştept şi cunoscător de mai multe limbi.

Desigur el a fostfiű din popor, căci numai un fiu din 
popor iubesce poporul până a’şi jertfi viaţa pentru'el, 
dar negreşit a avut părinţi de oare care considera- 
ţiune şi cu oare care avere ; a fost cum se dieea pe 
atunci fecior de oameni, (cuvînt boeresc care pe fii 
poporului, pe talpa casei, prostimea, nu-i considerau 
ca pe omeni, ci începea a privi om numai pe acela ce 
începea a se apropia de ciocoi) ; el după presupunere 
a trăit o parte din copilăria şi primii ani ai juneţii sale 
în Cetatea Albă numită a<Jl Akerman, şi că acolo a 
învăţat până la perfecţiune limba turcească, grecescă 
şi italienească de la negustorii Genovetjh care încă a- 
veaü pe atunci stabilite într’acele oraş important e can
tore de comei’ciű.

El trebue să fi suferit mult, să fi îedurat adversi- 
tăţi grave, să fi fost isbit de sórta în modul cel mai 
cumplit, şi din acea cauză a fost silit să părăsească 
lumea locuită, să se ia după Grozea care haidneea prin 
Bugeac pe atunci, cam de la vârsta de 22 de ani şi 
peste doi ani, murind Grozea, sá-lü urmeze ca căpi- 
tan> găsindu-8e cel mai capabil dintre toţi.
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El era brav, dibaciü, ager, impunător, teribil în 
momentele de luptă şi duşmanul cel mal de temut. 
El ar fi fost şi mai teribil şi maî de temut dacă n’ar 
fi avut un defect, un singur defect, dar care cu toate 
acestea fu pentru un om ca el un foarte mare defect, 
care era în stare să nimicească de multe ori marele 
sale calităţi, să*î înstrăineze o foarte mare parte din 
afecţinî şi să ’I compromită siguranţa sa şi a cetei 
sale. Bujor era mueratic, iubea peste măsură femeile 
si fetele, şi cam avea obiceiul să dea cu japca prin ne
vestele altora.

Ast învăţ rău nu venea de loc la socoteală părin
ţilor şi bărbaţilor însuraţi, căci mal cu seamă hoţo
manului îl plăcea fete şi neveste tinere şi frumoase, 
viţă curată de Român, şi nu câte una, ci câte mai 
mal multe de o dată.

De aceia balada ni-1 zugrăveşte ast-fel :

Colea ’n vale la fîntănă 
Doă fete spală lînă,
Bujor le ţine ele mână;
Colea ’n vale la pirîă 
Doă fete spălă grîîi,
Bujor Ie ţine de brîă.

Ei ! dar ce să c}icî ! avea de ce să fie birbant diavo
lul, căci era frumos de pica boţul, în căt se înamora 
fetele şi nevestele după el, şi de multe ori chiar 
dînsele îl puneau în ispită de a călca în gura lăco
miei.

Unde ’1 vedeai nalt ca un brad, falnic, subţire şi 
mlădios ca o salcie pletósa, cu mustăcioara mijindă 
pe buze ca un spiculeţ de grîu.în luna lui Iunie, cu 
o buzişoară rumenă ca garofa înflorită făcută tocmai
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bună pentru sărutat şi cu nişte dinţişori de os de 
fildeşiti; cu nisce ochi mari şi negri înnecăndu-se în 
lacrăraî ca nisce ochi de fată mare, şi nişte mânuşiţe 
fócute să mănuiasca condeiul de grămătic în locul 
flintei de haiduc ! Gând îl vedeai de departe 4^u mai 
mult îţî venea să'l mănânci cu och; de drăguţ ce îţi 
părea, de cât să te îngrozeşti de el ca de un tâlhar.

Când mergea el pe calul seu cel sereap şi cu ste
mă albă în frunte, jucându-se şi sbeguindu-se pe pa
jişte ca un copil ce era, sau sburând în goana fuga
ciului sëü cu coma resfirată în vént, ori câ.*d îl ve
deai călcând falnic iarba cea mătăsoasă çu picioruşele 
sale de femee strânse în nisce imeneî numai flori pe 

' dânşii, sau când îl aureai grăind cu vocea sa cea 
dulce şi argintină, vorbe de marghiolit şi de dragoste, 
(Jeti că credeai că te afli de faciâ cu un logofăt ti
nerel croit pentru îndrăgostire iar nu cu un că
pitan de voinici,-care băgase năbădăile in mii de co
cli inţi.

Ei aşa era el de faciă cu fetele şi nevestele şi cu 
dragii lui de Românaşi, dar când se vedea în facia 
duşmanului, se schimbă omul. Alelei maică ! atunci 
ochii lui cei dulci şi afemeiaţi se roşiau întocmai ca 
sângele şi se roteau în orbita lor bolovănoşi şi în
spăimântători; figura lui cea drăgălaşe se brăzda de 
nişte cute care da o înfăţişare îngrozitoare şi mâ
nuşiţa lui mică şi mlădioasă se transforma într’un 
arc de oţel. Vai de nenorocitul care cădea într’acele 
minute în ghiara lui ! el era jertfit fără milă sau în
durare, căci ruga şi umilinţa n’aveau îuaintea sa 
nici o trecere.

Dar şi când vedea câte o fată sau femee care să-l 
placă ! numai era chip să scape din braţele sale, de
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s’ar fi pus <Ta curmezişul dorinţelor lui orï-ce ob
stacol, orl-ce împotrivire.

Nici chiar temerea d’a înmulţi prea mult numéral 
duşmanilor sëï şi d’aşî primejdui cjilele nu’l stînjinea 
din îndeplinirea scopului sêu.

Aceste lucruri se petreceau cum pe la 1783, pe 
când domnea în Moldova năbădăiosul Alexandru Ma- 
vrocordat supranumit Delii Beiü duşmanul cel mai în
verşunat al haiducilor.

Mavrocordat fu în curând informat despre astă 
parte slabă a duşmanului sëu şi numai de cât luă 
mesurile cuvenite ca să se folosească de dînsa. Până 
să nu afle astă particularitate lăsase pe haiduc să 
haiducească în voe şi nu luase nici o mesura ca să 
se scape de uu asemenea rival păgubaş, fiind că scia 
prea lune că era de surda orï-ce încercare, căci duş
manul séü se bucura de favoarea norodului; dar după 
ce afla că era cu putinţă să compteze pe concursul ce
lor nedreptăţiţi de sburdălniciele haiducului, atunci 
îşi schimbă Vodă tactică şi îşi trămise spre pădurea 
Sérbilor din judeţul Putna, presupusa reşedinţă a lui 
Bujor, o ceată mare de poteraşl cu poruncă să’l aducă 
la laşi viu sau mort. Spre a ajunge mal lesne scopul ce 
urmărea, el trămise pristavî pretutindeni ca să vestâscă 
prin surle şi tobe în tóté unghiurile .ţârei că ori cine 
va da de gât pe Bujor, va dobîndi ertare pentru orî*ce 
crimă ar fi săvîrşit, va fi scutit pe viaţă de orï-ce 
biruri şi angarale, şi va căpătă pe d’asupra şi uu 
bacşiş de 200 de galbeni turaliî, chiar dacă ar fi fost 
din ceata lui.

Făgăduiala era măreaţă şi amăgitătoare, dar nu găsi 
între Bomâni nici un vînijător; nici chiar într’aceia 
eare aveau să se plăngă de el că le spărsese casa şi
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le amărîse filele, căci Românii aveau arme şi sânge 
în vine ca să se lupte şi să şi’l verse în luptădréptá 
cu asupritorul lor, dar inimă d’a-şi resbuna prin 
vîn^are n'avea nici unul. De aceia nădejdea toată 
rămase în isprava poteraşilor. Aceştia îşi îndepli
niră cu chiu cu vai sarcina, înconjurară codru Şer
bilor şi începură să’l bată pe de margini cu 
hăitaşi şi puşcaşi întocmai ca Ja o vînătoare dom
nească, dar îu inima codrului nu intrară nici morţi. 

Pe când oamenii stăpânire! îşi dau asemenea trude 
băgasă spaimă şi gróza în toţi lupii şi epuril 

din pădure, se întâmplă să fie într’o <J.i de Duminică 
o nuntă mare şi frumoasă în satul Copăcesci care 
era la o palmă de loc departe de pădure.

Alergătorul satului, cum am cjice a<}i perceptorul, 
se însura şi lua de nevastă pe fata lui al de moş 
popa.

Nunta era veselă şi frumosă, căci satul era popu
lat şi bogat : în sat şi prin împrejurimi se aflau o 
mulţime de fete tinere şi mândre precum şi o mulţime 
de tineri voioşi gata de joc, va să <Jica în bătutura popii 
hora era mare şi largă, mai ou seamă că în mijlocul cur
ţii stau desfundate douebuţl cu viu ca rubinul şi chihli- 
barul şi din mila stîntului era o vremefrumdsă luminată 
de un soare de Maiü care scotea de după vatră chiar 
pe hărca de o sută de ani, şi pe lângă astea mai cân
tau şi doue tacâmuri de lăutari de sootea din fire 
pe sfinţi, ne cum pe fete şi pe voinici !

Ah ! Dómne ae mai veselie şi chiloman! ce joc! 
ce de nebunii ! fetele şi flăcăi jucaű de detuna pă
mântul sub umbrarul de verdeaţă, dinaintea tindei 
casei, însufleţiţi de bătăioase cântece, balaurii de lău- 
tarï^cântaü de scotaü morţii din groapă, însurăţei şi în-

care
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surăţelele de doi trei ani, cat pe aci pe lângă tineri 
băteau la tălpi opinca de sărea ca la trei palme da 
pământ; codanii şi codănele umblau si e! forfota în
curcând dănţul cu jocurile lor copilăresc!, şi mai la 
o parte fruntaşi! satului, oamenî mai învîrstiţ! şi mal 
potoliţi tăceau cinste împreună cu nevestele lor sfin
te! ploscî, pe care o sărutau într’una, dicendu’ş! mereu 
unul altuia :

— Noroc cuscre.
— Noroc cumetre.
— Noroc să dea Dumnecleu.
Tocmai când era nunta în toiul eî şi jucau tinerii 

ma! cu foc, iacă că deodată se auzi despre pădure o 
detunătură formidabilă, după care urmară mai multe 
împuşcături isolate care ţinură aproape un minut. Pe 
vremea noastră astă întâmplare n’ar fi pricinuit nie! 
o turburare, dar pe atunci când ţara era desarmată 
şr creştinul dormea epuresce de frica lefigiilor stăpâ
nire! şi gróza încălcărilor haiducilor, care se resboiaü 
într’una cu poteraşiî, aceste pocnituri î! făcu să tre
sară înspăimântaţi şi să se desprinejă din danţ, ascep- 
tând când de când să dea dosul în ca(J de vr’o primejdie.

In acele momente de uluială, intră pe poarta case! 
unde era nunta un flăcău tînër nalt şi chipeşii!, mai 
mare dragul să te uiţi la el, îmbrăcat cu vestminte 
albe ca fulgu, cu ilecelu alb şi găitănat cu negru, cu 
brîul numaî bete împodobite cu mătăsurî şi flutur! şi 
în cap cu o căciuliţă de liârşie pusă cam pe o sprin
ceană; băeţandru, căci n’avea ţna! mult de 24 de an! 
după arătare, venise pe jos tocmaî din partea pădure!. 
Intrarea sa fu salutată cu un chiloman de bucurie ; 
toţ! flăcă! îşi aruncară, căciulele şi pălăriile în. sus 
spre semn de veselie eşind întru întëmpinarea Iul, şi tóté
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fetele şi nevestele tinere se roşiră ca cireşele de bu
curie că l’a văzut, şi începură a se îndesa unaîntr’alta 
ca să’l va4ă mai bine şi mai pe sub ascunsü.

— Ei ! bine aï venit sănătos frate Yoineo ! înce
pură să strige flăcăii stringându-î mâna cu căldură.

— Bine v’am găsit sănătoşi verişcanilor, răspunse 
Yoinea, strîngênd cu transport manele ce i se oferea*

— Dar de ce aï venit aşa de tírcjiű, bădiţă Voineo? 
întrebă o fată făcendu-se roşie ca bujorul de rumeoră.

— De 1 surată, respunse Yoinea stringând’o niţelu 
cu mâna cam pe lângă talie, cum obisnuesc a saluta 
tinerii pe la ţară pe fetele frumoase. Am vrut să më 
fac şi eu mândru cu voî, şi vremea vremuesce şi 
drumul lung ceasurile jecmănesce.

_ Aï trecut prin pădure ? întrebă un bărbat maî
în ilicbie.

— Ba o ocoliiö, căci sciî vorba celuia : nici pe 
dracu să’l vecjl nicî cruce să’ţî facî.

— Dar ce ? ţie ţi e frică de pădure măî nea Voi
neo ? întrebă un camarad.

— Ba nu neiculiţă, dar nicî dragă părdalnica; căcî 
de o diastimică de vreme satele s’aü puştiit şi colni
cele s’au bătătorit.

— Măi ! pe semne că ţie ţi e frică de haiducî ! 
clamă uu flăcău, care lipsea cam des noaptea G’acasă.

— Ba nu tocmaî, dar sciî vorba celuia : când se 
gălcevesc doî, se întîmplă adesea ca să plătească al- 
dămaşiu al treilea, mai ales dacă o fi adevèrat că 
co ru bîrbilor este cercetat de un cîrd de vreme de 
oinstuele obraze ale slujbaşilor stăpânire!.
vîretit • a?a ^ ^acT» replica

ne ocolesce, mal curînd sosesce, P0“

es

őm malîn-un
vestea.
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— Tóté bune, esclamă Voinea, dar ia spuseţi-mţ 
pentru ce staţi voi locului nemişcaţi ca nisce coco
stârci şi procleţii de scripcarl aü amorţit ca nisc& 
degeraţi?

— Dar bine mă tu nu scil ? n'al auzit ? strigară cu. 
mirare toţi flăcăi de o data.

— Ce să 8ciu şi ce s'aud ? esclamâ la rîndul séö. 
Voinea sperios ; ce vi ß'a întêmplat? spuneţi-mî aţi 
păţit vre un pocinog ?

— Ba una asta nu, feresce Dómne, răspunse unii 
unchiaşiu; dar despre codru; vil din partea locului şi 
nu aî auzit nimic ?

— Dar ce s’auz tăiculiţă ? ce s’a întêmplat fră- 
ţiore ? ca spuneţi o dată că staü pe ghimpi, răspunse- 
Voinea cu un aer îngrijurat şi intrigat.

— N’auzişî acel pocnet de împuşcaturi ce isbuc- 
niră din pădure mal adineaori ?

— Ti ! bată-vă să vă bată că hâtri mal sunteţi, es- 
clamă Voinea puindu-se pe un rîs sgomotos ; să më- 
speriaţl şi pace bună pentru un lucru aşa de nimic!: 
măre zurlubiaţî v’aţî mal făcut de un cărd de vreme l 
să’mi vie alte alea pentru un lucru de nimica.

— Dar oe lucru de nimic sunt la tine împuşcăturile* 
măi creşstine ? eclamă un [unchiaşiu.

— Dar ce póte fi moşicule ? căci doar nu suntem» 
îu resboiü sau în răsmiriţă 1

— Nu, slavă Domnului; dar potera e aprópe.
— El şi !
— Te pomenesc! cu Domne apără când cu gândul! 

nu gândesc!, şi ţoropoc beleaua ! vezi ca se incinge- 
o luptă ţuapănă între haiduci şi poteraşl chiar în, 
inima satului, el ! atunci ce ne facem ?

— Ce să ne facem ? ce ne pasă noă ? sucească-şî)

■
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şi unii şi alţii gatul cât le place, şi noî să ne vedem 
de jocü.

— Noi să jucăm când s’or omorî uniî pe alţii V
— Bună morte i o lua.
— Şi la sfîrşit biruitorii să se puie a prăsnui is- 

bânda pe spinarea hoţilor de păgubaşi, adica a no3tră 
care n’am sărit să dam ajutor unora saü altora ?

— Ia taci moşicule şi nu purta grijea altora, că 
Bujor nu e aşa de neghiob ca să vie tocmai în codru 
Şerbilor şi să le <Jic& poteraşilor care l’au înconjurat 
cu surle şi cu tobe : mănâncă-me lupe d’a gata. Ia 
aide fraţilor să ne apucâm de joc, că vreamea trece 
şi surele se apropie de scăpătat; iar voi lăutari cântaţi 
fără nici o frică, căcî cu bună seama potăraşii au dat 
câte o împuşcătură în vént ca să se îmbărbătese unii 
pe alţii, şi acum au plecat spre politie.

Flăcăii îl ascultară, lăutarii începură să cânte, 
hora se alcătui la loc şi nunta reîncepu să fie ani
mată ca şi mal nainte.
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BUJOR !

Multe din fetele prinse la horă erau mândre şi nurlii 
dar ca Ioana Simziaua fata lui al ds moş Condoî din 
Pădurenî nu era nici una şi nici că putea fi ; par-că 
era un luceafăr pîntre stele, un crin între ghiocel, o 
roşă între bujori, un diamant între perozele. Unde o 
vedeai înaltă, subţirică, bine făcută, cu ochi verzi ca 
smarandul şi mari ca paharele ; cu buzele sângerânde 
ca sâmburii de rodii, cu obrăjoril rumeni {ca tranda
firii înfloriţi, cu dinţii de măgăritar şi gătu de le
bădă; pe cap avea un păr galbean ca beateala, pe faciă, 
pe găt şi pe tot corpul o pieliţă albă ca caşu. 
Cum era îmbrăcată cu nisce haine albe ca fulgul 
pestriţate maestrit cu felurite flori de mătăsuri şi fire de 
aur şi argint,zeü ’ţl-ar.fi venit s’o mănânci de drag!

Pe cât era de frumosă pe atât era şi de bogat îm
brăcată ; catrinţele ei erau numai de mătase, fir şi 
fluturi de aur, la gâtul său atârna o salbă de mai 
multe sute de rubiele, mahmudele şi taleri de aur, 
şi mijlocelul el era prins într'un colan de sârmă de 
aur cu paftelele numai flori de aur şi de pietre scumpe. 
Asemeni pe cât era de bogată şi de.frumdsă pe atât 
era de modestă, sfiicioşă şi nevinovată la înfăţişare, 
o adevărată comoră de. töte darurile.
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Cum se formă iarăşi hora, Voinea îşi roti ochii în 
tote părţile, çi zărind’o, scóse un mic ţipet de bucurie- 
şi alergă să se prinză lăngă dînsa; ea vëzîndu-1 şi sim
ţind manele lui într’ale salle, se făcu roşia ca para, şi 
feciorescul sëü sînişior începu să tresalte de palpiturl 
de bucurie.

— Bună ziua surată Ionă, zise Voinea prinzîndu-se 
la joc şi stângându-I uşurel mănişuţa ei cea de 
za har.

— Bine al venit sănătos, bădiţă Voineo, răspunse 
incetinel Ioana, silindindu-se a’şî stăpâni tremuratul 
ce vrea săfl dea de gol emoţiunea de care era co- 
piinsă.

— De mult al venit?
— După la prânzcior ; gândeam că şi d-ta o să fii 

tot aşa. de grăbit.
— Mo iartă surăţică dragă, că nu sunt eti de vină 

c’am întîrziat, murmură Voinea cu o voce dulce ei 
armonidsă.

— Cine a zis că esc! d-ta de vină ? replica ţărăn
cuţa cu acel ton întepat şi apăsat cu care se servă 
tóté femeile după suprafaţa globului spre a’şl mani
festa supărarea şi neîncrederea.

— N’al zise cu gura, dar o arăţi cu chipu, şi n’aX 
dreptate, zeii pre legea mea, n’al dreptate.

— Dar de unde să ara eü dreptate ? esclamă Ióna 
ou noellnşl ton răutăcios, are Sultănica din Şindrilarî 
oare te face să’tl uiţî jurămintele şi să'ţt calci fagă- 
dualilo.

— Iao'o năpaste pe bună dreptate ! esolamă Voinea 
rîzînd cam silit ; de unde tătarii’ţi a mal dat în cap> 
şi astă nagodă, suridră dragă ?
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— Lasă neică, lasă nu mal tăgădui, căci unde tai 
tu lemnele eu adun surcelele.

— O fi surată unde o fi, dar aicea n’aî dreptate.
— Zeü ! dar de unde aï neicuţă aceste bete cu 

mărgele havaiî, că acu doă săptămâni când jucarăm 
amândoi la hora de la Făurel nu le aveai ?

— Le am cumpărat de ia bâlciu de Sâmbătă de la 
Panciu.

— Ce spuî ? să nu fie alea care le purta Sultănica 
Duminica trecută la hora de la leesel? că prea sea
mănă ca două picături de apă.

— Zău pre logea mea nu, zise Voinea cu un ton 
cam ne sigur.

— Taci neicuţă, nu te mal jura, căci aminterl te 
cre<} că esc! un minciunos, şi îmi iau şi eu vorba 
în napot. Spune mal bine pe şleau sântul adevăr, 
şi măriurisesce că’ţî sare căţuşea în cârcă şi’ţî face 
silă, de ciudă că vrei să mă el pe mine de nevastă 
şi nu pe ea.

— Eu îţi spui drept că nu sciu nimic din câte 
’ml spui tu şi nici nu cunosc cine e Sultănioa aia.

—. Vai ! de mine câtă minciună ! şi Duminică a 
jucat până seara lăngă dînsa !

— Am jucat cu cinegmi s’a întâmplat să mă prind 
dacă am văijut că tu nu vil cum ne-a fost vorba.

— Şi întâmplarea a brodit ca să te prinzi tocmai 
lângă duşmana mea, al ? ti ! că prefăcut mal esc! ne 
nişoruleJ

— Ia să lăsăm noi vorba asta la o parte, şi dacă 
« pă aşea să’rai spui mie şi d-ta, care îmi bagi atâtea 
ponoase, unde *ml al fost Duminică de n’aî venit la 
hora de Ja Itjesch

— Am stat a casă căci am avut treabă.
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— Zëü! dacă e aşa spune unde erai când ’ţi a fu
rat năframa Dragomiral luî Moş Onofreî?

— Mie năframa ! esclamă la rîndul seű Ioana 
borînd ochii în jos ruşinată.

— Nu tăgădui Ioano, că nu e bine să’ţl minţi lo- 
godnicu care mâine pâimine are să’ţî fie bărbat ; mai 
bine grăesce adevărul.

— Ce. sunt eu de vină dacă e el obraznic şi ?mî 
face dragoste cu sila?

— Pentru ce te ai dus la horă în lipsa mea ?
— Pentru că ’mî era urît să staü singură acasă.
— De ce n’aî venit unde sciai că sunt eu?

că-

— Pentru că mama şi tata erau duşi la Odobescl 
şi n’avea cine să më ducă la Itfescî.

— El şi acum aï rëmas fără măramă ?
— Ba zeu nu, căci pe mine nu me chiamă Sultănica, 

ca să'mî daű betele pe la flăcăi care sunt în vorba 
fcă se cunune cu alte fete, ci cura am vëcjut că bir- 
bantul îmi smulge marama de lă brîü fără să prin4 
da veste, m’am luat după el ca să-î o iaü, şi vëtjând 
că nu vrea să ’ml o dea cu binele, m’am dus plân- 
gînd la masa, şi nu m’am lăsat până n’am luat’o în
apoi.

— Bine, om descurca noi altă dată tóté aste soco
teli.

— Nu am teamă, răspunse Ioana ridicând în sus 
fruntea cu mândrie şi pronunciând aceste cuvinte cu 
acel ton impunător şi fără replică ce ese din pep~ 
tul unei consciinţe curată.

Intr’ace8t timp intrase în curte mosafirl noi, u 
ceată de peste doă sute de poteraşî cu căpetenia lor 
în fmnte, îmbrăcaţi după moda de atunci, adică îu 
haine turcesc!, şi luase locuri pe laviţele ce li se a-
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şeţase pe lângă zaplaz. Gazda caseî, adică tatăl gi- 
nerului, cum afla că i se face o aşea mare cinste de 
către oamenii stăpînirel, eşi întru întâmpinarea lor în 
mână cu plosca plină, după obiceiu românesc, semn 
de pace şi îndestulare, şi pofti bimbaşii şi oamenilor 
sei bun venit.

După ce se schimbară gratulările obicinuite şi se 
goliră mai multe plosci, bimbaşa începu să spue gaz
dei şi bătrînilor satului care se adunase în juru-i, că 
el şi oamenii sei erau trimişi de stăpînire ca să cu
reţe ţâra de hoţi ; (pe ei negreşit nu se numera), şi 
că au venit să înconjure şi să cutriereze codru Şer
bilor, în care, după spusa celor de la Iaşi, îşi avea 
conacul vestitul hoţ numit Bujor.

— Veţi lucru comedios ! esclamă moş popa, noi 
stăm aici la o palmă de loc de codru Şerbilor şi nicî 
n’am auţit de Bujor, şi cei de la Iaşi îi scie şi cui- $ 
cusiul unde e ! mari oameni trebue să fie ăia după 
acolo !

— Mie mi se pare că sunt secături curate, răspunse 
bimbaşea, căci de cinci ţile ne-a făcut 'să trapădăm 
şi să hoinăiim prin pădure în crucişii! şi în curme- 
zişiu fără să dăm de picior sau măcar de urmă de hoţ,

— Cine scie cine’! o fi legat la gard ! murmură so
cru cel mare.

— Sunt oameni cu cap haiducii ăia! obiectă moş 
dascălul.

— D’ar fi cu capul căt baniţa tot aşi pune măna 
pe el dacă aşii! sei unde sunt, replică bimbaşea cu 
fudulie, dar cine umblă după icre verţi mănâncă răb
dări prăjite.

— Efendi, obiectă ciauşul poteraşilor, eu mă prinţ
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c& noi nu umblăm după icre ver(j.í, şi santem pe ur
ma tâlharului.

— Iar vrei sa ’mî vil la omul teu cu bârsana în 
spinare? replică bimbaşa cam restit.

— Iar, fiind-că acel om a fost Bujor, cum sunt 
eû Pavlacbe Loghiopopulo, ceauşiu de poteraşî în 
oştile hatmăniel Mării sale Alexandru Mavrocordat 
voevod, respunse ciauşul. I’am cunoscut calul, l’am 
cunoscut boiul, căolel e acel care mi a crestat ici 
obrazul (J.iua namezea mare în lupta ee la. Cosmin.

— Ia lasă-mă măi Pavlaohe cu parimiile tale, re
plică bimbaşea, căci cine face ca mine de se ia după 
poveştile voastre, o pate ca mine, adică sperie de 
surda pe oamenii pacînicî şi nevinovaţi cum făcui 
eü mal adineaori.

— Adineaori dacă mă ascultai dai cu mâna de 
Bujor, murmură Pavlacke cu necaz.

— Cum am dat mal deună-(}i când am ascultat pe 
tovarăşiul tău Spiracke ! Dacă v’ar crede lumea pe 
voi, n’ar aci ce să crează de acel Bujor. Unul 4*ce 
că e nalt, bine făcut, subţire, smead, cu părul casta
niu şi cu mustáoióra plăviţă pe buze : altul că e mă
runt, oackeşiu, gros, fălcos şi cu mustăţi negri şi 
mari d’un cot: altul că e mijlociii la statură, cu faţa 
roşie şi ciupit de vărsat, cu ochii ver^i spălăciţi în 
sânge, şi cu părul plăviţ şi spîn ; altulü că 
slab ca un ţîr, cu părul negru şi creţ, şi mustăţile 
cătînd a oală. Unul că are nu mal mustăţi, altul că 
are barbă mare ; unul că e tînăr, altul ca e bătrîn, 
unul oă e drept ca un brad, altul că e cocoşat; unui 
că e chipeşii! şi frumos, altul că e urît ca păcatul 
în sfîrşit D-deu să vă înţeleagă.

pitic
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— Toate astea dovedesc că Bujor e un hoţ dibacii! 
care scie să se prefacă, murmură Pavlache.

— Mă iartă căpitane, <}ise popa dar mi se pare că 
mai adineaori al <jis că s’a întâmplat nu sciu ce în 
pădure, care negreşit a pricinuit acele pocnituri de 
puşcă ce aurirăm mal adineaori. Ce s'a întâmplat tăi- 
-suliţă, spune-ne aşa sătrăescî că o sfeclisem ?

— El ce să se întâmple? am vë<Jut uuom, nu sciu 
cine o fi fost, călare pe un cal sereap, pe spinare cu o 
sarică mocănească şi în cap cu o căciulă de bărsană, 
trecând agale prin mijlocul pădurii fără să se gân
dească că noi suntem la pândă. Cum Pa vëtjut Pavla
che al meü a început să strige : iată Bujor, şi eu ca 
un prost am poruncit să se ia dupa el şi să se dea 
focuri.

— L’aţI omorît? strigă popa spăimântat.
— Ba nu, căci săracul a rupt’o la fugă în cotro a 

vëcjut cu ochii, şi a scăpat din norocire teafăr şi 
nevătămat dar fără de sarică, căci i-a că(}ut jos din 
spinare.

— Bine c’a dat D-<}eu de n’aţî săvărşit morte de 
om c’ar fi fost păcat : <}ise p0pa scoţînd din pept un 
suspin uşărător.

— Bine ar fi fost de Tam fi nemerit, căci atancî 
hotărît scăpăm de Bujor, murmură îndărătniculu de 
Pavlache.

Puţin după astă convorbire hora se sparse şi flă
căii şi fetele se apropiară de poteraşî şi începură să 
se uite la el cu curiositate, căci p’acele timpuri de 
umilire, când armata ţării era desfiinţată şi paza po
porului lăsată în grija haiducilor, vederea unei cete 
<ie omeni armaţi pricinuia poporului cea mai mare cu
riositate.
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Bimbaşa care era bulgar din nascere, se întâm
plase a fi om chefliu şi apropiat, pe cât era de arţă
gos şi respingător locoteuentu sëü ciauş Pavrache Lo- 
ghiopopulo care era grec. El începu să vorbescă vo
ios cu băeţiî şi fetele şi să spue la snoave şi vorbe 
glumeţe, pe când grecul, uitându-se pe sub coada o- 
chiuluî, observa cu atenţiune toate fisionomiile bărba
ţilor, ca cum ar fi vrut să le scruteze cosciinţele. 
Cănd 4ări pe Voinea tresări, şi apropiându-se de moş 
popa îl 4ice :

— Taică părinte, cunoscî cine este acel tîner ?
— Dar cum să nu’l cunosc dacă e baştină de Ro

mân crescut sub ochii noştril şi locuesce la o palmă 
de loc d’aci, adică în târgul Panciu.

— II cunoscî bine, bine de totü ?
— D’apoï cum nu? când e mal în tot d’auna, când nu 

umblă după negoţul luî, aici în sat de bedreag cu noi !
— Ce fel de negoţ învîrtesce ? cu ce se îndelet- 

nice8ce elu ?
— Cu strângerea de grâne şi de vite, pe care le 

vinde la Brăila şi la Galaţi cum a făcut moişu sëü 
şi strămoşii sëï?

— Este răzaşiă sau iobag?
— E Vrănceanu boerule; în Vrancea nu se scie ce 

este iobăgia.
— Më iartă părinte că eu sunt străin şi nu sciü 

tote alea. Unde e locaşiu Iul de hrană ?
— El are maî multe case unde şade şi maî multe pe

tice de moşie lăsate de părinţi: una la munte p’aproapede 
Soveja ,• alta în preajma Mărăsescilor, a treia în sus 
de Bacäü şi o vie cu obraţe în dealul Odobescilor, dar 
locuinţa luï de obiceiü este, cum 4iseiu, în Panciu*

— Cine iî lucrează moşiile ?
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— Elü singur, prin oameni plătiţi, că este harnic 
mare, om slujit şi sciutor de carte, căcî copi- 

iária şl a făcut’o în curtea boeruluî de la Mircescl.
— Ce purtare are el ? e om de ispravă, sait are 

nisca-va narăvurî ?
— E flórea fllăcăilor din toate satele din prejur.
— Lipsesce adesea de acasă ?
— Dar cum ciorele să nu lipsească când el umblă 

după negoţul seu prin totă ţară. Când este acasă însă, 
atuncî îşi face veacul numai lângă logotnica Iul, acea 
fetişoră mândră ca un soare ce se gudură lrngă el.

— Ce fel? se însoară? murmură grecul oare cum 
pus pe gânduri.

— Da, dupa secerată în câslegile lut sântu Petru 
o să facem o nuntă mal abitir ca asta.

— Mè iartă tată de supărarea ce ţi-am făcut cu 
atâtea întrebări.

— Nu face nimica fiule, căci am grăit numai ade- 
vërulû.

Grecul se depărtă de moş popa, dar ochii de 3a 
Voinea nu’şî lua ; de mal multă ori se opri drept în 
faciă-I şi se uită ţintă în ochii lui, dar Yoinea n’a- 
vea ochi să va(}ă d’al de astea, căci privirea şi aten
ţiunea lui era pironită numai spre frumoasa Ióna' 
care asemeni nu'şî deslipea ochii de la el. Dacă ve<J.u 
şi vë<}u că căutătura sa mereu aţintită asupră-I nu 

producea nici un efect asupra lui Yoinea şi nu’l distra 
de loc de la preocupaţiunea sa, Păvlache se depărtă 
de dînsulü ca omul ce crede că s'a înşelat d'o ase mă" 
nare, şi se duse să se amestece printre camarazii sei.

Plo8cile începură să circule cu îmbelşugare între 
poteraşl, limbele să se deslege şi vojioşia să se gene
ral iseze prin bine făcătoare a influenţă a fericitei póme

nevoe

V
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descoperită de tata Noé. Chefliul bimbaşea sumese la 
bräü poalele antiriuluT, se prinse voios cu ţăranii la 
danţ, şi se puse a trage o sîrbă pe a pajişte mare, să 
se ducă pomina de danţ de beşleagă ; subalternii se! 
-se grăbiră a’lu imita ; mal marii satului nu se lăsară 
mal pe jos, şi într’o clipă ţeranit şi poteraşil, românii 
şi străinii, se făcură tot o apă şi se pusă se joace vîr- 
tos. Numai cobea de Pavlache sta la o parte sudând 
mereu din nas întocmai ca prepelicarul care se simte 
lângă vînat dar nu poate să’I dea de urmă.

Pe când danţul era în toiul seű, se ain}i un tropot 
formidabil de copite de calü şi Pavlache avu satisfac- 
ţiunea d’a vedea mal întăl ca toţi, pe cel doi fustanlil 
lăsaţi de pândă la capătul codrului, trăgând în silă 
de căpăstru după el un cal sereap cu stea albă în 
frunte, care sufla groznic din nari, asvărlea din picidre 
şi se smăcea întocmai ca un cal sălbatic.

— A ! strigă cu satisfacţiune grecul sărind din loc 
şi alergând întru întîmpinarea camarazilor lui care 
aduceau acel cal furios ; iată vorbele mele adeverite, 
iată dovadă că vederea nu m’a înşelat ; iată calul 
lui Bujor; bimbaşa Efendi acu n’aî ce să mal (Jicî*

Bimbaşa au<}ind aste vorbe se deprinse cam cu ini
ma îndoită din horă, se apropiă de cal, se învîrti îm
prejurul lui, se uită la dînsul cu băgare de seamă şi 
n'avu ce să mal zică, căci dacă era opinii atât de fe
lurite şi nepotrivite în privinţa fisionomil lui Bujor, 
iiu esista însă nici o contradicţiune în privinţa sem
nalmentelor calului lui, a cărui pele avea o culoare 
cu totul deosebită de a celor alţi cal. Bimbaşa rë- 
mase dar mut înaintea evidenţei, şi ne avînd ce să 
răspunză locotenentului său, care se uită la el cu un 
aer triumfător, <Jise :
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— Să dăm slavă Cerului şi să’i mulţumim că ne-a 
dat un ajutor aşa de neaşteptat; căoî cu puţină di
băcie şi prin mijlocirea astuî cal, putem descoperi cu 
înlesnire scorbora tîlharulul. Să încalice unui din noi 
pe el iar toţî cel l’alţî să ne aţinem ici colea după dîn- 
sul, căci el negreşit ne va duce la viziunea hoţoma
nului, pe care ’l vom prinde fără de veste şi pe ne
pusă masă ; ai ce creijî Pavlache de părerea mea ? nu 
e aşa că e nemerită ?

— E plănuită întocmai după gândul meü, răspunse 
cu fudulie grecu.

— Atunci dacă e aşa, să încaleci tu pe cal, căci 
esc! mal dibaciu şi mal cu răbdare de cătnoi toţi, şi 
apoi să ne luăm după tine.

Pavlache prinse bucuros şi se apropiă de .cal, în
cepu să’l nttezească pe cap şi pe lângă coamă, dar 
şoimanul haiduceso cum simţi pe pielea sa mâna de. 
cochinţ, ninchezi groasnic, se smuci cumplit, şi sucln- 
du-se fără veste la dreapta, lovi pe grec ou pulpa 
piciorului din napol şi ’l aruncă cât colo d’a rostogo
lul în ţărînă.

Bimbaşea începu să rîză cu poftă de neîndemnareat 
ceauşului lui, se apropiă el de calu cu un pas înţe
pat şi îngănfat, dar cum îl simţi calul lângă densul, 
se smăci din nou şi, lovindul cu piciorul din napol, ît 
aruncă şi pe el cam în acelaş loc unde căzuse bietu 
Pavlache.

-. /

Vă<}îndu’se astefel umilit în facea subalternilor săi,, 
bimbaşea, ca să’şî scape ne atinsă demnitatea şi a-; 
mórul propriű de şef superior şi îu tóté competinte, 
dete ordin tuturor oamenilor săi ca să încerce pe rând 
d’a domoli cumplitul dobitoc, ca încă! s o paţă toţi 
ar niun umai el, şi avu satisfacţiunea d’a vedea tóté
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încercările încoronate de cel mal deplin nesucces, adi
că d'a vedea pe toţi oamenï sei r0sturnaţl, loviţi, coto
nogiţi şi speriaţi de teribilul dobitoc, ale cărui nebu
nii, din noiocire, nu pricinui nici un accident regre
tabil.

Intr’ast timp Pavlache nu perdea din ochi pe Voinea, 
ci se uita ţintă mereu spre el ca cum inima ’I ar fi spus 
că între el şi năbadiosul cal esista oare-care legături 
tainice; dar de geabă fură toate spionările lui, căci în 
muşchii trăsurilor lui Yoinea nu putu descoperi alt 
de cât mirarea şi curiositatea ca p’alle tuturor celor 
alţi spectatori.

Vëzînd că nu scoate Ia cale cu spionaju, se apro- 
piă de cal, şi despletind după cotul mănel sale un 
biciü gros şi nodoros, legă calul de un copacii! gros 
din bătătură, începu să’l bată într’un mod cumplit 
peste nas, peste bot, peste ochi şi pe sub burtă pe 
unde doare mal rëü, doar mila va da de gol pe stă- 

. pănul lui, dar Voinea nu se arăta mal milos de cât 
cel lalţT, nici mai rece ca el în faţa unul spectacol 
aşa de neomenos.

Ve4end că nici cu chinuirele n’o scoate la cale, 
făcu cu ochiu un semn bimbaşil şi acesta (Ji8e adre- 
sându-se către ţeranî :

— Ia cercaţi şi dumneavoastră, care sunteţi mai 
deprinşi cu caii de munte, să vedem dacă sunteţi mai 
norocoşi.

Ţeranil se puse cu ardoare la astă cereare, care re- 
aprindea în animele lor firescele lor deprinderi cu 
luptele vitejesc!; flăcăi şi bărbaţii mal în vîrstă do
vediră că în adevăr erau mal esperimentaţl în mâ
nuirea cailor sălbatici ; unii din el isbutiră chiar d’a 
se urca pe spinarea lui şi da-I apuca frânele în mână
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dar nici unul nu putu să se menţie pe spinarea lui, 
căci năbădăiosul dobitoc începu să sară în loc în 
piciórele dinainte şi dinapoi şi nu se oprea până ce 
nu se vedea scăpat de povâră, pe care o aruncă cât 
colo la pământ.

— Ia să fac şi eu o încercare, 4*se în fine şi Voi- 
nea, ve4îud mai mulţî camarazi rostogoliţi la pămîut 
ruşinaţi şi cotonogiţi ; să’mi încerc şi eu într’o dóra 
norocul, căci cat am fost în curtea bocrească am du- 
mesnicit mulţi cal selbatici aduşi din pustietăţile 
Bujeacului, şi dacă nu’i-oiu face eu de petrecanie, să 
sciţi că nici dracul nu’i vine de hac.

— Se va da în sfîrşit de gol, (Jise în sine Pavlache 
scoţînd un mic ţipet de satisfacţiune, cercând cre
menea de la pistdalele ce avea înfipte în brîu. Din, 
nenorocire însă bucuria sa n’avu lungă durată, căci 
cum simţi mâna Iul Voinea pe lângă gătul sëü, ca
lul se smăci şi mai cumplit, rupse hăţurile cu care 
era legat de pom şi o reteză d’a fuga prin curte, 
aruncând cu picioarele de dinapoi de ridica în ur- 
mă’i un nor de praf şi de bolovani de păment.

Voinea însă în loc d’a se da drept bătut, se agăţă 
vîrtos de coma lui, începu să fugă alături de el tot 
aşa de repede ca şi dînsul, şi când simţi că ’şi-a fă
cut în destul vînt, se repe4i în sus, şi căzu drept pe 
spinarea lui. Calul în loc d’a se da de învins începu 
să sară când în picioarele din nainte, când în cele din 
napoi, să fugă într’o goană vîrtegioasă aplecându-se 
când la dreapta când la stânga, mai să dea cu şoldu
rile de pămînt, dar Voinea se făcu scaiü cu manele 
înfipte în coama lui şi cu picioarele încolecite sub 
burta sa, şi se lăsa a fi smăcit şi bălăbănit de furio- 
lus cursier fără să’şî piar4& de loc cumpătul.
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In decursul acestei lupte supreme întrejom şi dobi
toc, între dibăcie şi selbătăcie, toate sentimentele stră
ine închietudinel ce pricinuia deslegarea acestei rës- 
boirî încetară; chiar Pavlache uită bănuitorele sale

cu ne-cercetări şi nu se gândea de cât a privi 
linisce la toate peripeţiile astei înourrărl primejdioase 
şi a lua chiar oare-care măsuri de precauţiune la ca(J. 
de catastrofă.

încă de când rupsese calul şleaul, lumea spe
riată se retrăsese spre tinda casei şi spre laturile 
gardului, lăsând câmp liber luptătorilor ca să se 
combată în voe. Intr’astă alergare rotită, Voinea tre
cuse de mal multe ori pe lîngă draga lui Ioana, care 
pe jumătate leşinată, privea plină de grdză acea în
curcare de care spânzura viaţa iubitului său, şi de mal 
multe ori îl trămisese în treacăt cuvinte încuragiatore 
când mal trecu însă încă o di tă mal ars ca ori când
pe lîngă dînsa, Voinea întinse măinele, o apucă re-

aruncă cu totulpede cu o mână pe sub mijloc şi o 
leşinată d’a curmezişul pe cal; dapă aceia sburâ ca o 
nălucă pe lângă Pavlache, care deschisese ochii 
mari de tot, şi cât clipesc! din ochi, şi mai na- 
inte d’a se desmetici cinei va din uimire, întinse 
a doua.mănă, în care ţinea un pistol ascuns pe? 
sub betele brîulul, îl descărcâ drept în facia grecului, 
apoi scóse din pept un ţipet ascuţit, şi sălbaticul cur- 
sier ciuli urechile, se supuse frîulul, se repezi spre 
gard şi sări. împreună cu îndoita sa povară dincolo 
de gard peste ţăruşi şi oamenii fără ca măcar să ’I 
atingă.

—. Bujor ! stiigă toată mulţimea înfiorăndu-se ou 
groază.

_ Foc, foc spre el, strigă şi bimbaşa, tocmai.
î



Voinea întinse manele, o apucă repede cu o mană peste mijloc, şi o 
aruncă cu toiul leşinată d’acurmezişul pe cal.

Pag. 32.
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când îndrăsneţul haiduc intra în dumbrăviora de din
colo de gard.

— Nu daţT, îndurare stapîne, nu daţi că’ml omo- 
rîţT copila, strigară doî unchiaşî, un bătrîn şi o babă, 
părinţii Iónéi eşind din mulţime şi îngenunchind la 
piciórele străinului; nu vë.faceţi păcat cà’mï omorîţlde 
surda fata, adaose unchiaşu sărutând cu transport 
póla hainei veneticului.

— Foc, vë (Jic, că ne scapă tîlharul şi ne spănzură 
pe toţi pârcălabul, esclamă din noăbimbaşa, desfăcîn- 
du-se brusc de îmbrăţişările bătrînilor, care că<Jură 
grmadă la pămînt scoţînd căte un gemet dureros.

— E prea tănjiu, cinstiţi boerl, replică popa, care 
nu perduse din ochi pe haiducu în fugă, şi’l urmărise 
cu vederea cu o stăruinţă, în care poteraşiî, dacă ar 
fi fost In minţile lor, ar fi cetit cel mal viu interes. 
Uitaţi-ve a şi intrat în pădure şi d’acolo niol tătarii 
nu’l scote-

— După el copil ; cine l’o prinde viű sau mort are 
de la mine 4ece pungi cu bani, strigă bimbaşa eşind 
în fugă din curte în fruntea oamenilor sëi care încă 
nu eşise de tot din zăpăceala ce le causase astă faptă 
îndrăsneaţă a vestitului cupitan de haiduci.

r

3

'umm



IV

STRUNGA HANGULUI.

Până la jumătatea secolului al XIX; supranumit 
secolul lumineî, trei părţi din pămîntul Moldovei şi 
al ţărei Românesc! era acoperit de nisce păduri fal
nice şi stufoase, care de când lumpa nu fusese atinse 
de secura pădurarului; astă-cjî lumina a pătruns până 
şi în puduri, căc! unde ma! nainte domnea cea ma! de
plină obscuritate în mijlocul acum omul se pri-
goresce vara de arşiţa soarelui şi iarna îngliiaţă bân
tuit de asprimea frigului.

Acolo unde acum se întinde câmpii întinse goale 
de orî-ce urmă de vegetaţie, p’atunc! cresceau falnic! 
nisce codri magnific! înconjuraţi de o vegetaţiune 
luxuriantă, sălaşiu nepetrunzibil pentru baiduc! şi 
fiare sălbatice. Monăstirile ma! cu seamă eraű ocolite 
de nisce veritabile spelunci. Iătă pentru ce haiduci! 
erau pe atunc! în aşa mare prosperitate şi pentru ce 
clerul grecesc nu prea s’a încuibat prin chinoviile 
depărtate de oraşe!

Intre amândoă ţările Române, Moldova era cea mai 
ădardsă, şi strunga Hangului cea ma! mare şi mat

■'5,T-;#--
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deasă dintre pădurile monastirescî. Acea strungă era 
virgină in totă puterea cuvîntuluî ; cea maî mare 
parte din ea nu vătjuse ascuţitul toporului de când 
eşise primul lăstar din pămînt, şi pajiştea de sub 
uriaşii sei copaci nu fusese brăsdată cu poteci de nici 
o urmă de păsuri omenesc!. Abia lupii, urşii, vul- 
pele, rîşiî şi cate un plăpând epuraşiu călcau cu la
bele picidre lor lor frunza cea uscată ce acoperea de 
veacuri acele locuri isolate. Monăstirea nu era clădită 
drept în mijlocul pădure!, ci la o parte, la marginea 
dreaptă, pe o moviliţă din capătul codrului, adică 
tocmai unde copacii erau mal rari şi mal tineri. 
Imprejurimele monastiriî erau cutreerate şi (j.iua ?î 
nóptea de oălugurî şi închinători, secura resturnase 
mulţi buşteni prin preajma locului şi chiar ferul plu
gului se înfipsese în pămînt pe ici pe colo, dar mal 
departe spre laturea stăngă a drumului ce conducea 
la chinovie, nimeni nu cutezase să înfrunte prăpăs
tiile spelmicelor şi desimea copacilor, de teama fia
relor sălbatice, care, după spusa călugărilor, eraü în 
stare să sfâşie omul în mijlocul vere! şi (Jitia nămiaza 
mare.

Toată lumea credea că acele spelunci, în care soa
rele nu pătrundea nici o dată, erau pustii şi necăl
cate de picior omenesc, şi cu toate astea într’una 
din cjilele lunel lui Iunie din anul 1786, un foc 
viii strălucea prin desişul frunzelor şi un fum gros 
plana pe d’asupra copacilor, chiar în anima pădure!. 
Dacă s’ar fi văcfut din marginea pădure! saű de la 
mănăstire acel foc licăritor, negreşit toată lumea 
’şl ar fi scuipat în sin, şi făcendu-şî cruce ar fi <}ig 
cu siguranţă, că s’a doschis iadul şi s’a ivit necu
ratul spre a pedepsi omenirea pentru multele sale
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păcate*, dar din norocire pădurea era mare, foarte^ 
deasă şi brăsdată cu văgăuni adânci, în cât să
tenii din cătunele vecine şi sfinţii părinţi din mo- 
năstire, nu văzură nimic şi se culcară în pace o dată 
cu găinele.

Pe când lumea de afară se astâmpăra şi se arunca 
fără grijă în braţele somnului, focul misterios se a- 
ţăta într’una şi într’una se împrospăta de către cinci 
şase fiinţe înfăşurate în nisce ipingele negre, care 
stau tolănite pe saltele de frunte uscate împrejurul 
focului, şi care semènaü mal mult a voinici de codru, 
de cât a demoni.

— Câte ceasuri o fi măi Hărgot? unul din
tre voinici, aruncând d’asupra văpăi un maldăr de 
ratinl uscate.

— O fi câte-va, măi Coşmeliţă, căci cucuvaia din 
ulmul scor boros a cântat pană acum de trei ori.

— Şi pănă acum n’a mal sosit nici unul dintr’al 
noştri ! esclamă un al treilea tolănindu-se pe iarbă.

— Ce ’ţî e frică de diHănil, mâlŢandură? întrebă 
Hărgot cu un ton luător îu rîs.

— Mie frică ! replică cu o voce detunătoare Tan- 
dură, lovind cu putere paturile pistoalelor care’î 
încingàtoarea de la brîü; se vede neică Hărgot că ţi. 
s’a urît cu haiducia, de ’mî giăescl astfel !

— Ba nu mi s’a urît vericule, răspunse Hărgot cu 
acelaşi ton, dar pe semne oă ţie ’ţi a plesnit în cap- 
eă te faci arnăut domnesc, de nu ’ţt mal place să 
mal stal singur în codru.

__ Hărgot, striga acesta cu o voce detunătoare să
rind în sus şi scoţînd de la brîù doă pistole, pe care
le îndreptă spre camaradul său, hotărît că n’aî să mal 
•ve^I lumina 4^eî m^ne sâ ascepte re-

orna

■
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■plică, furiosul haiduc trase piedeca cocoşiuluî şi două 
pocnituri sburară în spaţii! spre a fi repetate de mii 
de ori de către aprigul ecou; glonţele însă în loc d'a 
se înfige în peptul lui Hărgot, spre care fusese în
dreptate, şuerară printre frunte şi sburară în văzduh 
pe d’asupra copacilor, cad o mană nevăzută apucase 
pe la spate braţul haiducului şi *i strâmbase di
recţiunea.

— Di-1 Ţandăra si lasă-1 în pace, Zise după aceia 
o voce de la spate, şi îndată se ivi în zarea focu
lui o noă fiinţă omenească, un tinerel scund, dar chi
peş şi bine legat.

— Codreanu ! esclamară cel alţi haiduci soulându- 
se de jos şi salutând rèspectos pe noul venit.

— El ce noimă a mal avut şi astă nouă ceartă ? 
(Jise Codreanu aşezându-se şi el la toc lângă cama
razii sei.

— A vrut să^şi rî^â de mine, strigă Ţandăra ca 
•un ton necăjit-

— Ara glumit Codrene taică, replică Hărgot, care 
.se esprima astfel fiind că începuse să cărunţească; nu 
lua şi tu în seamă tóté snoavele unehiaşulul.

— Ia ascultaţi, Zise Codreanu cu restire, căpita
nului nu ’I plac nici glumele nici galcevile, şi când 
pedepsesce nu glumesce ; aide daţi-vă măna şi 
gloanţele păstraţile pentru duşmani.

Ţandără dete cam fără voe şi cam mărăind cu 
fostul seű duşman, mană ce vrusese sä’l cureţe diu 
lume cu un minut mal nainte, dar îu sfârşit o dete 
căci n'avea ce face, căci căpitanul care nu glumea, 
nu scia altă pedeapsă de cât ştreangul, păstrând glón- 
ţele pentru duşmani; de aoeia băeţil şi camarazii săi i 
.se supuneau orbesce. Hărgot însă care era mal bun la
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animă, el întinse măna mai cu voie bună acelui ce era 
să’l şteargă din numărul celor vii, şi uită cu totul ne
cazul.

Intr’ast timp pădurea pustie şi tăcută începu să 
fie ne întrerupt turburată, când de urlete de lupt, 
când de lătrături de câini, când de miorlăituri de pi
sici, când de chelălăiturî de vulpi şi de ţipete de buf
niţă, şi după fie-care glas de dihanie, apărea în cer
cul luminos câte o fiinţă omenească sau câte o grupă 
de două sau trei individe, în felurite costume ţără
nesc! şi ţergoveţe, care, cum soseau în dreptul focului 
intrau într’un desişiu de crîng din apropiere, şi după 
o lipsă de căte-va minute eşau cu totul transformaţi, 
adică, din nisce fiinţe sfióse şi inofensive, se schimbau 
în nisce haiduci groasnicl la înfăţişare şi armaţi până 
în dinţi cu pusei, pistoale, iatagane, cuţite şi alte u~ 
nelte de destrucţiune.

Cum eşeaii din crîng, aceşti noi voinici se apropiau 
de foc, dau măna în tăcere sau într’un mod sgomo- 
tos, după temperament, cu cel sosiţi de mal nainte, 
şi îngroşeau mereu grupa ce sta pitulată pe lângă foc, 
până ce pâlcul de căţi-va omeni se schimbă într’o ceată 
de aproape două sute de inşi ; o veritabilă armată 
pentru acele vremuri.

Era curios şi instructiv aspectul acestei masse de 
oameni strînşî împrejurul unul foc mereu crescând 
şi asceptând în linisce sau cu neastâmpăr desfăşura
rea unor evenimente ne prevăzute, foarte adesea pe
riculoase şi mal tot d’auna sângeroase. Fisionomiele 
lor era o adevărata colecţiune de tipuri, şi vîrstele 
lor curat o soare cu tóté treptele etăţel omenesc!. Se 
găsea întră el tot soiul de vîrste : copil, tineri, băr
baţi şi bătrînî, de la 15 până la 60 de ani ; tot felul
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de fisionomiï de la heruvim! omenesc!, pană la schi- 
lodenil monstruoase ; o colecţiuue întreagă de chipuri 
frumóse, potrivite, ma! aşea, urîte, spâimăntătoare; cu 
pelite albe, rumene, roşcate, smeade, óchese, aramiî, 
aprópe negre; cu boiur! nalte, mijloci!, mërunte şi pi
tici. Unii erau cu fisionomie simpatice, inocente ori in
diferente, alţi! cu înfăţişări respingetóre. viclene, rău- 
tăciose, stupide, deştepte, diavolice; în fine ma! tóté 
variaţiunile lăsate de natură spre a împestriţa neamul 
omenesc.

Aceste individe adunaie pentru un singur scop : 
ţinta d’a jefui la drumul mare sau în păduri, în 
sate şi chiar oraşe pe cochinţil apăsător! sau pe atrăi- 
ni! groşi la pungă, ceia ce era tot una pe atunci, din 
cauză că Românii sărăcise, boeri! calicise, străini! de 
alte neamuri nu făceaţi stare, ci numai grecotei! din 
Fanar se îmbogăţise, şi devenise fruntaşi! ţerei. îm
pinşi la plecarea d’acasă de diferite imbolduri, el luase 
iiinta haiducie! la spinare, unii fiind revoltaţi de asu
pririle cu care autoritatea vitregă năpăstuia pe sărma
nul popor, alţi! alergase în codru alungaţi de biciul 
cu trei sfircur! al arendaşilor asupritori, uni! se făcuse 
haiduc! ca să’şî rësbune contra acelor ce vindeaű drep
tatea pe ban! şi1! despoiase de răzăşia strămoşească 
spre a o da la parpaleţ! ; ce! ma! mulţî fusese urniţi 

, d'acasă de dragostea de a se face paunaşl de codru, şi o 
parte destul de bunicică alergase în creeril strungilor în
demnaţi de lenea de a munci, de pofta d'a se îmbogăţi 
repede, de firea cea rea şi sângeroasă ce le dădusă 
natura. Cum vedeţi aţâtea caractere deosebite câtefi- 
sonomil, atâtea ţeluri opuse câte fiinţe ; t#te aceste» 
trebuiau conduse într’o deplină armonie şi spre un sin
gur scop, de un om cu însuşiri superióre şi cu o înaltă
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artă de a guverna. Cum vedeţi posiţiunea de căpitan 
de haiduci nu era o sinecătură, şi Bujor, comandantul 
lor, nu putea fi un om de rînd, dacă putea să satis
facă atâtea aspiraţiunl, să cârmuiască atâtea înclinări 
şi să astâmpere atâtea pofte. Dar cârtirile nemulţu
miţilor şi ale invidioşilor cată bătaie de cap îl da ca 
să înlăture revolta dintr’o massă de oameni atât de 
variată şi atât de certată cu ascultarea !...

Intre cei ce sosi mai în urmă în strunga Hangului 
fu un om scund, oacheşiu, cu ceafa groasă, mustă
ţile negre şi? lungi până după urechi, cu chica ca a- 
banosul, căilind în bucle legate pe latul sëü spate ; 
cu sprîncele negre, grose şi îmbinate, cu nasul pleoş
tit pe buse, cu gura mare şi busele late, cu un cap 
gros, urechi mari şi gîtu scurt; cu o talie grosă şi 
burtósá, ou măinl scurte, piciére mici, un adevărat tip 
de boloboc, dar cu toate astea agil în mişcările lui. 
Ochii acestui individ ven}! spălăciţi nu stau nici o 
dată astâmpăraţi în orbita lor sângerosă, şi buza lui 
era în veci contractată de un sur îs sarcastic şi bat
jocoritor. Gura lui nu tăcea de cât numai când vedea 
ca se îngroaşe gluma, atunci îşi lua vorbele înapoi spu- 
ind c’a şeguit. Căpitanul chiar nu era cruţat de muş
căturile lui, mal ale3 când lipsea, dar căpitanul 
lua în serios înţepăturile muşcăturile luî veninóse, 
care adesea deveneau primejdióse, şi acest despreţ îl 
desaspera pe flecar.

Din causa ăstor însuşiri firesc!, camarazii sëï, pe 
lângă numele seu de Ion, îl dăduse şi porecla de 
Bot de năpârcă.

El cum intră în cercul luminos al focului, după 
ce eşi din stufişiii unde îşi schimbase portul, nu (Jise 
ca tot omul camarazilor sëï : nópte bună sau bine

nu
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Vam găsit sănătoşi, ci’şî roti ochii în juru-î şi es- 
clamă cu un ton de satisfacţiune ;

— Me prin<} că nici acum nu e căpitanul in
tre voi.

— Nu, răspunse Hărgot.
— Nu ’ţî am spus eu de a(J.î dimineaţă că n'o sa 

vie nici astă nópte? replică Bot de năpârcă; cine scie 
cu ce catrinţă de fată sau nevastă ’şî o petrecând 
el tjilele în desmierdâri, pe când noi ne prigorim sub 
focul carabinelor poteraşilor.

— El, şi ce ’ţî pasă ţie dacă e sau nu căpitanul, 
între noi odată ce sunt eu. aici? esclamă Codreanu a- 
propiindu-se de Bot de năpârcă cu mâinele rezemate 
de paturile pistoalelor ce-î erau înfipte în bríű, şi më- 
surîndu-1 de sus până jos cu o privire provocătdrc.

— Ei şi daca esc! tu ! replică Ioniţă aruncândn-î 
o căutătură despreţuitdre, tu nu esc! căpitanul.

— Sunt vechilul lui, respunse Codreanu ridicând 
fruntea în sus cu mândrie.

— Tu vechilul lui Bujor! esclamă Bot de năpârcă 
ishucnind într’un rîs sgomotos; şterge-ţî nasul mâi 
băiete, că încă nu ţi s’a uscat.

— Ioniţă al să te căescî ! strigă Codreanu cu un 
ton detunător, dând fisionomiel sale, cu totă frăge
zimea juneţeî, o înfăţişare împunătore, şi aruncând din 
orbita ochilor sêï nisce scântei anjütóre.

— Ce te ai supërat plodule dac’am vrut să glumesc 
o ţîră ? întrebă Ioniţă cu un ton care ca prin 
farmec se făcu dulce şi blajin ; ia lasă la tătaiiî 
mania că nu e bună de nimic, şi să ne gândim ia 
ale nóstre, la folosul nostru obstesc, fără fudulie că 
.unul e mal mare şi altul mal bătrân, căci aminterî
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ne ducem, ne prăpădim, ne mănîncă fripţi poteră şi
pace bună.

— Eu nu vec). nici o prăpastie din căte înşiri tu, 
replică Codreanu domolindu-se şi el, şi întorcênd 
spatele acestui poltron care n'avusese bărbăţie d’a în
frunta ameninţareea lui.

— Tu nu vet}!, se înţelege, că esc! prietenul Iul 
Bujor, unealta lui, căţeluşiul luT, care vecj.1 numai prin 
ochii lui şi simţi numai prin ănima lui ; dar noi care 
avem ochii şi inimele nóstre ne zălogite, noi vedem 
primejdia şi ne gândim s’o înlăturăm pană mai e 
vreme. Aşa e fraţilor ?

— Aşa, murmură din depărtare câte-va voci iso- 
late care n’avură nici curagiű d’a eşi la iveală.

— Bujor, urma Ioniţă, e bun băeat, harnic căpi
tan ; numai unul D-4eü scie căt îl iubesc, dar prea 
este închinat umerilor, şi ast cusur penjania Iule
.şi a nostră.

— Aşa e, murmurară acelaşi voci cu un ton şi 
mal domol.

— - Eu măre, nu’l vreau răul, nici nu umblu să ’I iau 
locul, dar iarăşi nici nu voiusă fim de rîs atâta sumă de 
omeni, ci dorim ca sa se pué pe treabă, să ia bivolul de 
córne, să stea colea de bedrég cu noi şi să împarţă fră- 
ţesce bunul traiü şi nevoile, dar nu cu leliţele pe 
poeniţă ; că tuturor ne place pune-te masă scolă-te masă.

— Cam are dreptate, murmură Hărgot într’un 
colţ, adresându-se către Ţandură fostul sêu duşman.

— Ba are şi prea are, rêspunse acesta cu vocea sa 
cca răstită.

— Cum sa nam frăţiorilor? replică Bot de nă
pârcă prinzând curagiü îndată ce se vă(}u în- 
curagiat de cel mal fruntaşi al cetei, cum să
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n’am când văd cu ochii că o ceată aşea de mare 
de voinici muceziin pe lângă foc, moţăind o noapte 
întreagă în dorul leleî, fără să avem pe nimeni ca sk 
ne ducă la vitejie, pentru care ne am lăsat casa şi 
masa ? Cum să nu ne doră anima când vedem că 
căpitanul nostru într’asta vreme se plimbă pe 
*poeniţâ cântând frunză verde pe la muereturi ? Nu 
măi acem căpitan mâi, ne ducem drept ca neamţu mâl, 
şi dac’o mai ţine mult astfel de traiü, o să fim nevo
iţi să ne legăm la cap ca nevestele şi să ne luăm drept 
căpitan o femee sau fată, care să ne iea flinta din 
mână şi să ne dea un rischitor, şi fuse şi măsoare în 
loc de cuţite şi pistoale.

— Zeu că drept grăesce, şiopti şi Ţărăngoiu, un 
alt haiduc la urechia lui Coşmeliţă.

— Ba drept de tot, răspunse Coşmeliţă şi un alt 
haiduc anume Coaudă de o dată.

— Dac’om mai răbda mai mult, urmâ Bot de Nă- 
pîrcă din ce în ce mai animat, ne ducem, dăm de 
potcâ, pune gădea mana pe noi, ori ne îmbrăcăm mu- 
eresce şi ne urcăm în gogoţul patului. Să ne punem 
pe treaba fraţilor pănă mal este vreme, să dovedim 
lumii că suntem voinici iar nu curci ploate, pană mai 
ne-a rămas o ţîră de răgaz, să scuturăm jugul ruşi
nos al unui mueratic, şi să ne alegem alt căpitan 
care să bată potica spre a fura banii bogătaşilor, iar 
nu nevestele şi fetele nevoiaşilor.

— Aşa, aşa sa facem, strigară mai multe voci de 
o dată.

— Ia ascultă măi Ioane, <)ise Codreanu puindu-se 
iar în facia lui Bot de Năpârcă şi măsurându-1 cu 
aspra lui căutătură, scil tu că ce faci aici e vrodnic- 
de spânzură tore după legile nóstre haiducesc!?
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— Ce spui tu më ? de grabă *ţ! o fi? esclamă 
rînjind Ioniţă cu un aer îndrăzneţ şi un ton dîrz ; ce 
pe la voî omnl care spune adevărul se spânzură de 
mucoş! ca al de tine ? Ce gândesc! aşa merge treaba 
cu una cu două, măi? ha! ha! hă! oă hătru mai e3cî!

— Nu sunt nici hătru, nie! mucos, ci om în toată 
firea si în minţele mele, care më gândesc şi judec 
cu totul şiartui ; dar nu gură rea şi treabă rea ca 
tine! dar ce să (Jic ! nu trebue sa më mir de loc de 
ceea ce fac! tu, căci aşa te-a făcut măta, flleoncă că- 
ţăitătoare, care să aţâţe pe alţii la reieşi el sa nu fie 
vrednic să se măsoare nici cu un purece. Më mir numai 
de Hărgot, de Ţărăngoiu, de Ţandură şi de Coşmeliţâ, 
oamenii în tótá firea şi voinici care nu dă dosul în fa- 
cia primejdiei, me mir de el că dă ascultare unui farfara 
si’lu îmbărbătează să tae la bureţî de surda, cu tóté 
că toţi scie că acestea toate sunt fleacuri curate. Dar 
cine v’a pricopsit pe voî mă! ? cine v'a făcut din păl
maş! nevoiaş! şi fără rost, fruntaşi cu câte şease pe
rechi de boî, cu vaci, o! şi ban! buluc la chimir? 
Bujor seracul, Bujor pe care acum îl ocărîţî, Bujor 
pe care vreţi să’lu răsturnaţi, Bujor căruia î! sunteţi 
dator! păna şi viaţa. Dacă nu era el, măi Ţărăngoiu, 
aşa e că te lua poteraşi! care pusese mana pe tine 
la încăerarea de la Cosmin, şi pănă acum bănănăiai 
în furci ?

— Aşa e, ce ce dreptul, murmură Ţărăngoiu şiop- 
tind abea în buze umilit şi ruşinat.

— Aşa e mă! Hărgot că fără el te mănca fript 
parpaleţi! care pusese ghiara pe tine când cu călcarea 
de la Mu3ătescT.

— Aşa e, murmura şi Hărgot cu vocea mal 
francă.
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— Şi tu Ţandură, şi tu Coandă şi tu Coşmeiiţă, 
şi tu Usturoiü, mai v’aţî răsfăţa voi acu sub umbra 
mândrului codru, dacă nu ar fi fo3t Bujor care să 
vë scape din feluritele toroape în care aţî căzut la 
Găvanele şi Poiana Mărului în Muntenia, la MălnescI 
şi Agafton la noi dincoa, şi la Girganî dincolo peste 
Prut. Dacă el nu şi’ar fi pus viata lui în primejdia 
pentru a voastră aţi mai fi în viaţă acum ?

— Nu, murmurară cei patru.
—- Şi cu toate acestea acum vreţi sa’l daţi de gît, 

să’lu resturnaţT, să puneţi pe altui în Iocu'I, pentru 
că nu-I mal place ochii logofătului Ionită Bot de Nă
pârcă, limbă de şearpe, inimă de Iudă, viteaz între 
cei mal viteji şi ne fricos între cel mal nefricoşi, care 
intră în doi ca în doî-spre-<}ece şi nu poată să-l scoţă 
nici doă-zecî şi patru!

— Hă! hă! hă! (.aclamară toţi haiducii într'o is- 
bucnire de rîs.

— Şi pentru ce pricină tdtă astă ura pe d-lul? 
oare pentru că nu Ta îmbogăţit şi pe d-luî ? din po
trivă, era nevoiaşul nevoiaşilor, nemernic la nemer
nici, argat la argaţi, gol puşcă şi fără opinci în pi
cidre, şi Bujor ’l-a făcut om cu chiag, chiabur între 
cel mai chiaburi, căpetenia fruntaşilor din satul lui. 
Póte că l’o fi lăsat pe el de mal în vr’o primejdie, pe 
când pentru alţii s’a făcut luntre şi punte că să’I 
scape? dar nici asta nu e măre, căci pe el Ta scă
pat din ghiarele morţii de trei ori; aşa e mal gură 
venindsă ?

— Cine tăgăduesce binele ce mi’a făcut, murmură 
Icniţă bosumflat, căci vedea bine că vorba lui Codreanu 
începuse să schimbe facia lucrurilor şi să potolească 
furtuna.
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— Atunci pentru ce cărtesci? pentru ce te plângi 
de el, pe cată vreme îţi umple mereu chimiru si ’ţi 
încarcă într’una desagii după urma lui? Poate te simţi 
mai destoinic ca el, mai cu cap ca el, mai viteaz ca 
el ? aşa să fie măi Bot de Năpîrcă ?

— Cine ’ţi tocănesce toate astea? murmură cu a- 
celaşi ton Bot de Năpîrcă.

— Tu destoinic ! tu care dac’ai fost trămis o dată 
de căpitanu, o singură dăţică, cu doi agiamii de cu- 
rînd veniţi ca să puneţi mâna pe un grecoteiu care 
mergea singur pe drumul mare, te-ai întors pe jos 
perdut de tovarăşii tei, bătut măr şi jefuit de grec. Tu 
cu cap? tu care dacă o dată te-ai întâlnit pir-pt în 
pept cu un poteraşiu, care ’şi vedea de treabă mergînd 
pe drumul mare, fără să tecunoscă, u’ai trecut pe lângă 
el ars ca cum usturoiu n’ai fi măncat, ci ai luat’o rasna 
îngona calului înapoi spre tăbăraşi ai venit glonţ la 
noi în codru Adjudului, cu poteraşiul cât colea după 
tine, cu care prilej am fi perit cu toţii dacă Bujor 
n’avea cap şi nu fugea cu noi cu toţi prin poteci as
cunse pănă să nu ne înconjoare potera Despre vitejia 
ta nu mal vorbesc, căci este sciut de toţi că inima 
ţi se face cât un purece ori de câte ori pleci la vr’o 
ispravă, şi că căpitanul te ar fi dat de mult ca p’o 
măsea rea din ceata sa, dacă nu’i era milă de copiii tei 
şi nu te scia nevrednic d’a te hrăni cu munca. Dacă 
toate sunt ast-fel precum în adevăr sunt, pentru ce 
ore îlu duşmănesci ?

— Eu nu ’lü doşraănesc, murmură Ioniţă din ce în 
ce mai domol, ci (Jic numai ca ar fi bine să stea mal 
mult cu noi.

— Şi ce să facă mereu cu noi aici ?
— Ce facem şi noi.
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— Dar el e ca noï ? grija lui e numai cât a nós- 
tră ? el are numai o ceată ? şi păstrarea acestor cete 
nu’lü îndatorează pe el să îngrijească de paza oame
nilor sei? Măi de geaba stai tu lângă el, căci nai 
fost în stare să'lu pricepi. Voi fraţilor sciţi mai bine 
ca acest nevoiaş, urmâ Codreanu, adresându-se că
tre cei alţi camarazi, că capul lui este pas la preţ, 
şi că pe lângă bani mulţi să hărăcjesce şi ertarea ori
cărui nevoiaş, care ţine minte binele cum ţine ciuru 
apa ; ce trebue să facă el ca să scape de atâtea cur
se ? Ca să amăgească prigonirele vîncfătorilor şi să 
ne pădească pe noi neatinşi, e silit sa şl schimbe faţa 
şi să ste i între noi fără sá’lü cunóscem. Ca să scape 
de goana poteraşilor e nevoit să fugă de la Dorohol 
la CovurluT şi de la Neamţu la Fălciu, făcând fe
lurite negustorii sub nume şi chip de om de treabă, 
cunoscut de lumea toată, şi ca să adórme orî-ce bă- 
nueli trebue să mal stea şi prin sate pe lângă fete 
şi neveste, că ele aii limba mal lungă şi poate să 
tragă mal lesne cu urechia lucruri care să’lu scape 
de multe primejdii. Cui să dea prin cap că groasni- 
cul căpitan este acel făt frumos care joacă într’una 
la horă sbeguindu-se cu codanele ? Toate le face măre 
pentru binele vostru, şi voi mai cărtiţî ! şi voi care *î 
sunteţi dator tot, ve folosiţi de bine-facerile lui 
fără să se găsească dintre voi unul măcar care să1! ia 
apărarea încât sunt nevoit să ’I o iau eu, eu un 
mucos, cum (}ice Ioniţă, un venetic de erí de alaltă
ieri, care n’am apucat să'i fiii dator cu nimic, dar 
am apucat să Uu înţeleg şi să sciii cât îl plătesce 
pielea ? !...

— Codrene frate, <}ise Hărgot înduioşat, întin- 
<}îndu-î amândoă măinele, al vorbit ca un Dumnezeu'
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greşit, iartâ-më; viaţa mea întreagă este a luiam
Bujor.

— Iarta-më şi pe mine, $\9e Ţandără cu vocea sa 
cea bruscă, aşa pate cine se ia după muşte.

— Şi pe mine, şi pe mine, şi pe mine, strigară 
toţi Haiducii.

— Eu feţii mei, n’am să vë ert nimic, dar vë po- 
văţuesc să aveţi încredere în Bujor, că el scie ce 
face şi vë iubesce.

— Avem pe viaţă şi pe mórte ; trăiască Bujor ! 
strigară toţi haiducii entusiasmaţî.

— Trăiască Bujor, strigă la urma urmelor şi Bot 
de Năpârcă ne mai avênd în cotro.

— Vë mulţumesc băeţl, răspunse o mogăldeaţă 
neagră, care se ivi fără veste în mijlocul lor fără să 
se scie de unde şi pe unde a venit; dar acum nu e 
vremea de înduioşări şi litanii, ci de treabă ; luaţi în 
fugă iarbă şi gloanţe multe, umpleţi-vă dăsagil bine 
cu merinde şi năvală la cal, că avem o treabă bănoasă 
de tot dar primejdiösä.

— Primejdiösä, esclamă Ioniţă înflorându-se.
— Da primejdiösä, respunse noul venit care nu 

era altul de căt Bujor ; dacă ’ţi-e frică tu poţi să
remăl.

— Ba nu rëmâïü căci cu tine nu ’mî e frică nici 
în iad. Aideţî băeţl, trăiască Bujor

Intr’o clipă doă sute de voinici tot unul şi unul 
fură încărcaţi cu arme şi muniţii şi călare pe caii ce 

din inima pădurel unde păsceau 4iua şi nóptea.scosese 
când n’aveau de lucru.



Bujor... ridicând d’asupra capului söö o ghioaga mare: .şi grea de ră
dăcină de alun, ferecata cu eue do oţel, o repedi cu o adresa surprin- 
dcloare şi o lasă sä cadă cu greutate drept în lata inamicului. Pag: 57
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LUPTA DIN PADUREA DOGOLINEI

In Moldova ca şi în ţara Românăscă era obiceiu 
ca cu ocasia sărbătorilor turcesc! numite Baeram să 
se trimită la înalta Pórtá haraciul consfinţit prin 
felurite tractate, precum şi ploconul de bairam, care 
consista în mal mulţi caï, mal multe borduşe de unt 
şi 360 pungi de bani, adică 180000 de lei vechi.

De obicinuit acel bani şi acele plocoane se trime* 
teaü prin boerl mânaţi într'adins la Capuchekaiaoa 
ţării din Stambul, care îl da în mâna marelui vizir 
şi pentru care primea răvaşifi de primire de la ma
rele hasnatar.

Une ori însă, când guvernul turcesc avea lipsă mare 
de bani, trămitea ei însuşi pe căte un funcţionar în- 
tr’adins, sau pe câte o paşe de pe marginea Dunărei 
mal nainte de soroc ca să *şl primăsoă dreptul său 
de suzeran, şi fórte rar se întorcea cu mâna gdlă, 
fiind câ plata haraciul ui era însoţită de mal multe 
conteşe şi firmane de învestitură, iar refusul atrăgea 
după sine o mazilie sigură. Pas de refusă !

Domnii după atunci care-n’a veau nici o milă de
4
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ţara saü dur de păsurile sărmanului popor, de care 
era înstrăinat şi prin sânge şi prin sentimente, daca 
avea bani plătea şi petrecea ne trămis până la Du
năre cu o escortă cuviincios, al cărei cap lua de la 
trămis răvaşul de primire şi nu se mai făcea văl vă, 
iar daca visteriea ţereî era golă, ceia ce se întîmpla 
forte adesea, atunci se mai complica lucrurile. Vodă 
nu deschidea de loc visteriele domnesci nici se atin
gea de veniturile domeuielor, care asemeni erau apa- 
nagiul trănului, ci orânduia numai de cât cislă peste 
tóté braslele şi iscaturile; impunea căte o ludă estraor- 
dinară, şi daca nu se ajungea saü nu se găsea nimic 
ca să ia jecmănii ce să năpusteau cu urgie peste ţeră, 
atunci puneau la globă mănăstirile pământene şi câţi 
boerî Români mai rămăsese cu avere, ferindu-se ca de 
foc d'a se atinge de veniturile raonastirilor închinate 
şi de averea boerilor venetici.

In timpul domniei lui Alexandru Mavrocordat Deli 
Beiü, Turcia avu forte multe strîmtorări, fiind că se 
pregătea în ruptul capului de resboiü cu Nemţii şi 
Muscalii, care după tote probabilităţile erau gata sá-’í 
caute certă, şi trămesese de multe ori pe paşalele sale 
ca să strângă din Moldova i ţara Românésca şi ce 
avea şi ce n’avea să ia. Vodă ar fi avut de multe ori 
dreptul să refuse, dar nu făcu nici o împotrivire, ci cum 
primi poruncă impară tèscâ numai de cât îşi trimise 
sbirii cu bicele în mână şi-i asmuţi spre săracul popor, 
care nu sciü de unde mai scotea globe şi angarale câte 

•» eraü pe capul său. Dintr'astă causă o mulţime mare de 
Români strănepoţi ai venţişiorilor lui Mibaiu Viteazu 
şi panţirilor lui Ştefan ceJ. mare, uitară vecinica ură 
ce esista între ei şi Turci, şi trecură Dunărea spre 

stabili de veci : Oltenii în Serbia, Muntenii îna se



51

Bulgaria şi Moldovenii în Dobrogea, şi Bugeac, sub 
oblânduirea acelui guvern vitreg şi apăsător de care 
ţipa pruncul în pântecele mumelor Şerbilor, Bulgari
lor şi al Dobrogenilor, dar care nu era atât de vitreg 
ca al Fanarioţilor din ţara Românescă şi Moldova.

Se vede că Porta Otomană era din noii la aman, 
pentru că pe la începutul luneT luî Iunie din anul 
mântuireî 1785, trămise din nou pe paşa de la Macin 
cu ordin d’a cere de la Domnul Moldovei tributul şi 
ploconul obicinuit pe anul de la hegiră 1161. Acel 
funcţionar informându-se. că drumurile în Moldova nu 
prea erau sigure, din causa mnlţimeî de haiduci ce 
populau pădurile, trecuse Dunărea însoţit de cinci 
sute fanicerî anatoliţi, ceî mai mulţi negri ca tăciu
nele şi spurcaţi la sânge; şi ajungînd la Iaşi, trăsese 
drept la palatul Domnesî şi se constituise ca oaspete 
al ţerel cu ianiceriï luî cu toţi până ce vodă va face 
de bani.

In acele vremuri se întâmplase, ca mal tot-d’auna, ca 
vodă să n’aiba bani gliiaţă îu vistierie, şi până să strân
gă ceva, să mal trecă óre-care cantitate de apă pe Bahlul; 
Paşiaoa nu se păru de loc grăbit, ci stătu locului pe bere 
şi pe mâncare doă sëptemâuï încheiate, în cât nu se mai 
găsea orez şi cirvişiu îu piaţă, iar după ce se ve4u . 
la chimir cu sumuşiâra sciută şi pe d'asupra cu un 
ploconaşiă deosebit pentru obra<}ul efendieî sale, a- 
tuncl nu mal vru să stea o (Jiulică mal mult şi 'şl 
aduse aminte că era grăbit şi asceptat.

In acele vremuri tocmai se întâmplase să domnâ3că 
în atmosferă o căldură de ferbéü apele şi ardéü pe
trele, în cât călătoria în timpul (Jilel şi în starea pri
mitivă în care se aflaű pe atunci drumurile, era cu ne
putinţă. Vodă, ce e drept, cam în vîrful buzelor îi
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îndemnă să maï rámáé, dar în fundul ănimeî îï pofti 
călătorie sprâncenată; noroc că Turcul, ca cum ar fi 
citit în resfrângerile rărunchilor sëï, refusa şi dispuse 
ca să plece pe dată, şi <).iua să se odihnéscá iar nóptea 
să călătorescă la lumina luneï şi a câtor-va cjecimî de 
facle ce vor purta în mâni arămii sat în3ocitorï.

Vodă ÎI propuse o escortă pàmênténâ saö cel pu- 
cin câte-va călăuze care să *1 petréscá până la Du
năre ca că’i ia după obiceiű chitanţă de primirea ha- 
raciuluî, dar Turcul refusă şi ’i dete le minut chi
tanţa în regulă pentru primirea haraciulul. Vodă 
prea insUtă mult, îl petrecu cu saltanat până la Co
poii şi îl lăsă să apuce, urmat de numerÓ3a 
cortă, drumul oel mare ce cobora spre Dunăre.

Paşiaoa călătorea într’o calésoâ mare şi comodă 
care ia- trebuinţa se putea transforma în carîtă, şi 
care conţinea în cufërul de sub perne banii haraciu
lul; el mergea însoţit de dragomanul sëu, personagiii 
nelipsit pe lîngă un demnitar Turc dintr’acele vremuri, 
ca sâ’I comunice convorbirea ce întreţinea cu 
dincioşii, chiar când el cuuoscea limba străinu
lui ; iar suita sa îi precedaşi urma călare pe cai arâ- 
pesci, peutru care căldura cea tropicală peutru Moldo
veni, părea a fi pentru el o adiare de zefiri dulce şi răco- 
ritóre. Ast cortegiu însemnat şi curios la vedere

nu

sa es-

necre-

mer*
gea, cum am mal spus, numai séra de la apusul soréiul 
şi nóptea pênë în (Jorl, iar<}iua trăgea în sate sau sub. 
umbra imenselor păduri şi se odihnea până ce iarăşi 
apunea sórele.

După ce merse ast-fel cinci cjile şi cinci nopţi a- 
gale agale, abia mişcând piciórele fugoşilor lor curşieci 

ardeau de dorinţă d’a despica spaţiul ca săgeta.care
cu puternicile lor pepturî, ajunse în capătul pădurcfi
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Docolineî din marginea din jos a judeţului Va9luiű, 
«are altă dată era desă, întinsă şi întunecosă, şi in
trară sub obscurele eî boite fără să se téma de repu
taţia sa destui de faîm0să prin desele isprăvi sânge- 
róse ale cetei lui Bujor. Avea şi dreptate de ce să 
nu se téma, fiind că escorta sa era o veritabilă ar
mată în stare d’a înfrunta cea mal formidabilă ceată 
de haiduci.

Tocmai înnoptase când intrară în anima pădure!, şi 
rse întâmplase că acea nópte să fie norosâ şi fără de 
lună, o nópte în care nu se tjărea în spaciű nici o 
racjă de lumină. Pe asemenea timp posomorit şi în mi
jlocul unei păduri de3e şi íntunecóse, lumina roşa- 
tică şi fălfăetore a primelor de facle de răşină ce 
purtau în mâni ianiceril paul, care lumina tipurile 
cele mal variate şi mal spîimântătore, producea un 
efect mişcător ; par-că defila unuljdiu acele cortegiurl 
fantastice descrise de Hofmann în poveştile sale.

Turcii tembeli, cum ’i a lăsat natura, rnergéû în
cet de tot, legănâudu-se a lene pe latele şele după 
spinarea cailor lor, cel mal mulţi dormitând şi chiar 
visând fericirele paradisului promis de profet adevă
raţilor credincioşi, fără téma de vr’un pericol şi fără 
grije d’a sosi cu o cji mal curînd ori mal tànjiü.

Ca să dispue şi mal mult spiritele spre acea stare 
de amorţâlă înbâtătore, o mică meterhanea ce călă
rea în capul cortegiului esecuta din fluere şi tambu
rine, nisce manele line şi mei.in coli ce, şi câţl-va arabi 
negri ca tăciunele, intonatt din gură cu voci dulci 
şi melodioase, când tăcea meteahaneaoa, o căutare 
rabéscâ şi mat aţipit0re. In mijlocul atâtor stimu
lente arangiate înt’andins. pentru o viaţă visätöre* 
paşeabă, ca să’i trâcă de urît, mesteca în gură sa-

a-
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cîs preparat cu o mică cantitate de hacisiű, şi stând 
cu ochii deschişi sbura cu mintea prin regiunele nălu
cirilor celor mal sensuale.

De o dată în mijlocul aceste! aromeli generale, is- 
buoni pe ne asceptate din desişiul copacilor o în
doită şi formidabilă bubuitura de pusei, care împrăs- 
ciă în spaţiu o negură de fum gros şi răsturnă la 
pământ neînsufleţiţi caii de trăsura paşii şi mai 
mulţi cai şi călăreţi din jurul sëü.

Acest accident ne asceptat şi ne prevăzut produse 
o panică şi o confusiune cu neputiuţă de descris, 
dar avu o durată numai de câte va secuude, căci 
paşea cum aucji detunarea puscilor şi simţi mirosul 
fumului, se dete iute jos din trăsură, sări arăpeace, a- 
dică din fugă pe spinarea unul cal văduv de stă
pân, care se încurca prin prejur ninche(}ând spe- 
rios, şi scoţându-şl iataganul de la brîu, năvăli 
cu bărbăţie spre partea pădure!, de unde venise 
împuşcarea de gloanţe. Acelaşi lucru făcu şi Drago
manul. Escorta sa care era compusă din fii de 
bravi, aleşi din elita fiilor AuadoluluT, cei mai res- 
boinicl dintre Turci, îl imitară pe dată, şi aruncând 
cât colo faclele ce ţinău în mâini, năvăliră unii 
spre drépta după stăpânul lor şi alţii spre st nga 
după dragoman, în vinele căruia curgea sânge nobil 
de grec epirot, fără să se teamă de besna întuneri
cului ce să făcuse.

Câud se năpustiră eî în pădure, o a doua salvă' 
de împuşcături răsturnă la pămînt noi victime, dar 
le lumina calea spre a ’şi croi o direcţiune şi spre 
a răspunde şi ei la foc prin loc. După ce se schim
bară prin întuneric mal multe salve formidabile, dar 
nu aşa sângeiose, se răspândi fără de veste în spaţiu
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o lumina via, şi se vëdu la spatele Turcilor o pî&4$ 
nemărginită de flăcări care se mărea cu o repe<}i- 
cili ne prodigios?! şi cuprindea bătrânii arbori ce măr
gineau de ambele laturi drumul cel mare, incendiu te
ribil care despărţea pe Turci în două cete ce nu se 
puteau împreuna, şi care fusese produs de faclele a- 
runcate jos de dânşii când se veduse atacaţi, fără să 
se gândesoă că pământul era căptuşit cu un sirat gros 
de frunde uscate eădute din tomna trecută care 
erau forte lesne de aprins.

La lumina acestui incendiu, Turcii din ambele cete 
vedură ou mirare, dar fără grózá năvălind din deşi- 
siul pădure! o céta formidabilă de ómen! armaţi, care 
se repediră spre el, de şi eraîi superiori la număr 
plini de índrásnélá şi de bărbăţie, lucru ne asceptat, 
înntr’o ţară desarmată şi de9inoralisată printr’o ju- 
métate de secol de aservire. Acésta vedenie aprinse 
în sufletele Turcilor sete şi mal mare de resbunare şi 
îi făcu să se arunce spre duşmani cu o furie sălbatică*

Incăerarea fu din cele mai crâncene! inimicii se a- 
runcară unii asupra altora cu furia fiarelor de pradă 
şi se încleştară ast-fel în cât numai mórtea mal pu-- 
tea ca să’l despartă.

A descrie tote peripeţiele acestei lupte uriaşe, lu
minata aşa de grandios de un incendiu care lua din 
ce în ce proporţiunî mal mari, este lucru anevoios şi 
chiar imposibil pentru micul cadru ce avem la dis- 
posiţie ! vom spune numai că duşmanii eraű demni- 
unii de alţii, că nici într’o parte, nici într’alta nu. 
se 4ărea codacT, că nici unii nici alţii nu ’şl ertaü 
învinşii, şi că Românii cel năpăstuiţi şi clevetiţi erau 
demni d’a se măsura cu nisce duşmani aleşi ca Tur
cii. Intre aceste falange de bravi unii din el se dis-
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tingéü ma! ca asapra şi sabia lor îa cumpăna luptei 
atârnau mat greii ca 4e°6- 

Orî unde se ivea paşea ca iataganul lui care licărea 
ca sagéta oraorítóre a trăsuetuluî, Românit cádéü cu 
decimele gâlgâind în sânge, şi unde întâmpina ei vre 
un obstacol, obstacolul dispărea muşcând ţărîna în 
agoniele morţii. El însă nu vrea succese lesnicióse.

Căta pretutindeni, câta cu lăcomie un duşman demn 
de el, un duşman care să’I résisté, iar să nu ca(Jă în
tocmai ca paiul sub ascuţişul secureT, dar nu gă3ea. 
Zări în aprinderea luptet un om mai gros şi mai 
bine legat ca alţit, oare mal mult ordona de cât se 
lupta, şi cre4ênd că acela era căpetenia, se repe<Ji 
spre dânsul învârtind în juru’I iataganul seu ca o mo- 
riscă, şi retezând ca spicele capetele ce întâlnea în 
cale spre a 'şt face loc să ajungă până la el : dar o 
minune! o! lucru neasceptat de la nisce oameni ce do
vediră prin Jnenumârate fapte că erau nisce bravi 
plini de bărbăţie ! acea presupusă căpetenie dătu do
sul îndată ce '1 <Jâri că se apropie de el, şi nu vru 
să primescă lupta ce i se oferea !
'< Pe când acest duşman fugea ca un mişei şi se si
lea a scăpa ascun^îndu-se de prigonirea Turcului care 
T urmărea cu înverşunare, un bărbat tînir şi chi- 
peşiu la faţă, care făcea între Turci aceleaş ravagiuri 
ce făcea paşea între Români, se rdpecji de unde era, 
şi punându-se d’a curmeiul drumului în dreptul 
Românului fugar îl 4*3e cu o voce detunătore :

— In dărât mişeluie, şi învâţă-te a sei să mori, 
daca nu scit să te lupţi, căci faci parte diu céta lui 
Bujor şi al o limbă defăimătdre care nu găseşte ni
mic bun, Bot de Năpârcă ce eşti 1

Bot de Năpîrcă, căci ei era vitézül fugar, în loc
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d’a asculta cuvintele şefuluT seű, pe care cu doue <}*lo 
mal înainte îl sfârcuia fára de cruţare, numindu-1 
muere, coti la stânga spre partea unde nu era bătae, 
şi se perdu în desişiul copacilor, lăsând pe Bujor, pe 
care de sigur Taţi cunoscut în acel tînăr chipos care 
(Jeciuiă fára cruţare vieţi de Turoî, în drumul Paşia- 
leî turcesc! care venea glonţ spre el învărtindu-şî ia
taganul în mână ca o sfârleză.

Bujor în loc d’a se da la o parte spre a scăpa, de 
ascuţişul acelei sfîrleze ucigătoare, din contra se repezi 
spre densa, şi ridicând d’asupra capului séű o gliió- 
gă mare şi grea de rădăcină de alun ferecată cu eue 
de oţel, o repezi cu o adresă surprinejătore şi o lăsă 
să cază cu greutate drept în fi-ţa inamicului.

Acea durdă grea şi bine aruncată sfârămâ ca pa
iul sfirleaza cea ascuţită, dar împreună cu dtnsa sfă
râmă şi mâna ce o mănuia şi capul care conducea 
mâna, şi viaţa şefului Turcilor, care cătju grămada 
la pământ, lipsit de suflare, după ce secerase atâte* 
vieţi în câte-va minute.

Acest eveniment neasceptat spăimăntă şi clătină foarte 
mult moralul fatalist al Turcilor, şi îl făcu să se îuco- 
voae şi să bată în retragere; dar din nenorocire pentru 
el nu aveaü a face cu nisce inimici care cruţaţi pe duş
mani în retragere, şi întâmpinară o urmărire cumplită 
şi ucigătâre ! Dacă ar fi fost toţi la un loc şi dacă 
n’ar fi avut la spate o pántja de foc care să’i oprească 
d’a ajnnge până la drumul cel mare, pe unde ar fi 
putut să fugă, fiindu-le calea cunoscută, de sigur ca 
ar fi scăpat de ucigătorul cerc de fer şi foc ce’l strângea 
mereú, căci numărul, cu toate perderile superioape.ee . 
înceroâse, tot era covârşitor duşmanilor lor; dar în po- 
siţia în care sc aflau el, mişcările le eraü împedicate
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de n cuuoscinţa locului, duşmanii aveau în parte-le 
avantagiul terenului, lăsîndu-T pe eî tot mereű spre 
partea incenduliuluî ce crescea şi se întindea mereu, 
în cat începuse a’I dogori, şi din nenorocirea lor per- 
duse căpetenia care să I conducă spre biruinţă.

— Facă-se văinţa lui Alah ! strigară el cu resem- 
naţiunea fatalistă a orientalului, şi mal se lăsară a 
fi ucişi de duşmani, luptându-se numai de formă, ca 
să nu cacjă fără de apărare.

Aceiaşi soartă avu şi cea altă ceată de dincolo de 
incendiu condusă de către dragăman, căruia îi mancă 
viata Codreanu conducătorul cetei românesc!.

Lupta într’acea parte se curmă mat curând, căci 
bâtînd vîntul într’acea parte, fumul puse iute pe góna 

ţe duşmani, şi Românii începură să’î urmărească şi 
ă-I prigonească prin pădure cu o îndărătnicie sălba- 
ic&.

In fine lupta se termină pe la răvărsatul cjorilor ; 
cea mal mare parte din Turci peri, şi prea puţini, a- 
bia cate-va 4ecimî putură să scape teafăr! din pădure şi 
Fă ajungă ne vătămaţi până la Dunăre ca să spue în 
ţara lor paşeî de la Macin frecuşul ce le-a tras 
haiducii Români. După terminarea luptei, Bujor 
îşi adună ceata prin semnale de fluer convenite 
şi începu să’şl numere oamenii; nouâ-(Jecî şi trei din 
două sute nu răspunse la apel, şeapte-(}eoi din acel 
viteji, cari mal alaltăerîse răsfaţau pe pajişte plini de 
viaţă şi sănătate, acum (Jăceau la pământ lipsiţi de 
viaţă, şi două-ijecî şi trei răniţi şi schilodiţi réű se văe- 
taü tăvîlindu-se în sănge le lor; numai unul nu se 
găsea nici mort, nici rănit : Bot de Năpârcă ; laşul ! 
Bujor care n’avea ce să facă cu cel 23 greü răniţi, în 
loc d’a ’I culege spre a dota societatea cu nisce iu-

1.
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vali(}î care n'a veau nici meritul da fi glorioşi, îşi ma
nifesta mila pentru el trimiţând căţl-va voinici eă le 
risipească creierii cu câte-va lovituri de pistol, în loc 
d’al lăsa să fie sfâşiaţi de vil de fiarele selbatice sau 
de mistuirea focului. Făcu acesta poate şi pentru a 
se mântui de nisce denunţători primejdioşî.

După ce se îndeplini şi această tristă formalitate, Bu
jor se retrase împreună cu ceata sa în partea despre 
răsărita pădure!, spre care n’avea să se întintjă. fo
cul, fliud apărată prin bătaia vîntuluî, şi începură a 
se curăţă, a se lega la răni ce! cu sgărietur! mai uşore, 
si a sereîntări prin o mâncare frugală şi puţină odihnă.

Pe când haiducii îşi petreceau ast-fel restul zile! pâuă 
să sosescă noptea ca să se întoarcă nesupăraţi la co
nac, Hârgot trase la o parte pe Bujor si îi zise :

— Ei căpitane, ia spune-mî şi mie ce folos am tras 
din astă luptă care a scătjut cu 93 de inşi numărul 
cetei nóstre ? unde e câştigul ? Dă-ui-lu mai iute căci 
ni lai vestit a fi gras.

— Ah ! bine (Jdci, uitasem ; strigă Bujor lovindu-se- 
peste frunte, ti! dar năuc mai sunt; (Jiceţi-mî îndră
gostit şi pace! Bine că îmi aduseşi aminte la vreme şi 
că rësboiul nu v’a ameţit ca pe mine. Aduceţi-m! calul 
şi pregătiţi-vă de drum că viu mima! de cât. Rostind 
aceste cuvinte, Bujor se sculă după pajişte, încălică 
pe cal şi se repe(}i spre partea unde încă ardea fo- 
eulü.

Ce! alţî haiduci îl lăsară să se ducă fără să se gân
dească de a’l reţine sau însoţi, dar Codreanu nu fu 
atât de nepăsător pentru şeful sëü, ci, încălicând şi el 
pe cal, se luă dupa dênsulü.

Bujor merse drept spre vatra incendiului.
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— Dar bine unde te duci căpitane? întreabă Co- 
dreanu ajungându-1.

— A! tu esc! Codrene ! esclamă căpilanu tresărind 
cam cu frică, uitându-se spre ajutorul săil cu un aer 
bănuitor, fiind-că, precum seim capul lui era pus la 
preţ; pentru ce te-ai dat de osteneală d’a mă urma?

— Cum më mal întrebi ? dar se putea să te vec}u 
pe tine mergînd întins spre primejdie sigură şi eu să 
8tau pe loc şi să nu alerg ca s’o împart cu tine ? 
răspunse Codreaun cu un ton imputător forte mi
rat de acea uitătură stranie, dar ce ? ţi-ara \ ricinuit vre 
o supărare c'am vrut se te urmez ?

— Ba nu, ferească D-<)eu, se grăbi a zice Bujor cu 
un ton asigurător, dar mi se pare prietene că ar fi de 
pristos să însoţescl şi tu pe un om ce merge la moarte 
sigură, dacă nu va isbuti putea să se întoarcă cu 
comoara ce a uitat’o în mijlocul focului.

— La moarte ! ce şegueset căpitane ? şi pentru ce 
să morii

— Pentru că ara făgăduit acestor oameni lacomi 
bani ca să me ajute să dovedesc pe duşmanii ţărol 
mele, şi în aprinderea luptei am uitat că banii erau 
în chichiţa butcii Turcului care a rëmas în ănima fo
cului, şi n’am stare spre a’i despăgubi.

— Nu ’i va despăgubi nimeni şi vor răbda asceptând 
alt prilej mal bun.

-7 Se vede bine ca nu’i cunosc! ! răspunse Bujor 
•oftînd; puţini din ei sunt aruncaţi în cedru ca mine şi 
oa tine de dorul ţărei şi de râvna d’a o mântui; câş
tigul e idolul celor mai mulţi, şi dacă nu le-ol adu
ce a<Jl bani, mâne mă vor da de bună seamă în mâna 
Iu! Vodă. Să fac mat bine o încercare desnădâjduită,



61

şi daca na voiű isbuti, pune-te tu în capul lor şi ur
mează-mi paşii într-un chip mal norocos.

— Sunt prea tînër şi încă fără de trecere în ochi! 
lor, răspunse Codreanu dând din cap; murind tu toţ I se 
vor face căpitani şi fapta pe care o al de moscenire 
de la Grozea va peri cu ruşine. Mal bine să facem o 
încereare împreună, dor om isbuti, iar dacă nu. om 
peri amândoi căci t}eü Bujor, fără de tine, şi mie 'ml 
ar fi urît să mal trăesc. Aide căpitane, lasa-më pe mine 
să-mi încerc mai întăifi norocul, căci pierderea mea 
va fi mal puţin simţită dacă nu voiü isbuti; şi dacă ţi 
s’a urât cu (Jilele, vino şi tu să mori alături cu miner

— Bine, respunse Bujor, şi merse drept spre foc.
Incendiul se potolise în partea care servise de fo

car şi pământul iera acoperit de un jaratec potolit 
dar încă fumegând. In mijlocul acelui jeratic se ve
dea o grămăjue mal mare carbonisată şi înconjurată 
de mai multe cadavre de cal şi oameni pe jumëtate 
călciuaţT.

Iată butca, strigă Bujor, arătând acea gră- 
majue.

— Asceaptä-mö, răspunse Codreanu, şi se repet}» 
spre tarlaua de foc.

Calul lui cum simţi că calcă pe cărbuni începu să nin- 
cheze într’un mod sfâşietor şi se dete înapoi ou spaimă; 
vëtjênd una ca asta Codreanu descălică, călcă peste căr
buni cu cişmele sale cu talpa groasă şi în câte-va 
sărituri fu lângă caleaşca. Cum ajunse acolo începu 
să scormonească grămăjuia de spuză cu vîrful iata
ganului sëu, dar d’o dată isbucni din mijlocul el o 
limbă mare de foc şi un fum gros şi înecăcios îl în
vălui, cât p’aci să ’lu cuprinză în braţele sale destru- 
gătcare.
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Cum vei).u această primejdie. Bujor, care deja descă- 
licase, se repecji la rîndul său, coprinse în vînjoasele 
lui brate peCodreanu care ameţise şi îşi perduse cum
pătul, fiind înăbuşit de fum, şi cum puse mana pe el îi 
scoase’afară din tarlaoa de jaratic, reintră din noü în foc. 
şi după ce scormoni de departe focul cu o prăjină ce 
’şî făcuse dintr’o cracă de copac şi văcju că nu mal 
eşia nici flăcări nici fum, se apropie de musuroiű şi 
scoase din el mai multe pungi de piele sgărcite şi pe 
jumătate arse, pe care le cară iute dincolo de jar.

Peste căte-va minute Bujor şi Codreanu fură. reîa- 
turnaţî în tabără.

— Iată plata sângelui ce aţi vărsat; împărţi ţi-vé 
şi gândiţi-vă la nevestele şi copiii celor morţi, cărora 
le las partea mea, strigă Bujor aruncând la piciórele 
oamenilor săi mai multe puugî carbonisate din care 
eşi câte un bulz mare de aur topit.

— Luaţi şi partea mea, adaosă Codreanu.

! :



VI

IOANA SIMZEANA

Haiducii după ce statură toată (}iua în pădurea îu-' 
cendiată, eşiră din ea îndată ce înnopta şi se îndrep
tară spre conacul lor care nu era aproape. Toată 
nóptea umblară si tocmai îu revărsatul zorilor se ve- 
(}ură în bătătura acelui conac, care era un hă nişor 
situat în mijlocul unei păduri. Ajungând acolo îşi lă
sară caii citţî mai rămăsese în paza cărciumarului care 
era însărcinat ca să’i îngrijească, se desbrăcară de 
haine şi arme, pe care le depuse în magazia dintr’un stu- 
fişiu care era într’o sub-pământă lungă, ascunsă priviri
lor esterioare,şi după ce 'şt împărţi câştigul, tăind în bu
căţele mici bulzurile de aur şi cântărindu-le cu cumpănă 
de galbeni, plecară p’acasă să se odihnească şi să pro
fite de o săptămână de congediű ce le acordase Bujor. 
Plecarea ior fu sgomotoasă şi veselă, căci partea ce se 
dătuse fie-caruia, cu toată topirea aurului şi împărţeala 
favoricjătoare pentru văduvele şi părinţii celor căluţi, 
era din cele mai groase ce făcusă de când haiduceaü.

Codreanu plecă şi el să mai vază a lume; căci 
casă, părinţi saű rude sărmanul nu avea; numai Bu-
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jor nu plecă nicăerl şi. îndată ce rămase cârciuma 
goală, se duse la un tron ce se găsea în cămara de 
culcare a hangiului* scoase dintr’însul un brat de 
ţoale, şi căt te ştergi la un ocliiü, din haiducul Bu
jor el fu transormat în mucheleful şi birbantul Yoinea. 
După ce se vëtju o st-fel transformat, scoase din grajd 
alt cal negru ca pana corbului şi înşelat negustoresce, 
si dupa ce încălecă pe dônsul, se îndreptă spre un crâng 
opus celui care ascundea magazia, şi merse, merse prin 
pădure pănă ce eşi la drumul mare. Văc}ăndu-se acolo 
merse întins înainte pănă ce se se vëtju iarăşi în pă
durea Hangului, şi cum intra într’însa, se apropie de un 
copaciu uscat, gros şi scorboros, apăsă vârtos în coaja 
lui cea putredă, şi îndată se desfăcu in tulpina lui o parte 
din coaje ca un fel de portiţă strimtă şi pitică, din
colo de care se vedea capătul unei scări îuvîrtite ca 
acelea ce conduo în clopotniţele bisericelor vechi. A- 
cea scară în loc d’a se urca în sus se scufunda în 
pământ.

Bujor cum vëzu acea uşe deschisă, întră în 
mică scorboră, încue uşa după elu cu un resort iute- 
rior, luă pe pipăite dintr’un cuiu bătut în lemn un 
felinăraşiu mic, scăpără cu amnarul ce nelipsit avea 
la briű, în cremenea ce nu’lű părăsea nici o dată, şi 
aprinse îndată luminarea din felinar. Dupe acea apucă 
pe scară în jos, şi dupe cescoborî douê-(}ecl de trepte 
de tălpoae de lemn, se pomeni în facia unul zid de pă- 
mintcare se dete Ia o parte prin apăsarea altul re
sort, spre a da la iveală căpătâiul unul coridor sute- 

mârginit pe dreapta şi pe stânga din distanţă 
în distanţă cu uşi închise întocmai ca la o chinovie 
de călugări.

Bujor trecu printr’acel coridor cu plafonul de bîrne

acea

ran



65

al cărui pereţi erau de pământ bine bătut şi ale că
rui uşi erau de stejar căptu.şite cu tăblii de fer, fără 
să se oprească şi fâră să se uite la ele, până ce ajunse 
la o respăntie, unde coridorul se despărţea în vr’o opt 
ramuri, la împreunarea căroia se aflau opt uşi toate 
de stejar căptuşite cu fol groase de fier. Ajungând în 
acea rîspăntie, căpetenia de haiduci nu stătu mult la 
gânduri, ci apucă la dreapta pe un coridor asemeni 
cu acel ce lăsase în urmă-I şi merse până ce dete 
de un nou perete de pământ neted întocmai ca acela ce 
ascundea capătul scării pe unde venise, care1! împedica 
drumul. Acel perete se desfăcu după ce Bujor învîrţi 
o cheie ce purta la bríű într’o broască mal invisibilă 
şi dete la iveală o altă scăricică răsucită, pe care 
Bujor o sui cu repeziciune, şi intr’o clipă se pomeni 
într'o cameră simplu mobilată dar sclipitoare de cu
răţenie şi de bună orînduială. După ce se vé^uîn întru 
elü închise uşea pe unde intrase, şi lucru de mirare 
în locu-I apăru un mare Ierusalim foarte frumos zu
grăvit care acoperea uşa cu totul. Acea casă era lu
minată numai de o candelă atârnată de plafond îna
intea Ierusalimului, şi ia lumina cea slabă a acelei, 
licăriri, el zări moţâind pe un scaun de lemn alb fórt e 
bine spălat o bătrână care tresări şi se sculă drept 
în picioare cum au(}i sunetul paşilor sei.

— El ce s’a mal petrecut p’aci ? (}ise Bujor adre- 
sându-sé eâtre bëtrîna, care avea aerul unei vechi 
servitoare credincioasă şi devotată.

— Nimic alt de cât tot ce sciî,
— Plânge într’una?
— Plânge mereu.
— Tot pe tatâ-aëü şi pe mâsa?
— Numai pe el.

•• V

5
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— Dar de miiie nu pomeuesce ?
— Cum de nu? ta blestemă într’ima.
— Las’o că se îmblânzesce ea mâne ; a început să 

mănânce ?
— Atât cât să nu moară de foame.
— Acum ce face ?
— Doarme ; abea adineaori a aţipit.
— Las’o să doarmă şi asterue-ml în cămara mea.
— Este aşternut.
— Atunci aprinde luminarea că viu şi eu.
Intr’adever Bujor intră după servitoare într’o că

mară întunecoasă; si îndată ce se făcu lumină, trămise 
pe bătrînă să se culce, şi el se desbrăcă şi se aruncă 
în pat, după ce baricadă unica uşe cu nisce drugi de 
fier ţintuiţi în zid într’adins, şi se încredinţa de so
liditatea gratilor de la ferestre; apoi puse spre mai mare 
siguranţă şi pistoalele încărcate pe o masă de lângă 
căpătăiu. Somnul nu fu căinos cu densul căci nu dor
mise totă noaptea precedentă, ast-fel că îndată ce în
chise ochii fu transportat în lumea celor mai bizare 
năluciri.

Când redeschise ochii Bujor, casa era scăldată de 
nisce strălucitoare rac}e aurii; se făcuse (}iua şi sortie 
se ridicase pe cer îndestul ca să poate pătrunde îu 
cămară prin ferestrele sale micuţe şi tară perdele. A- 
cea ra4â"indiscretă nu făcu să se vadă mare lucru 
într’acea cameră; căci nu se afla în ea mai mult decât 
patul pe care dormise, un dulap, o masă şi câte-va 
scaune de lemn alb. Cum zări lumina cjilel şi dădu 
cu ochii de razele söreiül ce se jucau pi intre perii 
capului sëù, Bujor sări sperios în sus drept în mijlo
cul casei şi începu să se îmbrace cu grabă nu cu hai
nele ce purtase în ajun, care eraű pline de praf şi de
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-sânge, ci cu un costum simplu dar arătos de negusto- 
raşiu de ţara cu dare de mână, pe caie ’Iü scoase 
dintr’un dulap care se afla situat într'unü colţ al ca
merei.

După ce se spală şi se găti bine, ascunse hainele şi 
armele compromiţitoare într’alt dulap ascuns în cjidui 
delà spatele patului care era mascat cu un chilimü ce 
acoperea tot peretele, dupe aceia eşi din cămară, si fără 
să prevestească pe nimeni, traversă o mică săliţă, in
tră în camera din faciă care era tut simplă dar ceva 
mai gătită şi, apropiindu-se de zidul din faciă, scoase • 
o clieiţă din sîn şi o introduse într’o mică deschizătură 
mascată după o icoană mare ce représenta aceia ce se 
numesce în limba populară Vămile văsduhului. O 
singură învîrtitură făcu să se misce jîn loc Vămile 
cu zid cu tot şi să permită căpitanului de haiduci 

. transformat în boerănaşiîi să intre într’o cameră spa
ţioasă şi ornată cu tot ce avea mai frumos şi mai 
scump luxul rafinat al orientalilor din acea vreme.

Acea cameră era luminata de doue ferestrue care re3- 
pundeaü în partea opusă ferestrelor cămării în care dor
mise Bujor dar în care pătrundea numai atâta lumină 
cat că gonească întunerecul nopţii şi să producă în întru 
o crepusculă dulce şi învitătoare la plăceri molatice şi 

. voluptóse. Mobilământul asemeni era cu dinadinsuljaran- 
giat ca să producă aceleaşi disposiţiuni sensuale. Feres
trele eraü aproape mascate cu nisce perdele bogate de sto
fă de mătasă şi spiţuri subţiri care puteaű cădea în cute 
mari la o singură mişcare spre a ascunde cu totul lu
mina, pardoseala dispărea de tot sub un chilim de 
Pèrsia gros şi păros, care amorţea cel mai greoiu sgo- 
mot de paşi; între ferestre erau aşezate pe corlate 
late mai multe ghivece cu plaute înflorite cu mi-
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rosul cel mai pătrumjător, şi în fundul casei. între
mai multe sofaluţe cochete şi comode, se aflau aşed.ate 
mat multe măsuţe încărcate cu mii de nimicuri care 
farmecă ocliiî şi plac femeilor, d’asupra cărora atăr- 
naü de perete mai multe oglindi, lucru rar p’acele 
timpuri; în sfirşit în fundul cămării se răsfăţa uu 
divau, sau mai bine un cuib de zînă, cri mai nemerit 
un altar consacrat cultului <}eiţei frumuseţei.

Intr’acel pat sta răsturnată sau mai bine ghemuită 
şi ca cum nu ’î ar fi dat anima să se resfeţe în co- 
modităţile acelei locuinţe, o fiinţă care după port pă
rea a fi femeiască, dar al cărei cap nu se vedea, fiind 
vîrît într’o pernă de puf aruncată în mijlocul pa
tului.

Bujor văcjînd’o se apropiă de divan încetinel ca să 
n’o deştepte, dar convingêndu-se că piciórela sale care 
se îngropau în grosul covor nu produceau nici uu sgo- 
miot, păşi cu mai multă vivacitate, şi ajungând în drep
tul patului, se aşe4ă binişor pe un colţ ai unui divă- 
naşiu de alăturT, asculta puţin uşiurea respiraţiune ce 
eşea din peptul necunoscutei, şi, asigurandu-se óre 
cum, din acea respiraţiune uşoră şi lină că nimic 
extraordinar nu s’a petrecut în lipsa sa, îl luă bini
şor mâna în mănele sale, şi apropiând’o încetinel de 
buzele lui, depuse pe ea un ferbinte sărutat.

Necunoscuta simţind acel contact tresări ca cum 
ar fi atins un cărbune aprins şi sări drept în mij
locul casei aruncând în juru-i nisce căutaturi speri
ase. Atunci se descoperi chipul necunoscutei care eia: 
îmbrăcată într’un frumos costum ţărănesc, chip care,.

întipărită pe dînsul, scăn- 
teieâ de frăgezime şi frumuseţe. Era Ioana Sim- 
ziana.

cu totă groză ce era
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— Vai de mine ! ce e asta ? unde sunt ? ce 
aveţi de gând sä faceţi cu mine? lăsaţi-me, striga 
ea în primele momente ale spaimei, dar după ce 
vă(}u chipul lai Bujor, scóse un alt. feliii de ţipăt, 
în care se citea speranţa şi bucuria, şi repezindu- 
se spre el, îi că du în genunche la picioare, şi îm- 
preunându-şî mâinele, îi (Jiße cu o voce rugătore :

— Ah! iie-ţl milă de mine şi scapă-mă, du-më mai 
cnrînd la tata şi la mama.

— Ţi s’a urît aşa de curând la mine? întrebă Bu
jor ou o voce dulce şi desmierdătore, ridicând’o bi
nişor în sus şi aşetjând’o pe divan nu departe 
de el.

— Această lăcuinţâ îmi insuflă groază, groază 
mare, răspunse Ioana cutremurînda-se.

— Şi pentru ce ? ’ţT-a făcut cine-va vre un reu ? 
aï să te plângi de cine~va? slujnica nu ’ţî-a dat în
destulă ascultare?

— Ba nu, nu me plâng de nimeni, nu învinovă
ţesc pe nimeni, dar voiu să me vëij- mal curând în 
casa părinţilor mei, departe de astă închisore ; vroiu. 
câmpia largă, vëzduhul ne ţărmuit, slobozenia de a a- 
lerga în voe ori unde ol vedea cu ochit.

— Pentru ce nu te plimbi prin curte ? dacă'ţi place 
aerul şi dacă 'ţi plac florile {şi verdeaţa pentru ce 
nu te coborî în grădină ? ce ? vederea acestor! locuri 
este mal puţin frumoasă ca a satului tëü ?

Dicênd aceste cuvinte dete la o parte perdelele şi 
radele sórelul năvăliră cu violenţă înăuntru şi lăsară 
să se va4ă dincolo de giamurt un peisagiu din * cele 
mal frumóse şi mal răpitdre, uu paradis pământesc, o 
grădină feerică, un amestec sublim între grandios şi 
cochet, între impunător şi desfătător, între munte şi
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câmpie ! Aci .vadea! dealuri, aci văi, aci isvoare aci 
cataracte, aci părăiaşe şi torente, natura în totă splen- 
dórea sa unită cu arta cea mai meşteşugită.

— Toate acestea sunt ale tale, adaose Bujor, fii 
stăpâna lor, bucură-te de dînsele, însufieţesce-le prin 
fiinţa ta.

— O ! nu, nu, răspunse Ioana dând din cap : tóté 
acele frumuseţi ca şi acestea dintr’astă cămară nu’mî 
insuflă nie: o plăcere, ci din potriva me îngrozesc, 
căci mi împrospătează mereu aducerea minte că sunt 
surgbinită, oropsită, închisă ca într’o colivie poleită, 
departe de casa părintească.

— Nu ’mî vorbea! tot astfel altă dată, replica Bu
jor cu o voce melancolică şi nuanţată cu mare în
tristare ; atunci când îmî spuneai că mă iubesc! îmi 
(Jiceaî adesea că fericirea te va urma ori unde te 
voiü duce eű, că pentvu dragostea mea vei uita cu 
bucurie casă şi părinţi, şi că nu ţi se va urî nici în
tr’o temniţă, dacă vel vedea lucind în întunericul 
nopţii racja ochilor mei.

— Atunci era alt-ceva ! murmură Ioana acoperin- 
dii-şî facia cu manele şi scoţînd din pept un lung 
suspin.

— Da !... replică cu acelaş ton Bujor, atunci nu 
mă cunosceaî cine sunt; atunci iubeai şi te bucurai 
ea esc! iubită.

— Atunci credeam că eşti Volnea, logodnicul meu, 
viitorul meu bărbat, o fiinţă de seama mea, un fiu. 
de ţăran ca şi mine.

— Da şi acuma sunt Bujor; Bujor haiducul, Bujor 
ucigaşul... Bujor tâlharul... Bujor prigonitul şi urgi
situl !... nu e aşa?
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— Nn, nu die asta ; murmură abia îu buze Ioana
confusă.

— Nu <}ícl, dar te găndescî, şi aï dreptate ; o fată 
tînărâ şi frumósS poate să iubească fără să se ruşi- 
nede un ţeran care ’şl vede de boî ’şi de plugul 
lut, plătindu-şî fără împotrivire ludele şi cisleJe, su
ferind fără cărteală nedreptăţile arendaşilor şi gloa
bele zabieţilor, care pe la soaroace, căndgi-o plesni în 
cap ciocoiului, să întinciă aprópe de bună voe spinarea 
ca s’o lovească în pace sbirii strîmbătăţiî venetice ; dar 
să iubească pe un puiu de Român cu ănimă, în care 
dorul ţăret a avut răsunet şi care înduioşăndu- 
se de ţipetele de jeale ale sărmanilor împilaţi, 
a îndrăsnit să ia flinta la umăr, ’şî a ucis singur tó
té desfătările vieţel ; părăsit casa şi odihna, 
şi ne putendu-se face soldat, căci streinii apăsători 
au luat din mana ţărişoarei lui arma apărătoare, s’a 
făcut haiduc, oh ! acel om cu prea multă ănimă 
şi cu prea puţini creeri, nu este vrodnic sa fie iu
bit de o fiinţă femeiască, nu are drept să se îndul
cească şi el de desmerdările dragostei în ceasuri de 
odihnă, nici să se învrednicească de măngaerile şi 
îmbărbătările iubire! în ceasuri de desnădejde. El 
care se jertfesce pentru toţ. nu póte ascepta jertfă 
de la nimeni ; el care răpesce prin silă dreptatea de la 
asupritori, este osândit a răpi şi dragostea tot prin
silă.

— Bujor, nu m’aî priceput, saù n'aî vrut su më 
înţelegi, murmură Ioana! eu nu m’am găndit la 
starea ta ci la a mea ; sunt fată ciestită şi fiică de 
oameni de treabă ; voiu să trăesc şi să mor tot 
ast-fel,

— Va să ^ică eu nu sunt cinstit?
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— Zeü bădiţa, eu nu sçiü cura să vorbesc ca sä 
te fac sa më înţelegi bine, căci ’ţi o spui drept, 
nu prea sunt ispitită într’ale lume! ; eu vrea sa spulu 
că vreau să fiu nevasta bărbatului ce iubesc, fie 
orï-cine o fi el, dar ibovnică'nu, o dată cu capul

— Cine ’ţî a (jăs că eu vreau să te fac ibovnica 
mea ? ce óre un haiduc nu póte fi soţ ? nu póte fi 
părinte? dacă nenorocirile acestei ţerl ne i 
d’a-î veni numai prin codru îutr’ajutor, noi 
vem dreptul să ne bucurăm de aceia ce are cel mai 
de nimic novoiaş ?

— Ba da, dar putea-vel tu să te cununi cu mine?
— Şi pentru ce nu? cine me va opris?
— Putea-veî tu să te duci la o biserică (Jiua nă

miaza mare, în faţa altarului şi să ceri preotului a 
bine cuvënta căsătoria ta, fără de teamă că vei fi 
dat de gît slujitorilor domnescl.

— Pe semne că nu scii că eu port mal multe 
me, că sunt cunoscut în multe locuri cu câte un nu
me deosebit şi că în multe locuri trec de om de is
pravă şi de bun gospodar.

— Nu sciü.

nu.

osândit
numai a-

nu-

— Lesne aï uitat traiul de la PădureuT şi numele
megiaşece purtam pe acolo! sub care tôtâ lumea 

më cunoscea ca un băiat harnic şi de ispravă?
— Grăndeam că numai pentru mine al luat acei 

nume plăsmuit.
— Mărturisesc că tu, numai tu al fost acea zîna 

fermecătoare, a cărei dragoste ’mi-a insuflat atâta bár- 
băţie, atâta răbdare, atâta dibăcie şi atâta şiart că în 
puţină vreme să me fac cunoscut cu toţt şi iubit de
toţi sub un nume plăsmuit.
_ Cbiar de Sultănica lui Terinte cu care Iţi plă-
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cea forte adesea sä speli linte la puţul din preajma 
Şindrilarilor ? esclamă cu răutate Ióna care părăsise de 
mult acea înfăţişare îngrozită. 4

— Oh ! te rog nu ’mî mai vorbi de ea, nu 'ml ma 
pomeni de acel ponos fără fiinţă, că ’mi aduci prea 
mult aminte de aceste învinuiri ce ’mî făceai recjînd 
altă dată, în nisce cjile prea fericite, care na cred 
să mai vie, câci nu me mai iubesc! cum me iubea! 
p’atuncî. Să vorbim mai bine de vremea de acum; afla 
dar că pentru dragostea 'ta ’rnl am alcătuit o altă 
fiinţă, la care să alerg cândVoinea ar fi bănuit. Aici 
împrejurul Hangului, căci mănăstirea e la o palmă 
dr loc totă lumea me cunósce şi me crede că sunt 
Ştefan Puşcaşiul, fiul lui Voinea puşcaşu din Orăşa, 
fecior de răzeşiu cu dare de mană, negustor de grâue 
şi de vite, om chiabur, ast-fel că popii de acolo când 
m’o vedea Duminecă viind la mănăstire ca să’l rog să 
me cunune, se vor grăbi a’mî face pe voe fără să le 
treacă prin gănd că cunună pe grósoicul Bujor.

— Adevărat să fie ? esclamă Ioana rádiósa.
— Dacă nu mă cre(j.T, întreabă pe slujnică şi pe ar

gaţi! din astă curte; asemeni şi pe cărciumăreasa diu 
dosrog’o să’ţi spue ale cu! sunt aceste coprinsurl şi te 
vel încredinţa că ele sunt sunt aie lu! Stefan Voinea, 
merg! chiar la monăstire, dute şi în sat ca uu e de
parte şi întreabă, cercetează cine e stăpînul aste! 
ca9e? şi pe urmă fă ce scii. De a<}î am să dau po- 
run'că să te lase să fac! ce vre! şi să te duc! or! 
unde ’ţî place ; poţ! să trăeso! aci cinstită şi iubită 
de totă lumea, poţi să te strămuţi în oraş şi să petreci 
în voe eercetata chiar de oamenii stăpîniriT, şi pe când 
bărbatul tău va înfrunta mii de primejdii. în codru 
Ia care se va duce pe o cab ascunsă, tu poţi sa te
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resfeţt fără de grije în desfătările lumeî, înconjurată 
de slugi şi de prietene.

— Dar pe tine în mijlocul primejdiilor cine te va 
pă^i ? cine se va pune în ceas rău ca o pavăză 
între peptu-ţî şi cuţitul ucigaş ?

— Cine s’a pus pâu’acum ? D-zeu.
— Păn'&cum erai singur pe pămînt ; acum însă 

ai o tovarăşe care e datoră să imparţă cu tine binele 
şi răul, fericirea şi primejdia ; aï o fiinţă pentru care 
trebue să trăescî, care e datoare să moră lângă tine. Bu
jor nu ’ţl voiü numele teu rădăşesc, nici viaţa cea 
moleşită dintr'astă casă plină de tote bunătăţile, ci 
viaţa de codru, viaţa de jertfe, viaţa de primejdie. 
Ţi arii făgăduit ca pentru tine să las casă şi părinţi 
me ţiu de făgăduială. N’ara nevoe de preot şi de 
cununie pentru ochii lumeî ci numai pentru liniscea 
sufletului meu. împacă-lu iubite, şi pe urmă aidî în 
codru, căci voiü să fiu femee de haiduc.

— Ah ! ’mî am găsit tovarăşa ce visam ! strigă 
Bujor cătjînd la rîndul sëü în genunche la piciórele 
Ioanei ; Ioano viaţa mea întreagă e închinată ţie şi 
numai ţie.

Peste o săptămână un preot din schit cunună pe 
Stefan Voinea Puşcaşu cu Ioana Simziana, şi peste 
trei luni căpitanul reintră în codru însoţit de un 
nou haiduc.

m ■
.
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IENICERII PAŞII DE LA MACIN

Iutîmplarea din pădurea Docoiineî făcu mare sgo- 
mot. Vodă se făcu de pămînt. Fanarioţii îngheţară 
de frică si Turcii de peste Dunăre se necăjiră foc pe 
o administraţiune atât de netrebnică.

Sultanul aflănd de astă faptă îndrăsneaţă, se necăji 
mal reii ca toţî şi numai de cât mazili pe Deli-Beitt 
care de frică fugi la Ruşi şi Mu înlocui cu vărul seu 
Alexandru Mavrocordat supranumit Firariul şi cunos
cut mal bine sub porecla de Părlea Vodă ; vom afla 
în curënd pentru ce.

Noul Domn cum se sui pe tron, scrise uu pitac 
către urmaşul nenorocitului paşă care perise în lupta 
de la Docoliua, prin care pitac îl ruga să bine- 
roiască a’î trimete o or ta întreagă de ianicerT, care- 
să pălească palatul Domnesc şi sa apere visteria ţă-* 
re! de lacomele cercări ale unor răpitori- atât de pri- 
mejdioşl.

Astă măsură păru înţeleaptă tuturor curtenilor,, 
căci poteraşil îşi perduse cu totul eredetül înaintea» 
stiSinilor, în cât sub paza lor nimeni nu mal era şi*
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gur de viaţa şi avutul seu, nici în ceutrul oraşiulul 
şi nici chiar între zidurile orgadel domnescl. Ce triste 
vremuri !....

Această măsură sau că nu fu ţinută secretă, saú 
•că pereţii palatului domnesc, ca toţi pereţii caselor 
celor mari, erau căptuşiţi cu urechi curiose, căci se 
•află îndată şi se împrăscie în lume cu iuţeala fulge
rului, Grecii se bucurară, căci n’aveaű să mal tre
mure de frică, dar Românit se întristară căci ajunsese 
-să fie apăraţi de vecinii lori duşmani, iar haiducii o 
băgară pe mânecă ; numai Bujor care află între cel 
•d’ăntăiu nu se întristă nici se spaimă ntă, ci îşi vécju 
rnainte de desmierdările ce’i procura luna de miere 
>în drăgălaşele braţe ale Ioanei.

Curtea palatului Domnesc de când pusese grecii 
mana pe ea fusese golită de Români şi populată 
mal de funcţionari, slujitori şi slugi greci saű bul
gari; numai un Roman mat remasese într’acea curte 
Romanească, un roman care slujise cu credinţă şi cu 
Isteţime pe Racovită şi care albise în slujba sta
tului. Acel Romăn era curierul de taină al curţii 
Domnesc!. Grecii voise de mal multe ori să ’lu 
doboare ca să smulgă din raăinele Românilor şi ast 

•colţişor de loc, ;dar le fusese ruşine grecilor şi 
ilavrocordaţilor să fie atât de nedrepţi cu o slugă 
credinciosă contra căruia n’avusese să se plângă, şi 
îl menţinură ca pe unul ce îşi făcuse datoria cu 4eU 
*discreţiune şi pricepere.

Acel funcţionar fu însărcinat să ducă scrisórea 
.-sciută paşii do la Macin.

Tre! zile după plecarea sa un călăreţ acoperit de 
praf şi cu calul pliu de asudeală se opri în pra
ful cărciumeî din msrginea unul sat situat pe dru-

nu-

U
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mul cel mare dintre Bîrlad şi Galaţi, şi descălecănd 
legă calul de parul unui gard şi ’i scoa3e zăbalele* 
spre a ronţăi niţel fîn ce ’I dăta cărciumarul. După 
aceia intră înăuntru şi ceru să ’I gătească ceva de 
mâncare şi să ’I aducă o olă cu vin în odaia din doe 
unde şi intră.

Peste căte-va minute intră în cârciumă un alt că
lăreţ tot plin de praf, care ’şî legă calul asudat 
lângă cel ce deja mănoa fîn, şi după ce ’lü vë(Ju 
şi pe al sëü cu nutreţ dinaintea botuluî, intră în 
cârciumă, ceru şi el de mâncare şi trase tot în o- 
daia din dos. Cel d’întăiu era un om nalt, roşiu la 
faţă şi cu përul şi cu mustăţile colilie, şi cel lalt 
om un bărbat potrivit, cam tras la faţă şi cu përul 
şi barba mari şi aprópe cărunte.

Iutrâud acest din urmă salută pe moşneagu verde- 
cum salută un strëin pe altul cu care are să 
petreacă câte va minute, şi se aşe4ă la o masă. 
vecină.

înaintea meselor şi cu paharele în mână cunoscin- 
ţele se fac leßne ! căruntul propuse unchiaşuluî verde 
să’şl unească la un loc mesele ca să ospăteze mai.cn 
poftă, şi unchiaşul nu făcu nici o împotrivire şi trecu 
la masa vecină.

Unchiaşul era om voios, dar coumeşeanul . sëü îl 
întrecea ; el scia să spue snoave şi poveşti mucalite 
care te făcea să 'ţi treacă orele ca minutele şi- 
căuta din gură de îngheţa puţul ; pas de ţe mal. 
declipesce de asemenea giuvaer de om 1 Masa ţinu 
mal mult de cât se ascepta unchiaşul, o&lelele se 
succedau una după alta, şi vinul curgea gâlgâiud în 
gâtlejuri. Cu vinul, cu snoavele şi cu cântecele vre- 
mea se scurse încetinel şi noapte sosi. ca cu ola-



78

*öul. iocmaî atunci unchiaşul băgă de seama c’a în
târziat şi vru să se scole ca să plece, dar picioarele 

mat putea să Mu ţie că se muiase de tot 
şi Mü făcu sa recacjă pe scaun cu totul ameţit : 
numai era chip de ducă. Căruntul eare avea capul 
mai puţin ameţit şi picioarele maî sdravene, se duse 
de închise caii într’un coşar şi apoi se întorse ca să 
se culce bine reu pe singurul pat învelit cu rogojină 
ce se afla în camarfi alături cu unchiaşul care deja 
sforăia.

Peste nópte unchiaşul se simţi sguiduit de o mână 
puternică, şi la lumina feştilei de seu ce ardea în- 
tr’un sfeşnic de pământ vădu înaintea-I în locul că
runtului cu faţă trasă, un voinic tînăr şi bine le
gat, care sta lângă patul lui ca îngerul Mihail gata 
să Mu umfle.

— Cine esc! -şi ce al cu mine? strigă bătrînul să
rind în sus sperios.

— Sunt Bujor, răspunse tînêrul şi voiu să ’rai dai 
gcrisorea domnească ce al asupra-ţî.

— Nici mort, strigă puind mâna la sân curierul 
Domnesc, căci el era unchiaşu.

— Nu mal face împotriviri »le surda, răspunse Bu
jor cu voce liniscită, că esci In mâna mea ; cei din 
casa dorm sub paza oamenilor mei şi casa e încon
jurată de ceata mea.

— Atunci omoară-me dacă vrei să’ml furi serisórea, 
rrespunse moşneagu cu hotărîre.

— Ba ferească D-(}eu, răspunse Bujor aşe(}îndu-3e 
pe un scaun; eu n’am venit cu gânduri rele asupra-ţi 
•nici să-ţi fur serisórea tara de voe-ţî, căci asta pu
team s’o fac şi atuücï când dormeai colo lângă mine 
ameţit de vinul se te am făcut sa înghiţi 3ub chipul

mu
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de om cărunt, ci voiii să ’mí-o dai singur şi cu voe 
bună ca om de înţeles ce escî.

— La asta să nu te aştepţi nici o dată.
— Om vedea, răspunse Bujor aurîçfînd, şi apoi în

cepu să cuvintele cu o voce dulce şi ton convingă
tor, să ’i aducă aminte cine e şi pe cine slujeşte, să ’f 
zugrăvească cu culori spăimAntătore resultatele 
aduce pentru ţâră acea scrisóre blestemată, şi apoi 
urma: luciiipueşte-ţt ce vor face acel ieniceri setoşi 
de săuge, a căror trecere chiar când a fost vremelni
că a fost în tot (Tauna îusemuată cu jaful şi pustiirea 
întocmai ca trecerea pîrjoluluî; închipuesce-ţî bătrîne 
ce vor face din astă nenorocită ţâră. care e moşia ta 
strămoşească, acel pagini eî-nd se vor vedea statornici 
într’astă ţâra, încuragiaţî de oamenii stăpînirel şi vol
nici să facă ori ce vor vrea, şi sciindu se de capul lor? 
Bogatul va fi jefuit, săracul prigonit, fecioara., prihă- 
nită, femeia necinstită, văduva batjocorită ;şi -sfintele 
locaşiurî pângărite, fără să al la cine să alergi cui 
să te jeluescî, spre cine să năzuescl !*. . . Atunci 
când vel au(}i ţipetele copiilor jertfiţi,' strigătele ne
norociţilor chinuiţi şi blestemele celor 'ce-, vor peri în 
dureri cumplite, un glas tainic dar îngrozitor'.îţi va 
şiopti la ureche şi te va învinovăţi (Jicencîu-ţ.î r* Tu 
escî pricina atâtor nenorociri.

Această cuvëntare rostită de haiduc cu mult foc, 
produse efectul dorit ; sentimentele de Roman înce
pură să bată în acea animă de bêtrîn, lealitatea şi 
buna sa credinţă fură sdruncinate şi gura sa abia 
mai putu să îngâne :

— Dar bine, dacă te voiü asculta pe tine, eu ce 
me yoiü face ?

—. Vel urma d’a fi aceia ce escî, credincios al lui

ce va
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Vodă, şi pe lângă a3ta veï pune la chimir şi patru 
pungi cu bani numai turalil pe care uite ţi-I dau 
d’acuma.

— Bine, dar ia spune-mi ce al de gând să faci cu 
acea scrisóre ? .

— Voiü face pe Vodă să’I vie acru de ieniceri în 
totă viaţa lui şi să nu mal cheme altă dată pe pă- 
gînî ca să’lu păzească.

— Cum frate ?
— Asta e taina mea, d’aceia nu ’ţt am luat cu 

sila scrisórea şi nu’ţî am făcut nici un rău, căci vreau 
ca să nu bănuiască nimeni că este fapta mea aceia ce 
am să fac.

— Dar eu pân’utuncî ce me fac ?
— Me însoţesc! ori şi unde voiu merge.
— Vecjî aşa îmi place mal bine.
•Pestrg..vi!p. doue săptămâni se pomeni într’o dimi

neaţa maţele* .B^ţman al Mării sale Alexandru-Vodă 
cu;/Cuf-.ţrajpisese la Măcin că intră fără veste 
în.djaiffiW'- S.^de’ ju cru din palrtul Domnesc; acăstă 
Vedeyé’iít catte».ţdiiltă bucurie şi'l făcu să scoaţă o 
esclainăţţunS ’ăh iuiprisă.

el voios.
DV^MăţÎa” ta, răspunse în grecesce curierul.

— AI adus ceva ?
— Da.
— Mulţi ?
— Sunt căţi-va.
— Unde sunt?
— Dincolo.
— Du-raă să’I vă 4.
Şi numai de cât aruncă cât colo cafeaoa şi ciubu

cul din care sorbea cu plăcere şi trecu în camera de
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alături unde vëcju asediaţi roata pe parchetul gol şi 
cu picioarele încolăcite sub eî vr’o şe pte-zeci şi 
mal bine de spoitori negri ca tăciunele ş i uraţi ta 
necuratul, în mijlocul cărora présida un jure gros şi 
burtos, care purta pe cap un turban cât roata carului.

Cum îl vediură intrând spoitorii îşi puseră mâna- 
dreapta la barba şi apoi la cap şi strigară într’un. 
glas selbaticü:

— Işala !
Yec].îndu-se în mijlocul unei asemenea societăţi 

arămii cu ochii atât de sălbatici şi înfăţişarea aşa de 
fioroasă, viteazul cap al armatei ce nu exista, nu se 
putu opri d’a se cutremura cum se cade de frică ; dar 
fu nevoit să se stăpânească şi să <}ică numai.

— Care este căpetenia vóstrft?
— Neder, rêspunse turcul cel burtos. ^
— Cine e mai mare între voi ? înffibgj. /eu«păcienţă-

srecul ■
— Neder, rêspunse acelaş turcj^y- * \
— Nu şoiţi greceşte ? esclamă

cum ar fi fost peste putinţă ea cine
va limba zeilor. T

— Neder, neder, respunse în cor 
ar fi înţeles întrebarea.

— Nu e chip de înţeles ! murmură Hatmanul în 
cea mai mare încurcătură, şi dragomanul de Turcesce;

aici ! Më duc la Măria Sa că elu ştie tur-nu e
ceşte.

Turcul burtos vë<}îndu’l că pleacă se sculă repede 
în sus şi se agăţă de pulpana hainei sale şi începu 
să meargă după el.

— Ci orb agi, ciorba gi, strigară toţi arămii sărind
6
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şi ei din loc şi agăţîndu-se uniî de alţii de poalele 
binişilor, şi formând ast-fel un lanţ al cărui cap era 
bietul hatman, care nu avea curagiü de a'i con- 
traria.

Alexandru Vodă vëdînd ca intră în camera sa un 
lanţ atât de curios şi împestriţat cu toate culorile 
posibile, maî întăiu pufni de rîs, dar pe urma se poso
mori şi strigă răstit :

— Dar asta pe d-ta arhon liatmane ? ce noimă are 
ast caraghioslâc ?

— laniceriî paşii de la Macin, murmură bietul hat
man ruşinat, arătând ceata de spoitor! ce nu’! slăbea 
pulpana.

— laniceriî paşii! esclamă vodă mirat ; numai aţâţi 
’mî a trimes ? adaogă posomorîndu-se din nou.

— Atâţia.
— Ce să fac cu ei ? Bujor îi înghite dintr’o dată ; 

apoi adaose adresându-se în turceşte către Turcul 
burtos cu un ton restit :

— Cine sunteţi voi?
— Gura adevărului îţi va respuude prin coprinde- 

rea ăstui pitac, răspunse ciorbagiu pe turcesce, dând 
lui vodă un plicu mare sigilat, şi pe urmă încruci
şând mâinele pe piept şi plecând capul în jos remase 
nemişcat într’o posiţie respectuoasă.

Vodă după ce luă scrisoarea din mâna turcului, să
rută cu evlavie pecetia pe care figura turaoa Padi- 
şahului, desfăcu plicu şi începu să citească îucetu. 
După ce citi câte-va rînduri, f ieia începu să i se în- 
senineze şi căutătura sa catju spre mosafirî într’un 
chip maî bine-voitor. Făcu o lungă preumblare de la 
capul lor arămiu, in mijlocul căruia luminau.nisce
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ôcliï scânteitorT, pană la picioarele lor mari şi late care 
eraü înţepenite în nisce pulpe de oţel, şi de la braţele 
lor groase şi vânoase, care dau de gol o putere peste 
fire, la pieptul lor cel lat şi bine legat, şi în fine 
c}ise:

— Măria sa vë laudă foarte.
— Gruva adeveruluî nu minte nici o dată, respunse 

ciorbagiul salutând profund.
— lini spune că fie-care face cât patru.
— Gr ura adeveruluî putea spune şi cât opt.
— Imî tagădueşte că më veţi sluji cu credinţă.
— Gura adeveruluî scie că noî nu putem face a- 

minterî.
— Me încredinţează că pot să me sprijin fără de 

teamă în voi, ca in însuşi înălţimea sa.
— Chiar gura adeverulul ne-a dat poruncă a te 

socoti ca pe Măria sa.
— Im! făgăduiţi a me sluji cu bună credinţă ?
— Pentru aceia am venit tocmai din Anadol la 

Măcin şi de la Macin aici.
— Imî juraţi că veţi fi al mei pe viaţă şi pe moarte?
— Iţi jurăm.
— Imî juraţi că veţi fi atât de viteji ca să veniţi 

de hac unor haiduci ca Bujor?
— In viaţa noastră n'am făcut alta de cât să ve

nim de hac clefţilor şi palicarilor.
— Chiar mâne o să vő pun la încercare.
— Măria ta are să rămăie foarte mulţumit.
— Bine; acum mergeţi de vë odihniţi, şi mâne di

mineaţa o să porniţi împreună cu omul care v’a adus 
şi cu duo! visternicel la Dorohol, ca să aduceţi, o 
mare cătăţime de bani şi zaherale ce stau grămădite

1
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în cămările sămeşieî de mai bine de o jumătate de an 
de frica să nu fie jefuite pe drum de tâlhari.

— Să fie încredinţat Măria sa că cu noi are să vie 
negreşit în pungile stăpânilor lor.

— Imî făgăduiţi acésta ?
— Ve jurăm pe capetele noastre.
— Foarte bine; apoi adaosă în greceşte : mare hat- 

mane, dă poruncă să găsduiască şi să ospeteze după 
cuviinţă pe aceşti oameni de omenie.

A doua zi des de dimineaţă iancerii încălicară pe 
caii lor ceî mărunţi dar plini de foc, porniră spre Do- 
rohoiű însoţiţi de doî grecotei vistiernici precum şi 
de curierul domnesc care purta pitacul de liberarea 
banilor adresat către sămeşie.

Intr'acea noapte se găsi vornicul Miltiade al Găruî 
palat era aproape de conacul iauicerilor sugrumat, în 
palatul său cu un taclit turcesc care servise de tur
ban, şi tot aurul şi sculele ce avea erau furate. Semai 
găsi pustelnicul Iamandi înjunghiat în mijlocul casei 
sale carese învecina cu a vornicului, şi în rana sa se 
afla înfipt un cuţit, pe ferul căruia erau încrustate mai 
multelitere turceşti. In fine se găsi şi camisul Afendis 
spînzurat de grinda tavanului sălel celei mari, iar bă
netul cu toată giuavericaoa şi argintăria ia-le de unde 
nu e !....

— Acest întreit asasinat produse o spaimă mare 
în oraş şi o mare panică în grecimea Palatului, care 
’lu atribuia fără cea mal mică îndoială ianicerilor 
celor arămii.

Autjînd Firariu despre astă scire se cruci, şi tră
snise într’adins un curier sprinten după ianicerl ca 
să1! aducă înapoi şi să le Ia pitacul cel preţios care 
le da pe mănă visteria ţerel, dar plecă prea târejiu
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căci cu toata iuţeala picioarelor calului seu ca eelor 
gare aproape cu burta pe pămînt, tot uu putu să’i 
ajungă.

Intr’acest timp ianiceriî sosiră la destinaţie, luară 
în primire banii şi productele care umplură mal 
multe care, se făcură trâmbă în jurul lor şi porniră 
cântând, ei manele turcesc! şi chirigii doine româ
nesc!. Cei do! vistiernici care staű grecesce sus pe saci! 
plin! cu zeherale începură şi e! să sbărnie din tam
bure o sdrăngănitură ne înţeleasă, pe care o numea 
căutare, şi ast-fel de3fătăndu-se intrară într’o pădure 
mare şi întunecoasă.

Ei intrară, dar dintr’acea pădure nu raa! eşiră la 
iveală nie! se mai au(}i de urma lor; nici tu car nie! 
tu bani, nici tu grecii, nici tu ianicer. parcă’! ar fi 
înghiţit pământul de vii. !

Asceptă Vodă mulţii şi bine bani! şi ianiceriîca să vie 
de la Dorohoî, trimise el mult şi bine olace preste olace 
ea să I găsească dar de urma banilor şi a ianicerilor nu 
fu chip să ma! dea! Trecu o săptămână, trecu o lunăo 
trecu trei Iun! întreg!, se frichniră de colo până colo ,c 
sumă de slujbaş! şi spion!, dar fără de nie! un pi 
ide folos le fu toată serta ferta.

Cum se încredinţa de tristul adever, Alexandru îu- 
dată scrise numai de cât paşel de la Măcin plângân- 
du-se de purtarea oamenilor seî, dar peste treî septă- 
mânî spre cea mai mare şi uimi tore surprisă, primi de 
a paşea un respuns cam aspru, prin care-î făcea 
cunoscut că oameni! sel au remas la Măcin pregătiţi 
de plecare, dar n’aü ajuns să pue piciorul afară din 
oraş din pricină că olăcariî domnesc! îndată ce i au 
luat respunsul la pitacul primit, s’au făcut nevăzuţi 
cu scrisoare cu tot fără să ia şi oameni! cu eî.
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— Astea sunt minunile lui Bujor ! esclamă Vodă 
muşcându-şî buzele de necaz. Trebue să me scap cu 
orî-ce preţ de acest tâlhar îndrăsneţ, căci aminterî 
sunt perdut.



VIII

NEPOTUL VISTIERULUI ALECACHE

Aceasta cutezătoare topta a lui Bujor spăimantă şi 
mal mult pe greci si îndârji şi maî réű pe Mavro- 
cordat Ei rar iu. Intr’un moment de mare supărare el 
se jură pe cuca şi pe topozul său că va tace de 
petrecanie în scurt timp acestui haiduc obraznic, însă 
cu oamenii de care dispunea el nu era chip d’a se ţine 
de jurământ, căci intrase grúza în ănima poteraşilor 
domnesc!, ast-tel că de îndată ce aucjea pronuţiludu-se 
numele lui Bujor numai de cât îngălbineaii ca turta de 
ceară şi le scăpa armele din mână.

Ce să faoa dar vodă ca să nu remăe de minciună ? 
îşi deschise visteriele domuescl şi dădu sfoara în ţâ
ră şi afară din ţeară că va plăti 25 lei bani buni pe 
lună, haine frumoase şi tain cu înbelşugare ori cărui 
voinic care se va învoi să intre în ceata poteraşilor 
Domnesc! spre a bate toate pădurile pănâ o pune- 
măna pe Bujor.

Astă publicaţiune şi acele promisiuni bogate pe aoele 
timpuri aduse în Iaşi multă leotă de venetici, o mulţime 
de clefţî greceşti, deliormanî turceşti, cărjalil bulgăroştt 
bandiţi unguri, şi chiar haiduci româneşti remaşl fără 
căpitan, toţi vagabonzii şidalcauoiî din toate unghiurile

■



88

pe unde se ascundeau de urmările justiţiei năvăliră în 
Iaşi şi se instalară în conacul domnesc spre a apăra 
stăpânirea de camarazi lor Moldoveni, dar d’a surda 
fură tóté acestea !

Din aceste lepădaturi ale societăţii, Alexandru-Voda 
făcu un corp de armată de cinci sute de inşi tot u- 
nul şi unul şi’i porni împărţiţi în doue cete spre cele 
două estreruităţi ale terei, adică spre Dorolioi şi spre 
Covurlui pe unde Bujor îşi făcea mai ades sëngeroasele 
sale apariţiunT; cetele merseră spre câmpiele de luptă 
fără de teamă, cutrierară pădurile cu cel mai mare cu- 
ragiű, dovediră cu toţii că aveau nişte iuimi pliue de 
bravură, dar un lucru de mirare: de urma lui Bujor şi a 
cetei lui nu putură să mai dea ! Isprăvile haiducilor 
încetară de o dată, formidabila ceată dispăru ca prin 
farmecl In deşert cetaşii lui vodă cutreierară Moldova 
în susi şi în jos în deşert se năpustiră unii în contra 
altora întocmai ca gonaci la vânători ie cele marii 
căci în urma urmelor fură nevoiţi să se întoarcă la 
Iaşi fără de nici o ispravă negăsind nici un duşmau 
în cale, sau cel puţin vr’o urmă de tainiţă unde să 
se fi ascuns !

Vodă remase foarte nemulţumit de ast résultat şi îu. 
cepu să se îndoiască de buna credinţă a cetaşilor săi şi 
să miroasă că şi aci ’şi-a vărât coada diavolul de Bu
jor, dar cum? pe cine să pue vina? căci în seimenii sei 
erau oameni de toate naţiile şi legile ; pe cine din el 
să gonească şi pe cine să oprească ? asta iera o ci
militură grea de deslegatü şi reclama o gândire mai 
serioasă. Vodă mai înainte d’a lua o] măsură hotărâ
toare şi practică, se puse să se gândească, căci ieri 

scăpa de nisce viteji cu nisce trecuturi
vremea

greu lucru a 
atât de glorioase; dar pe când se gândea el, 
trecea şi cetaşii îşi mâncaü leafa de geaba.



89

Intr’ast timp de repaos Bujor nu dete nici un semn 
de viaţă, încât mulţi începură să crează că teribilul 
căpitan ar fi perit victima vre unul accident necunoscut 
şi că ceata sa rămasă fără cap sar fi împrăştiat, sau că 
el s’a faeut cap de poteraşî şi tovarăşii lui ’şl-au gă
sit refugiu chiar în ceata domnească.

In mijocul acestor schimbări de se (}ice, unele în
grijitoare şi altele mai asigurătoare, se présenta îu- 
tr'o dimineaţa ca multe alte dimineţi la poarta ma
relui Vistiernic un grecoteii! costeliv, pipernicit, chi
pul tenăr şi curăţel, dar sărăcios îmbrăcat, cu haine 
murdare şi roase pe la coate, cu fustanelă de pauză 
de corabie neagra şi terfelită, cu un fes soios în cap 
şi în picidre cu nisee imineï rupţi şi scâlciaţi încăl
ţaţi în picioarele gole, de ţi se făcea mal mare milă 
vëzîndu-lü.

Arnăulul care sta la scara boerească, totgreooteiű 
dar ajuus, căpătuit, îngrăşat, cu ceafa grosă şi roşie, 
cu faţa rumenă şi bucălată şi cu burta mare şi um
flată, îmbrăcat numai în fir şi catifea, ţanţoşiu şi 
fudul că vermele sătul, tăe drumul gângăniel flămân
de şi cu un ton arogant îi (Jise :

— Ke taxi bre ?
— Voiű să dau ochi cu megaloprepia sa marele 

Vistiernicos, telebi cocóne, răspunse flămândul ploco- 
nindu-se înaintea slugii mal să dea cu capiii de pie
trele scăreî.

— Şi ce vrei sal spui? întreba în greceşte arnăutul 
tot răstită.

— Să’i c}ic multă sănătate, respunse grecoteiul tot 
blajin şi tot în grecesee.

— Numai atâta? ha! ha! ha! de surda ai dat 
bani la corabie şi ţi-aî trepădat picioarele pănă'aicî,
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că Măria sa n’are urechi ca să au4ă multă sănătate 
de la toţi budalacii din patrida sa.

— Me iartă, arhonda mu, respunse grecoteiu tot cu 
acelaş ton supus; d.ă-rai voe să-şi spuiucă eü nu sunt 
'bud&las venit numai să (Jic evgheniei sale: filotocherisa, 
ci am sh’í daü şi o scrisoare delà frăţine-seă.

— A! atunci e alt-ce-va; se vede că escî dintr’un 
sat cu el ?

— Se poate.
— Dacă e aşa adu scrisoarea încoa şi asceaptă-me.
— Ba mö iartă, scrisoarea nu’ţi n daü, căci am să 

îi spui şi ceva din gură.
— Bine, stal aci în tindă până m*oi întoarce eu? 

dar să nu faci care cura-va să stal pe o laviţă şi s’o 
murdăresc! că atătea îţi e, mai înţeles ?

— Sunt prea umilită slugă a ţelebiei tale.
Arnăutul apăru peste un minut mai puţin arogant

şi 4ise grecoteiului care aşteptase în picioare afară 
în soare, cu un ton tot restit dar mai domol :

— Haide vino încoa după mine.
Grecoteiul sui treptele şi intră în anticameră. Când 

să păşească pragul, Arnăutul îl opri şi îl 4^se cu 
asprime :

— Mal ştergeţi picioarele şi curăţă-te necioplitule 
să nu mânjeşti covoarele boeresci.

Grecul primi toate aste insulte umilitoare cu o 
răbdare înperească, ba încă şi maî mult îi ceru sin
gur ertăciune de neajunsurile ce era nevoit să’J facă 
şi merse tot ploconindu-se şi făcând metanii până a- 

în camera marelui Vistier.junse
Acest om se cunoscea după faciă că avea a facă cu 

•banii ţerei, fiind-că, după cum se vedea, îi mergea 
minunat de bine; stomacul h sta umflat doldora sub
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un pept durduliu, şi guşa îi atârna în mod respecta
bil d’a&upra unui gat cu ceafa groasă. Nu vorbim 
despre mobila din casă şi despre îmbrăcăminte, ci (}i- 
cern numai spre a fi înţeleşi, că boerul era un par
venit, născut în cea mai din urma miserie care se 
îmbogăţise foarte mult prin mila Mavrocordaţilor şi 
prin sudoarea .Românilor. Avem destule modele de 
parveniţi şi în (Jilele noastre înaintea ochilor; luesul 
desfrânat ce desfăşoră ne sare în ochi şi acum; cum 
vedeţi dar, nu este nevoe d’a spune de ce lucsu şi 
strălucire orbitoare fu isbiţî ochii bietului grecoteiü.

— Cine esc! tu V întrebă marele Vistiernic cu ton 
înalt, aruncând asupra noului venit o căutătura obo
sită.

Grocoteiul în loc de rëspuus; căzu în genuche, lovi 
de trei ori cu fruntea parchetul, şi pe urmă sărută 
căputa papucului boereso.

— Ridică'te şi respunde-ml, (ji3e boerul măgulit de 
o salutare aşa de înjosită.

— Strălucite Doamne, réspunse stărpiciunea Fana
rul uî, astă scrisoare vë va respunde Su L«cu-mi.

Zicând aste cuvinte se ridică în picioare şi dete 
boeruluî o epistolă cu trei sigiliurî.

Acesta o desfăcu cu o lene din ce îu ce crescândă, 
îşi aruncă ochii pe ea şi după ce citi căt-va câscând 
de câte-va ori, îl (fise •

— Ce tu eşti feciorul fratelui meu AristidisV
— Aşa, Măria Ta.
— Nu te-am cunoscut; erai numai de trei ani când 

am plecat din Meţova. Ce face el ?
— Sănătos, Maria Ta.
— Cum îl merge treburile ?
— Rëü, Măria Ta; cel trei măslini s’au usoat, cel
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patru lămîi au degerat de o brumă ce a căcjut şi cei 
cinci portocali s’aü rupt de vijelie.

— Cu ce trăesce dar ?
— Cu pescuitul.
— Ii aduce vre un folos?
— Mai nimic.
— De ce nu vine aici, sau la frate-meu din ţara 

Romanească ?
— Nu vrea, elice că a îmbătrânit.
— Dar mama ?
— A murit.
— Sărmana : dar soră mea Arbonta ?
— Este bucătăreasă la cadiul oraşului
— Mal încet să nu te audă cine-va. O să trămit 

eu bani ca să nu mal fie săraci. Bine că ai venit, căci 
dacă vei fi cu minte o să tt pricopsesc! încai tu şi o 
să ajungi la oameni îndată. Ce ştii tu ?

— Să dreg corăbiile, să fac luntre, să întind pîn- 
4ele, să cârmuesc cu dibăcie, să...

— Cu aste sciinţe mori de foame aici; alt ce-va, 
alt ce-va.

— Sciu să prăjesc cafea, să săr măsline şi pesce.
— Nici de acestea, scii carte tu ?
— Nu sciu.
— Nu faci nimic! esci încai şiret; te tae capul 

la drăcii?
— Sunt nepot al Mării tale, respunse grecul cu 

fudulie*
— Mi se pare că eşcl cam deştept, al să ajuugl 

departe , dar ce stai tu în picioare; şedt jos pe un 
scaun.

— ’Mî e teamă sa nu murdăresc ceva.
— Nu e nimic, am destule slugi care să cureţe

vecin.

■-

.

■- ;
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ce a murdărit un nepot al stăpânului lor ; afară de 
astea şi tu al să-ţi faci în curînd nisce asemenea ni
micuri.

Grecul aucjind astă promisiune înbucurătoare, se a- 
şecjă pe un scaun, pe urmă îşi roti ochii în jurul său 
cu o mirare crescândă şi în fine <Jise :

— Se vede că Măria Ta al dat peste vreo comdră.
Cum vedeţi, vermuţul vîzându-se bine primit prin- *

sese limbă.
— Ce comoară prostule ? răspunse unchiul care se 

întâmplase să fie cu chef în acea 4i- Unde se afiă co
moară mal bogată şi procopseală mal mare ca în astă 
ţară mănoasă ?

— Nu şciă ce fel de mănoasă e, căci cât am um
blat printr'însa numai de oameni jerpeliţi şi de bor
dée sărăcioase am dat ; mal rău. ca în sat la noi.

— Ascultă nerodule ca să sciî şi tu : unde este 
mojicimea de jos săracă, boerimea de sus e mal bo
gată ca ori unde, fiind că sângele celor de jos se 
scurge ca să îngraşe p’alu celor de sus.

— Aşa rai-am dat şi eű cu părerea.
— Am uitat să te mal întreb ceva ; eşti tu cura- 

gios ?
— Ca un palicari.
— Sciî să dai cu arma?
— Am fost trei ani cleft în Tesalia sub vestitul 

căpitan Deli Baoali.
— Atunci tu o să faci stare mal curînd de cât 

credeam. ’Mî-a venit o ideie; hoţ pe hoţ dovedesce, 
am sâ te duc la M. Sa.

Dupe ce 4^0 aste cuvinte, bătu de trei ori în pal
me şi arnăutul cel gras şi mustăcios apăru în pragul, 
uşel cu capul plecat şi cu mănile încrucişate. Acesta À

ni
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când vëdu pc grecul cel soios stând tabla basa 
pe scaunele de catifea ale boierului remase cu gura 
căscată.

— Ascultă bre lane, clise boerul arnăutului arătând 
pe grec, du pe d-lul să se îmbăeze ; după aceia pri- 
minesce-l cu cele mal bune albituri ale mele, po 
urmă ospetează-1 ca pe miue însu-mî, apoi îtnbracă’l 
cu hainele mele cele mal scumpe, şi după aceia vino 
cu d-lui aici. De astă-cj.! în colo esc! sub poruncele 
Evgheniei sale ; să’l slujesc! cu supunere si credinţă 
ca şi pe mine, că de unde nu. îmi scii patarama.

Pân'acum s’a înspăimântat nu s’a înspăimântat ar- 
năutul, dar când au(}i că ise poruncesce de stăpânul seu 
să se poarte cu aşa respect faciă cu lutosul de grecoteiú 
credu că sub acele otrepe soiose zace cine scie ce mare 
beizedea, ceia ce ce’l făcu să se plece cu capul până 
aproape de pământ.

Grecoteiul după ce\şî salută unchiul cu respectul 
datorit, ieşi din casă trecând ars şi ţanţoş pe lângă 
acela pe care mai adineaori îlü numea telibi.

— Bre ciocoiü, strigă vë(}îndu-se în anti-cameră, 
care este cămara mea ?

— Acea ce va plăcea M. Sale, respunse arnăutul 
ţiind'o la rîndu-î într'una cu temenelele.

— Dar casa de baie ?
— Bine-voiascâ înălţiraea-Sa să me urmeze.
Peste două ore nepotul reintră în camera unchiului 

sëü cu burta doldoră, spălat şi dichisit, cu obrazul 
guşa somnului, cu musteţile cosmeticate şi în- 

cărligate după urechi, cu përul tuns şi pomădat, în cap 
fes mare aplecat spre dreapta de’l atingea ciucu

rele de fir şi ibrişim până la cotul măneT, pe corp cu o 
. cămaşă subţire de filaliü cu vfirgî de mătase, albă ca

ras ca

cu un
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fulgul de lebădă, peste care era pusă o fer menea de 
catifea verde cusută cu fir de aur şi un caftan sta
cojiu de aceiaşi materie asemenea cusut, cu a le cărui 
mâneci spintecate atingea genuchele; încins peste mijloc 
cu un brâu numai fir în care se sprijinea doue pe
rechi pistoale numai argint şi un hangier de damasc 
pus într’o teacă bătută în aur şi pietre preţioase; sub 
acest brîu împodobit cu un sileaf de filigrain lucrat 
foarte artistic eşea o flustanelă albă şi creaţă, în care 
intrase mai bine de o sută de coturi de percal; şi în 
jos de flanelă, în picioare avea nisce poturi iarăşi de 
catifea verde iarăş cusuţi cu fir la extremitatea potu
rilor şi în fine purta în picidre nisce iminei de saftiau 
subţire roşiu.

Sub acesst costum marţial pe care îl purtase boe- 
rul când fusese mal tënër, costelivul grecoteiü părea 
asemăna cu un Aristide. Boerul când îl vëzii abia îl 
cunoseu.

— Bravo për-de-câne, strigă el cu satisfasţiune, 
parcă esci un Alexandru Machedon.

Pe fostul clefc nu’l mai încăpea pelea de mândrie şi 
bucurie; tot mereu se uită pe sine, tot mereti se privea 
în multele oglinzi itârnate de perete, tot mereu pipăia 
pistoalele şi hangerul ; i se părea că visa.

— Nu te mai uita că ’ţî şade destul de bine, vel 
plăcea lui vodă nevoe mare, fiind că semeni cu M. S. 
când veni pentru ântăia oară în Moldova. Iţi plac şi 
ţie aste haine?

— O ! unchiule 1 strigă junele cu entusiasm ; më 
mal întrebi ?

— Aide, fie-ţî dăruite; acest dar este începutul mul
tor altor dacă vel fi cu minte.

Dupe aceste cuvinte se sculă, plecă spre palat îra

i

. .-.Viis
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preună cu nepotul într’o butcă superbă, şi ajungâdn 
acolo intră la M. Sa, şi Vodă îl primi ca pe nepotuj 
unuî favorit şi’i promise tot ajutorul şi protecţia dacă 
va semăna unchiului sëü, a căreia primă calitate era 
aceia de a sei cum să linguşească patimele şi slăbi
ciunile stăpânului seu.

Se vede că nep otul călca bine în urmele unchiului 
sëü, fiind- că plăcu foarte mult M. Sale, îl pofti la masă, 
şi pe urmă, după ce’l îmbiă cu toate bunătăţile ce nu 
gustase el de când Ta născut măsa, îi <\we :

— Ei geanîm, spune’mî cu ce să te hărăzescă mila 
mea Domnească ?

— Măria Ta, rëspunse grecoteiul cărând în genu- 
che, dacă milostivirea măriei Tale voesce să se îndure 
a me hărăzi cu ce-va, bine voiască a me numi căpi
tan peste delii ce voiü alege eu din ostile M. Tale, ca 
împreună cu ei să aduc neatinşî banii hasnaliî de 
prin ţinuturi şi să stîrpesc toată suflarea vie de tîl- 
harl din toată întinderea acestei ţerî-

— Mare lucru ceri tu ! strigă vodâ surprins.
— Dacă e mare, atunci rëmâne ca mila M. Tale 

să’mî poruncească orî-ce va bine-voi.
— Fi-vel tu vrednică să îndeplinesc! o sarcină grea 

ca aceasta ?
— Dacă o dată o cer de la îndurarea înălţime! 

Vóstre...
— Scil tu cu cine aï a face ? al au<Jit tu cine e Bujor?
— Da, Măria ta, şi fiind că sunt sigur că numai 

eü voiü da de cap acestui tâlhar de nimic pentru
îndrăsnit.aceia am

_ Bine,fie-ţi dăruită cererea, dar îţi repet încă o
dată : piic}eşte-te fătul meu că Bujor e alu dracului. 

A doua c}i toate cetele de arnăuţi, bostangii, buiucliî
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bezî ceata de seimeni străini, şi cea de poteraşi de ţâră 
în fine toată suflarea ce compunea puterea armată ja 
ţerel în acele timpuri şi care păzea mai mult averea 
domnitorilor de cât siguranţă statului, se înşiruiră în 
aintea palatului domnesc şi fură trecuţi în revistă de 
către nepotul vistiernicului. Acesta trecând călare pe 
dinaintea lor, făcu semn la un arnăut să iasă din şir 

şi să se dea la o parte, apoi la altul şi iar la altul/ 
asemenea făcu semn şi la câte unul din bostangii, bu- 
iuclii, poteraşi şi seimeni, până ce dete la o parte 
vre o 80 înşi tot unul şi unul.

— Aceştia sunt oamenii mei, 4,ae ce fine
cu alesul, adresându-se către marele Hatman care a- 
sistase la astă operaţie.

— N’ai fost norocos la alegere, răspunse Hatma
nul ; aceştia sunt nişte recruţi veniţi numai de ieri 
din Humei ia şi Albania şi înscrişi în cetele de pazk 
ale M Sale; catastişele ogeacul lui sunt de faciă ca 
să te încredinţeze.

— Nu face nimic, respunse vechiul cleft ^hoţ grec); 
eu am un meşteşug cum să fac în câte-va (Jiledintr* 
un egiamiű un soldat fruntaş.

— Nu cre<} să isbutesci cu ăştia, fiind-că nu s’aü 
învrednicit să dea cea mai mică dovadă de destoini
cie la soiinţa armelor prin nici un fel de teşcberea 
sau mărturie!

— O să cerc; dacă n’oiű isbuti lesne îmi aleg eü alţii.
Cercarea lui fu încoronată cu un succes neascep- 

tat, căci peste o săptâmână ceru şi obţinu voe d’a 
în evoluţiuni resbelnice cu oei mai aleşi din 

veteranii celor alte corpuri de armată, şi recruţii re
purtară toate victoriile atât în precisiunea mişcărilor 
şi şcoala de tir cât şi în euragiu şi bărbăţie. Ei ase-

concura

•7
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diară, un Bat vecin pă<ţit de oşti îndoite, şi în doué 
ore îl luară cu asalt; ne mulţumindu-se cu atât el 
stinseră şi .focul care se iscase în satul atacat prin 
aprinderea unei şire de pae, spre marea bucurie şi 
bine cuvîntarea bieţilor ţărani ce fugeau de colo până 
eolo coprinşî de grózá ca puii de şorecî udaţi cu spirt 
şi aprinşi, şi tot ei adunară pe învinşi care o luară 
xasnă pe câmp îngroziţi de frică. Astă bravură puse 
în mirare pe toţi şi atrasă toată iubirea şi confienţa 
lui vodă.

— De bună seamă, (}ise M. Sa, cu aceşti pul de lei 
când se va isbi Bujor este perdut.

Peste trei (Jile primi visteria soirea că în ţinutul 
Bacăului a început să se sune vorba iarăşi de ivirea 
lui Bujor oare voia sa atace însuşi oraşul şi mal 
ales sămeşia, şi, că spre siguranţă, ar voi să trimită 
banii în Capitală, dar n’avea îndestul oameni ca să 
pă4ea8că şi să apere de vre-un atac o sumă atât de 
considerabilă.

Vodă chemă pe nepotul vistiernicului, îl ordonă să 
se ducă la Bacău cu voinicii lui şi să aducă banii 
neatinşî dacă vrea să fie de odată numit Stolnic' 
grecoteiul plecă cu delii lui, şi peste patru cjile se în
toarse cu banii în păr spre marea bucurie a unchiu
lui şi a stăpânului său.

— Bun început, (}ise M. Sa îmbrăcând pe junele 
grec cu conteşul de Stolnio; să te văd şi la altele şi 
mal mari.

A treia <Ji după ce oştenii săi băură până într’o 
para gratificaţia ce dobândiseră, plecară la Botoşani 
se aducă o sumă şi mal considerabilă, şi se înturnară 
ou banii neatinşi ea şi de la Bacău. Vodă de bucu-
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re îl numi vătaf peste ocolul Sorocii şi ’I dărui şi o 
sumă de banî.

Intr’o ()i Măria Sa îî <J*se:
— Acum ai să’ţî arăţi vitejia care să te norocâscă 

pe toată viaţă pe tine şi pe aï tei, al să faci două 
vitejii de o dată ; pârcălabul de la Galaţi îmi scrie 
că Bujor şi cu aï săi este conăcit într’o pădure din 
acel judeţ vecin cu Brateşul şi tot de o dată că are 
strînşî la sine mai bine de 50 mii pungi cu bani; dar 
’I este frică să nu fie călcat de acestii.hoţ îndiăsneţ 
şi jefuit de o sumă atât de însemnată. Dacă vel pu
tea cu un tertip care-care să înconjuri pădurea şi să 
înneci în Brateş pe Bujor şi ceata sa, ori să’l silesc! 
să se dea prins, dacă vel aduce mort sau viu pe că
petenia lor Bujor şi împreună cu ei cele 50 mii 
pungi, îţi dau 1000 din ele ţie şi te numesc mare 
Spătar.

Primesc stăpâne, răspunse vătaful Sorocel, şi a 
doua di plecă cu aï se! spre Galaţi.

Opt (}ile după aceia vodă primi veste că pădurea 
din vecinătatea Brateşulul a fo3t cutreierată în toate 
sensurile de delii Stolnicului Apo3tolache, dar că urmă 
de boţ n’aü găsit ; aşa dar au plecat cu banii spre 
Iaşi, luând precauţiunile d'a se apăra contra orî-cărui 
atac şi d’a prinde pe ori-cine ’I ar părea vrednic de 
bănuială.

Aceşti banî sosiră ca şi ceî alţi, visteria ţerel fu 
ca nici o dată înţesată de bani şi bolţile sale nu mal 
încăpea să coprinză sutele de mii de pungi ce adusese 
Apostolache. Vodă de bucurie îl îmbrăca cu conteşu 
de mare Spatarü, îl dărui 1000 pungi după făgadu- 
iala, dărui şi la fie*care deliii căte o pungă, şi spre a 
le dovedi deplina sa încredere îl însărcina cu esclusiva
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pază a oraşiului şi a visterieî până ce se va face îm
părţeala cuvenită banilor dintr’însa.

Marele vistier cam greoiü din fire, mândru că era 
unchiul unuï aşa viteaz, îl luă pe densul drept aju
tor ca să aşede prin bolţi maldările de pungi, şi după 
cc obosea îi dedea şi cheia pe mâna şi îl lăsa să aşetje 
şi să reaşec}e bănetul chiar în timpul nopţii sub paza 
oamenilor sêï, care, cum seim, aveau dreptul să cu- 
noaptea toate stradele oraşului fără să fie de nimeni 
supăraţi.

Toată noaptea aceia în care Apostolache îşî petre
cea orele de somn în boltă, oamenii sëi alergară de 
colo până colo prin oraş, prin jurul palatului, pe la 
bariért, prin împrejurimi şi pe ori unde era teama 
de vr’o năvălire de haiduci ; toată noaptea nu închi
seră ochii săracii şi nici la (ţiuă nu se astâmpârară.

Apostolache tocmai adoua (Jî noaptea termină cu 
deretecatul fără ca unchiu-sëü să mai dea p’acolo. şi 
cum termină se duse de’î dete cheia, şi în loc să se 
culce plecă împreună cu ciata sa la Piatra ca să es
corteze un noü convoiü de bani.

A treia Qi vodă chemă pe vistier şi’l rugă au'î a- 
ducă din boltă vre o douë mit de pungi ; Alecache 
luă cheia adusă de cu seară de către nepotul sëu şi 

coborî în boaită fredonând o căntare de dragoste 
îa modă în ţara lui când părăsise cei doi lămâi 

degeraţi. Uşa se deschise lesne, dar când să in

se

acum
tre în întru se luă cu mâinele de per şi de barbă şi 
începu sn ţipe ca un năbădios îngrozit de ceia ce ve
dea înaintea ochilor. Câte trele bolţile erau goale 
toacă şi pe peretele celei d’ântsau era lipită o hârtie 

era scris cu litere greceşti următoarele rîn-pe care 
duri ;
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„Iubite unchiule.“
„Să nu’ţî mai dai osteneala a căta baniî şi pe. 

«scumpul D-tale nepoţel împreună cu céta lui, căcî şi 
„banii şi el sunt acum puşi bine de Bujor ca să nu 
«mal dai cn mâna de el cât aminul. Iartă-me de su
părarea ce ’ţl-a pricinuit; al D-tale smerit nepot.

„Apostolache".

Mal josul acestor rîndurl era scris în Românesc! :
„Vistiernice
„Fa bunătate de primesoe de la Bujor acest răvaş 

«ca să nu remăî păgubaş, prin care încredinţează că 
a primit din visteria ţerel spre a le da înapoi la 
«adevăraţii lor stăpâ..! 200000 pungi cu bani.

„ Bujor“

Vodă aflând nenorocirea cea neaşteptată fu p’aci 
p’aproape sà’i vie apoplexie, iar Vistierii plânse toată 
viaţa sa, nu pe nepoţelu ce perduse, ci graţia domnésca 
ce’l oropsise slujba de care fusese despărţit şi drăgu- 
liţa de avere ce’I fusese confiscată de domnie.

' ■
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CODREANU IN TEMNIŢA

Am lăsat pe Bujor în braţele Ionel Simcjianel cu care- 
se cununase în monăstirea Hangului. De atunci se făcu 
se mare schimbare în caracterului; fetele şi nevestele 
n’avură să mal sufere prigonirele după urma lui şi pă
rinţii şi bărbaţii n’avură ocaziune să mai blesteme cu 
urgie pe groasnicul hoţ de fete şi de neveste, fiind-că 
totă afecţiunea lui, toată dragostea Iul, toate ţinerile 
lui sentimente fură închinate Ioanei, şi numai Ioanei

Pentru ea nu mai dădu prin codru aprópe trei luni, 
pentru ea lăsă pe Codreanu sa facă cu ceata sa ori 
ce1! plăcea, pentru ea uitase jurământul ce făcuse lui 
Grozea şi ar fi uitat cu totul datoria sa, daca chiar 
ea nu’i ar fi adus aminte. Dar într'o (}i ca între două 
sărutări îl <}ise :

— Dar sciî tu măi bădiţă că te-aî cam trândăvit?
— Eu ! esclamă haiducul surprins, dar ce nu. te 

sărut îndestul ?
_ Despre asta nu tînjesc eu ; nu, din potrivă ;

dar mi se Pare c& aî cam c*ne eştî» 9* ce da-
ţpril al.
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— Cine vrei să fiu alt de cât bărbăţelul tău? şi ce 
datorii maî sfinte cată să’mi îndeplinesc, faţă de tine 
de cât acelea'd’a mă face vrednic de iubirea ta?

— Voiü să fii haiduc cum aï fost mal înainte d’a 
me lua pe mine şi să pleci chiar de măine în codru.,

— Haiduc ! esclamă Bujor încruntându-se şi uitându- 
se cu o căutătură bănuitoare spre iubita sa. Cine ţi-a 
însufllat acest gând ?

— Nimeni.
— Nu se poate.
— Me jur pe ce am mal scump pe lume.
— Dar tu ? tu ce te vei face ? adaose Bujor uităn- 

du-se drept în ochii ei.
— Eu te voiu însoţi ori unde vei merge.
— Pe mine? tu ? o femee în codru! cu neputinţă.
— Numai eu am fost haiduciţă într’astă lume? O! 

Bujor, dragă, dacă în adevăr më iubeşti fă ce te rog, 
aide în codru, că multe lăcrămi ai să stergT, multe 
nedreptăţi aï să isbăndesci ; dacă nu vrei să ţi se 
isbésca ochii în codru de vederea unei femei, se póte 
să facem lucrările alt-fel ; pot să te fac să capeţi un 
frat?, un frăţior mal mic ca tine care va împărţi cu 
tine tote primejdiile şi nu te va părăsi nici c» dată. 
Aşteaptă să vetji.

Zicênd aceste cuvinte, numai de cât treou într’o 
cameră laterală sburând uşure ca o păsărică, şi peste 
câte-va minute apăru în locu-ï un puiü de haiduc cu 
poturi, brîü şi arme haiduceşti, care aemăna la chip cu 
Ioana, dar nu mai avea nici aerul, nici părul ondalos, 
nici menţinerea femeiască a Iónéi.

Bujor remase încremenit înaintea astei transfigu
rări neaşteptate, pe care Ióna de mult o. pusese în
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lucrare cu ajutorul bëtrauel servitoare, şi voi să pro
testeze, dar rugăciunile, desmerdarile şi tot arsenalul 
armelor ce întrebuinţează o femeie când vrea să tri
umfe, îl făcu să se înduplice şi să'i dea voe de alu 
însoţi în oodru.

Indrăsneţele înterprinderî cu ianicerii şi nepotul 
vistierului se petrecură în urma întrărel Ioanei 
în codru ; Ioana fu Introdusă în ceată sub chipul 
junelui Niţu, si în calitatea de frate mic alu 
căpitanului luă o parte foarte activă în am
bele întreprinderi şi se distinse mai cu asupra ca 
un voinic.

După ce le aduse bine la capăt pe toate şi îşi îm
bogăţi bine voinicii cu prădarea vistieriei, al cărui con
ţinut îl îngropase mal întăiu în timpul nopţii afară 
din oraş în apa Bahluiulul şi apoi îl cărase încetul cu 
încetul în timp de o lună la conac, Bujor dete drumu 
cetei sale ca să se odăhnească căte-va săptămâni şi 
fie-care se duse pe la satul sëü ca să’şl vatjă de 
gospodărie.

Intr’ast timp Bujor trecu cu Ioana în misterioasa 
lor cămăruţă şi codru remase pe m .na lui Codreanu.

Junele haiduc ca să îl treacă de urît, se hotărî să 
facă sânge rëü lui vodă prin căte-va atacuri mici şi 
singuratice, dar indrăsneaţa sa încercare fu p’aci să’l 
coste viaţa.

Intr’o Codreanu primind scire de la emişarii sei 
secreţi cu care Bujor împănase întreaga ţară, că un 
grecoteiü bogat mergea spre Gralaţl cu o sumă con
siderabilă ce strânsese din sudoarea Românului, spre 

încredinţa unul căpitan de corabie ca c’o ducă la 
patria Iul, plecă singur spre partea locului, şi între 
Eoman 91 Bacäü întălni pe grec, îi dătu bună <Jiua

a o
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ca un creştin de omenie, şi grecul răspunse cu bru
scheţe :

— Carnacsi diavolo Bogdani.
— Dar de ce me ocărescî boerule ? întreabă haidu

cul deghisat apropriindu-şt calul de calul fanario
tului.

— Bre merzi d’aţi, îl răspunse acesta cu ton arţă
gos, că te umflo cu afti vena de bou.

— Boerule mi se pare că esc! cam arţăgos, obiectă 
haiducul cam rînjînd.

— Asia plaţe la domnia mea.
— Să’ţî placă boerule în ţara D-tale, dar nu într’a 

noastră.
— Ma, a cui ţara ie asta haï ? a voastră mozi- 

ţilor ?
— Negreşit ; dacă ne-am născut în ea şi vorbim 

limba el.
— A nostra este bodurlane, căţl al nostru este vodă, 

si noi i muncamo bunu.
— De asta aşa e; d’aia vă iubesce Românul ca 

sarea în ochi.
— Ce pasă ia domnia mea ? stringo eu bani ?
— StrîngI, strîngi până ce vine Bujor cu aï lui, 

ca să te gătuiască şi să-ţi ia tot.
— Buzoris este un budalas; se vina la mine dacă 

o da mâna la Dumialul.
— Dacă ar veni aici, chiar pe ast câmp, ce’i al 

face ?
— Ego? ve(Ji afti pistolo? adaogă grecul bătând 

cobori calului, cu ele nu e frică la mine de Buzoris.
— Ce ie drept tare curagios se vede co escî, boe- 

r.ule, de umbli singur pe aşa vremuri, Codreauu 
«Jimbind.
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— El el ! 8unto palisaris ego.
— Ce ie dreptul, trebuie sa fil şi bun la inimă, 

fiind- să proverbul (Jic® : omul curagios este şi milos.
— Căte odată; nu pot vede cbindo tai ghito la uno 

puio de gaina.
— Dar cu bieţii români cum te porţi cocoane ?
— Cbindo este omo de ispravă si munţeste multo 

si bine, ego ţinteşte pe el cu una litra de rachio, iar 
cbindo nu, dao cu afti vîna de bou până curdze sîndze 
si la bostani groşi dezugo boi de la plugo si le pui 
pe eli se traga.

— Dar dacă na vor ?
— Ii bătu cu haraptnico ţel de patru cal.
— Dar dacă moare ?
— Ii plătescu cu dio floria şi nimeni nu P^a*
— Bine stal D-ta !.. esclamă haiducu, d'aia vă îm.. 

bogăţiţl aici ! dar când vine unul să vè ceara împru
mut ce-va ?

— Ii ţeru zalogu si-I dau mesa mesa.
— Cu dobîndă ?
— Mal este vorba frăţico? una si una.
— Dar când ţl-aş cere eű să mă împrumuţi fără 

zălog şi dobândă m’al împrumuta ?
— Ţe spui diraiata ? ţe esti cu mine ? fraţicu al 

meű ? una ruda ? al ?
— Nu, dar fiind că sunt om sărac şi la mare a- 

nangbie, am crezut că ol fi om a lui Dumnezeii şi ol 
compătimi.

— Mută-ţî ghindu bădiţă; cu bani mila nu încape.
— Unde nu înoape mila, încape sila cucoane, (J-ise 

Codreanu cu o voce detunătoare.
_ Çç cănţi tu mozico ? esclamă grecul schimbând

du’şî facia.
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— Un cântec care nu’ţî va plăcea, respunse hai
ducul scoţînd de la brău două pistóle; scoate bani ca- 
ţaoane.

— Ţe glumeşti, fraţico ? <Jise grecul tremurând.
— Nici glumă nici nimic, scoate banî.
— N’am la mine nimic, crede-më.
— Ia nu maî spune minciuni? al 20,000 galbeni pe 

care vrei să-î trimetî în ţara caţaonească; scoate-î mai 
iute dacă nu vrei să ţi-i scot eu.

— Iţi zuro, că n’amo niţi frăntă para.
— Ia ascultă, pe Bujor nu’l minţi cu unacudouë,
— Buzoris ! . . , esclamă grecul terificat. Pana- 

ghia-mu !..
— Aşa budalaoa de Buzoris; ia scoate pistoalele de’l 

împuşcă dacă îţi dă mâna.
— Iată-le, respunse bietul cochinţ scoţînd pistoalele v 

din cobur şi dându-le hoţului tremurând ca varga l 
le harizesco Dumitale.

— - Mulţumim, dar mai scoate încă.
— Iţi plaţe armăsaru meu ? el haide, ţi-1 dau şi 

pe dânsul dacă vom azundze la Galaţi.
— Să lăsăm gloaba în pace şi să trecem la bani ; 

hai scoate mai curând.
— Dar n’am, n’am la mine, îţi zuro ; nu cre<}l ? nu 

esti creştin? aide la mine a casă si acolo vom vedea.
— Nu e vorba de ce ai acasă, ci de ce ai la tine ; 

aide că scot fiarele şi aprind focul.
— Căpitane, fieţl milă, murmură grecul perdut.
— Lasă că nici ţie nu’ţî este milă de Român, ci’l 

pui ca pe boi la jug şi îl plătesc! cu doi galbeni 
dacă moare ; aide dă bani mai iute.

— Azutor, hoţi, tîlharil ! strigă grecul sbătîndu-se 
în braţele de oţel ale haiducului.
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— Tacă’ţi fleoanca că’ţî repui viaţa, strigă Co- 
dreanu cu o voce detunatoare snopindu’l cumplit.

Grecul nu mai auc}.ea, nu mai vedea, ci striga, sbe- 
ra, urla cât îl lua gura.

— Vëcj. bine că trebue să’ţl amuţesc fleónca cre3- 
tându’ţî pelea, strigă haiducu scoţend cuţitul de la 
brîü; o să më dai de pagubă caţaoane ca să te plătesc 
şi eu cu doi galbeni.

După ce prouunciă aste cuvinte, înfipse cuţitul în 
gâtlejul bietului , grec, îl lăsă să cază jos după cal 
într’un lac de sânge, scotoci prin coburî, desage şi 
busunare, găsi banii băgaţi în patru pungi, le luă 
mal de cât în braţe, le aşe(}ă în desagele şelel calului 
sëu şi pe urmă dădu drumul caulul rernas fără de 
stăpân, se şterse de sânge şi plecă ca glonţul temân- 
du-se c’a zăbovit prea mult şi a făcut prea 
sgomot.

Temerea haiducului era fundată, fiind-că în adevër 
se zări la spatele seu un nor de praf care ascundea 
o ceată de vre o 15 seimeni ce se întorceau spre re
şedinţa districtului, după ce însoţise un convoiü de 
producte pentru armata turcească tăbărîtă la Măcin. 
El mergeau cum zice grecul: agali, agali ; abiau clă- 
tinaü frânele în gurele cailor care, cum se vede erau 
molipsiţi de pustia de lene ce băntuia pe stăpînil lor; 
eî ar fi trecut de locul unde zăcea bietul grec în 
prada ultimelor agitări de agonie, fără să vază nimic 
fără să scie nimic, fără să miroasă chiar urmă de 
haiduc, dacă n’ar fi venit calul murindului şi nu le-ar 
fi turburat monotonul cântec cu care voiau să momea- 
îneacă urîfcul, printr’un sforăit şi un nichezat semflcativ.

Au<}ind ast. nichezat precum şi respunsul bidiviilor 
Jor, bravii apărători al Domniei, rădicară nasurile în

mi

mare
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şi vëijura îuainte-Ie un cal înşelat şi închingatu 
dar fára atăpîn. Unul din eî se apropie de el, îl a- 
pucă de frîu fără nici o opunere din parte'l şi vetju pe 
o ipingeaoa albă pusă d'asupra şelel mal multe picături 
de sânge. Acest sânge îl făcură mai atenţi, le aţâţară 
curiositatea şi’l îndemnară ca să se ia după urma făcută 
de copitole calului şi să descopere pe grec sbătânduse 
în ultimele momente ale agoniei avînd înfipt în gru- 
maj un cuţit pe care era stampat numele lui Bujor. 
Venind acest spectacol îngrozitor seimenii se cutremura
ră şi începură să se uite sperioşl în toate părţile, 
credendu-se deja înconjuraţi de ceata teribilului cap 
de haiduci.

Pe pajiştea cea verde a întinsei câmpii se vedea 
încă fugind un om care avea toate alurile unul hai- 
ducű.

— El e uciraşu, 4*se unul L^n poteraşî vScjindu1! ; 
după el băeţl până nu intră în crâng.

Poteraşil au(}înd că era numai uuul căpătară cura- 
giul ce *1 părăsise şi se lisară în goana celui ce fu
gea înainte.

Codreanu, căci în adevër el era fugarul, simţindu- 
se urmărit înfipse călcăile în burta calului, şifugaoiu 
începu să sboare, dar era deja ostenit şi caii odihniţi 
al poteraşilor îl sosea mereu din urmă.

In fine sosi în marginea crângului şi când să se 
afunde în el ca să nu se mal vadă, întoarse capul în- 
napoi ca să vac}ă dacâ mal eia urmărit. Intr’acel mo
ment poteraşil penjînd speranţa de a’lu mal prinde, îşi 
descărcării armele spre el şi 
lângă ureehia sa pe care o 3dreli puţin şi ’1 făcu să 
pue mâna la dansa ca să pipăe. Atunci îl tjise o 
voce din napol :

sus

glonţ inimic trecu peun

1 •
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— Te cunosc acum căne spurcat căci bine te am 
însemnat. Ne mai întâlnim noi altă dată.

Cea mai mare parte din haiducii din ceata lui Bu
jor, ca toţi haiducii care aii voinicit pe timpul Fa
narioţilor spre a apăra Românismul contra prigonirii 
lăcomiei străinismului, acei viteji păunaşi de codru care 
îşi luau de bună voe misiunea de a resbuna cum pu
teau strămbătăţile pe care apărătorii siguranţil si li- 
niscei societăţii nici gănd n'aveaü să le pedepsească, o 
săptămână şedeau în codru şi doue săptămâni acasă, 
schimbându-se pe rând ca dorobanţii în cjilele nóstre.

îndată ce lăsau puşca din mână, se duceaű la satul 
lor, unde aveaü casă, nevastă şi copii, unde îşi plă
teau toate angaralele şi erau cunoscuţi şi consideraţi 
de consătenii lor; ei luau plugul de coarne sau lopata 
de coadă şi munceau de îi treceau mii de năduşeli ca 
să fecundeze pământul spre a satura pe lacomii ve
netici, iar după ce trecea saptămânele, da plugul, co
sa sau. sapa pe mâna celor d’acasă, aruncau dulama 
pe spinare şi apucau poteca codrilor înecându-şi do
rul ce le producea suferinţele terei prin 
duioasă. Ei spuneau consătenilor lor că merg la 
ca să cumpere sau să vînză ceva, satul însă scia unde 
mergeau, dar nimeni nu deschidea gura să’i trădeze ia 
vre un venetic, pentru că toţi seiaü causa care apă
reau ei.

Şeapte (Jile după moartea grecului, Codreanu îşi 
lasă puşca, pistoale şi şoimuleanul lui îu tabăra că
pitanului şi apucă poteca în vale spre casă. Eşind în 
drumul mare, se abătu la un hănişor să’şi ude pu
ţin gatul şi să ’şî innece aleanul în niţel vinişor, şi 
intră în cârciumă ciicend :

— Noroc fraţilor.

j

; \

vre o doină 
oraş
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— Noroc să dea Dumnetjeü, răspunse cei din câr
ciuma.

După salutare şi răspuns, Codreanu se puse pe o 
laviţă dinaintea unui mese lungi şi ceru vin. In câr
ciumă pe lângă ţărani şi ţărance era şi vre o şase 
seimeni care ’şi beau vinul şi ’şi fáceaű cheful retraşi 
într’un colţ deosebit de ţărani. Unul din acei sol
daţi, a cărui întreagă facia era o cicatrice îngrozi
toare, se sculă de la masă, şi pe când Codreanu ră
dica fundul oalei în sus ca să tragă o duşcă ţăpănă, 
simţi pe umărul drept apăsarea unui mâni. Când lăsă 
oala în jos şi ''şi aruncă ochii vă(}u înnainte-i nu 
fără nelinisce pe soldatul cel groasnie la vedere.

— Ah tâlharule ce esci ! strigă acesta într’o gre
cească românească amestecată, apucând ţeapăn de 
braţ pe haiduc, dracul mi te dete pe mână mai cu
rând de căt nădăjduiam; nu’ţi am spus eü c’osapuiü 
mâna pe tine ?

— Ce ai cu mine, măi creştine ? răspunse haiducul 
prefăcându-se a fi mirat, ce ţi am făcut eu de nu mă 
laşi în pace ?

— Te faci că nu scii ? ce ai uitat pe neguţătorul ce 
• omorăşi mai de ună-^i între Roman şi Bacău?

— Eu ucigaş ? feritu-m’a Dumnezeu, răspunse hai
ducul făcendu-şi cruce.

— Aide, nu te mai ascunde viperă spurcată că te 
cunosc eü după sdrelitura ce 'ti am făcut la .ureche 
care nu s’a vindecat nici până acum; esci dintr'ai 
lui Bujor, dintr’ai tâlharului care 'ml a făcut astă 
rană ce m’a schilodit aşa de grozav căud puseiu 
măna pe el la nunta de la Copăcesci. Ah! d’ar da 
D»4eu ca cu tine să pui măna pe el şi să’mi săr i- 
.nima, proclete.
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La au(J.ul acestui teribil nume, toţi asistenţii se 
sculară după unde şedeau şi se făcură cerc împreju
rul luî Codreanu şi a seimenului.

— Eu din aï lui Bujori... esclamă haiducul. Ia la- 
să-me omule in pace cu Bujor al tëü, şi dute de ’ţl 
ve^î de vin şi prieteni dacă a început să ţi se pupu- 
zeze văt^ul.

— Ti !... hoţ şireţ, că nu ’mî scapi tu aşa lesne 
din mănă; e hoţul de alaltâ-erî, yerişcanilor, aaaose 
adresăndu-se către seimeni,

— Să-lu legăm cobza, răspunse cel alţi soldaţi pu* 
nând mana pe nefericitul Codreanu.

In deşert se smuci el, în deşert se sbătu, în deşert 
protestă, în deşert apelă laj ţărani asigurându-’I de 
inocenţa lui, fiind-câ ţăranii cu inimă căt purecele 
de frică ce le inspira seimenii nu (}ise nici nici cărc 
şi soldaţii tîrără în voe după el pe haiduc.

Chiar în acea seară află Bujor de la necunoscuţii 
lui spioni că Codreanu a căţut pe mâinile Grecilor.

Haiducul prins fu transportat drept la Iaşi unde 
fu aruncat în cea mal profundă şi mal bine pălită 
din temniţe. Aurind astă veste Vodă Mavrcordat simţi' 
o bucurie nespusă şi se scoboră însuşi cu marele lo
gofăt în temniţă ca să înterogeze pe haiduc, de la 
care prin dibăcie ar fi putut dobândi amănunte fórte 
interesante despre Bujor. Insă nici vicleana fineţă a 
fanariotului, nici promisiunile şi nici ameninţările nu 

din gura închisului alte amănunte de cât că e i-scoase
noceiit, nu cunoasce cine e Bujor, că vine de la Galaţi 
si că n’a trecut nici da loc pe Ja Bacaü, fiiind că 

venit prin Fălciu, unde este casa şi toate ale lui, 
şi mal ales că în <Jiua comitere! omorului el
a

era în
Galaţi.
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— Să’l lăsam câtă-va vreme pane să aflăm scirî 
de la Fâlciii şi Galaţi, 4isse Vodă plecând.

Pane să vie acelle scirî, temnicerul luî Codreanuse 
inttini într’o 4* la pdrta temniţiî cu un om de o sta
tură mijlocie, şchiop şi urît întocmai ca un temnicer; 
acesta cum îl vS4u ** 4*sse:

—D-ta escî temnicerul de aici ?
—-Da, dar ce vrei?
—Vreau să’ţl dau bună 4iua.
—Mulţumim Dumitale, dar pentru care cuvănt ?
— Pentru că am fost o dată prieten cu D-ta şi a- 

cum nu ne mai cunóscem.
— Prieten de când sunt temnicer ? sau pe când eram 

seimen ?
— O ! pe atunci pe când ne răsboirăm o 4* ínlrégá 

în pădurea Simniculnî cu o ceată de hoţi d’aî luî Bujor. 
Ce viteaz erai ! ce bine’ţ! cunoscea-I prietinii!,...
Uite eram lîrgă D-ta când rnl-au împuşcat piciorul tâl
harii !

—Cum vă4 D-ta ine conoscî bine şi eü nici de cât.
—Aşa uită omenii cei mari pe ceî micî.
—Aşiu vrea să ’mî duc aminte, dar aici nu putem sta 

mult foră a fi băgaţi de seamă.
— Dacă al voe bună şi vreme, al să tragem o duşcă 

la chir Iane d’alăturl.
Vinul lui chir Iane îl făcu cel maî buni amici, le a- 

mintiră trecutul ca 4*ua de ieri şi’î îndrăgostiră ast
fel în cât nu se mat înduraţi să se despărţească.

Dupö ce \şî spuseră multe şi mărunte, ptíetenul cel 
nou întrebă pe temnicer :

— Cum te mulţumesc! aci ?
— Petreeém bine pênô mal deunăzi ; dar de când 

a adus un hoţ din céta lui Bujor, bú mă odihnesc de
8
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loc, fiind că trebue să staii (j.i şi nópte deştept ; mi 
a’a”,dat poruncă să găsesc un tovarăşiu, dar n’ain putut 
găsi om de încredere, sciî colea cum îmi place mie, 
bun pentru un asemenea mosafir.

— Aoleo, pune-me pe mine nenişiorule şi vei vedea 
dacă se va putea mişca din loc tâlharul ; drac d’o fi 
tot nu-mi va scăpa.

— De scăpat nu va scăpa că nu va putea, fiind 
bine legat şi bine pă<}it, dar să nu dea ocliî cu vre 
unul d’aî lui, asta e totul.

— Lasă-1 pe mine că numai eu am ac de cojocul lui.
— Zëü aï vrea să fiî temnicer ?
— Chiar din acest minut.
— Aide cu mine atunci să te înfăţişez la vătaful 

temniţiî, dar p£zea să nu mé dai de ruşine.
— Să n’aî grije nici de cât.
Peste o oră şi jumătate amicul temnicerului era in

stalat şi el în calitate de temnicer şi făcea împreună 
cu camaradul seu revisia arestanţilor. Când intră la 
Codreanu, temnicerul îî (jise :

— Aici al să facî cunoscinţă cu unul din acei bles
temaţi care cu gldnţele lor ’ţi a făcut piciorul nepu
tincios cum mie braţul.

— Ah! d’ar fi pe voia mea, eu singur m’aş face 
gânde numai să fie spânzurat de mânele mele.

— Ce e mai lesne ; moş Călin de şi e ţigan, a al
bit şi nu maî póte să-şî va(}ă de treaba.

Cu asto cuvinte în gură temnicerul deschise porta 
de fer a chilii luî Codreanu şi intră în întru. Hoţul 
ve<}end pe acela ce însoţea pe temnicer, tresări şi se 
sculă repede în sus; dar se domoli pe dată şi se rea
şeză pe laviţa de piatră de care erau prinse lanţurile 
*»e 'i legau mânele şi piciórele.
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— Iată-ţî paşnicul, dise temnicerul cel mai vechiü 
adresându-se către haiduc ; să nu te împingă dracu 
să faci vre-o dobitocie, căci asta e voinic şi nu scie 
să gluméscá.

De la venirea noului temnicer se operase în carac
terul arenstatuluî o mare schimbare; din tăcut, .gân
ditor, trist şi desolat cum era, se făcu vesel, neîngri
jitor şi nepăsător. Nimeni nu pricepea astă transfor- 
maţiune şi toţi se mirau şi se minunau.

In fine sosi şi vestele asceptate de la Faloiu care 
afirmau că în adevăr esista într’un sat din acel tinut 
un om cu semnele şi numele indicate, dar de la Ga
laţi se răspunse că de nimeni nu s’a ve^ut pe unde
va un asemenea om. Aste veşti ne fiind îndestul de 
uşiurătore pentru acusat, făură pe logofeţii şi judecă
torii divanului să se adune şi să cheme înnainte-le pe 
presupusul hoţ. Ei tăgădui într’una toteacusaţiunele ce i 
se aduse şi.respinse tóté propunerile de ertare şi răs
plătire ce i se făcu dac’o vi ude pe căpitanul, ţiind 
într’una că el mi era hoţ şi nu scia ce dihanie era 
Bujor ăla.

— Te vom face noi să scii şi să ne spui chiar lap
tele ce ai supt din sânul mumă-tei, cjise un divanlîu. 
Să vie gâdea încoa, adaogă acesta cu o voce restitâ.

Intr’o clipă gâdea fu înaintea divanului. Nu era ţi
ganul care îmbătrînise în temniţa laşilor sehingiuind. 
la condamnaţi, ci o aramină tare şi venósa în flórea 
vîrstii.

— Dar nu este ăsta gâdele! dise divanlîu uitân- 
du-se chiorîşiu la dihania ce ţinea în mână paloşiu 
dreptăţii.

— Nu, Măria Ta, răspunse temnicerul, gàdea esta
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bolnav şi feciorii luî sunt la Vaslui ca sä spânzure* 
un osândit.

— Dar bine ăsta cine e ?
_ Este un temnicer de curând însărcinat cu astă

slujbă, om forte destoinic şi deştept.
— Acest temnicer e în stare să ţie locul de gâde ?
— Mai mult ca bătrînul, rëspun«} eu de dânsul.
— Bine ; fie cine va fi, numai să ’şi facă datoria 

cam trebue ; ia băete pe acest nemernic şifămi-1 cum 
vei sei tu mai bine ca’să ’şi deslege limba ; ţi-1 dau pe 
mână, dar bagă de séma că dacă n’oi fi bun de tréba, te 
puiupe tine în locul lui.

/Noul gâde luă pe acusat de marginea lanţului, îl 
împinse cu brutalitate înnainte, îl coborî pe scară, si- 
lindu-1 să sară câte trei trepte d’o dată, şi ’1 îm
brânci într’o 8uteranâ luminată de un foc vnlcanic 
care permitea ochilor să vacjă o mulţime de instru
mente de tortură de forme care de care mai oribile» 
Judecătorii veniră după denşiî, se aşecţară dinaintea 
unei mese şi (ţiseră ;

— începe gàdeo mai ântêiu cu butucul.
Cuin an<ji acest ordin, gâdele luă pe acusat în braţe 

‘ ca pe o pană, îl răsturnă pe un pat de lemn, îi a- 
puca piciórele, le puse între doue lemne, vîrî un al 
treilea lemn între ambele labe, le puse apoi între alte 
două lemne gróse şi începu să siringă cu un fel de 
v ír tej. Pacientul nici nu crâcnea.

— Pie-ţt milă de tine, băete, <}ise divanlîu, şi spune 
mal bine oe scil înainte d’a ţi se sdrobi piciórele ; dă 
de gol un tîlhar ca să te scapi pe tine de dureri şi 
moşia de asemenea lepra.

— Nu seiü nimic, nu pot spune nimic de cât că 
gi'.jit nevinovat, réspunse Codréuu fără turburare.

í i.-î
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— Ia mai strânge-1 niţel oá prea ?ï vorba obraz
nică, c}ise divan lini.

Gâdele se supuse, dar pacientul nu 4ise nicî P^3«
— Se vede că nu’ţi este braţul vêrtos, măi băete. 

strigă judele, de nu l’ai făcut încă să deschi4ă gura 
penă acum.

— Vei vedea acuşi, stăpâne, răspunse gâdele aple- 
cându-se spre condamnat ca să ’ï potrivésca penele 
dintre genuchî şi glesne. Apropiindu-se cu capul de 
urechile acuzatului, el îî 4îse repede şi încetinel :

— La dracu sbiară, şi tu, şi urlă ca toţi câinii din 
lume ca să nu încep aminterî.

Abia mal strînse puţin vârtejul, abia mai lovi o 
pană cu ciocanul, şi începu să iasă din gura şi din 
peptul pacientului o mulţime de ţipete, urlete, bles
teme, înjurături, dar nici o mărturisire.

— Bravo, strigară adevăraţii gâzi ; dă vêrios băete 
ca ’şî-a descleştat hoţul fălcile.

Gâdea dete penă ce obosi, pacientul ţipă pêne ră
guşi, dar din gura lui nu eşi de cât :

— Sunt nevinovat, nu sunt hoţ ; fie-vă milă de mine, 
fiţi creştini ; cadă păcatul asupra celui ce m’a dat în 
manele vostre.

— Dă mereu, strigară boeril încă o dată.
— De surda, răspunse gâdele stând ; ciolanile i s’au 

sdrobit cu totul şi osânditul a leşinat,
—■ Treci la seripete.
— Ar muri şi n’ar mai (Jice nici cârc.
— Ce e de făcut atunci ?
— Póte că se va îngrozi de vederea spînzurătoriT 

şi va spune cşva.
— Bine, atunci pregătesce spînzurătorca pentru 

mâne.
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PAŞEA DE LA SILISTRÀ

A doua 4i, dis de diminâţă oraşul Iaşi era într’c 
mişcare şi o ferbere estraoidinară ; totă lumea cu mic 
cu mare din c]orî de c)i se înhăita cete cete şi se în
druma spre estremitatea oraşului, ast-fel ca răsăritul 
soréiul găsi câmpul de osîndă acoperit de mii şi mii 
de curioşi care înconjurau o furcă de spînzurătore şi 
estrada judecătorilor. Stradele învecinate, casele şi 
învelitorele nu mai încăpeau de lume.

Intr’acea 4* de diminâţă intră în capitală un paşe 
turc cu un cortegiu lucsos care trase drept la Palatul 
Domnesc. Vodă îl priimi de la scară şi \1 conduse în 
întru cu mare cinste. Era paşa de la Silistra, care ve
nise în Iaşi având trecere pe acolo spre a merge pe 
uscat la Hanul Tătarilor NogaiţI.

— Ce este asta mare alaiu ? întrebă Turcu pe vodă 
după ce se aşe4a pe sofa şi începu să sdrbă din ca- 
feaoa ce i se servise ; ce întîmplar^ a scos din case' 
pe Iote raialele de stau cu gura căscată la sőre ? alt

hoţ mare, răspunse vodăy— Să spânzură astăzi un 
şi lumea s’a ftdunat ça să se uite la îndeplinirea o- 
sândeî.
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— Frumosă privelisce! strigă Turcul cu pasiune 
mergi şi Măria Ta ?

— Mergeam claca nu m’aş ű învrednicit de cintea 
d’a găsdui pe Inuălţimea Ta.

— Merg şi eu ; place la mine aşa privelisce fru
mos ă.

îndată după aste cuvinte se trămise grabnice or
dine ca sa se amâne esecuţiunea pêne la sosirea M. 
Sale şi să se prepare un loc potrivit cu rangul 
petuluT M. Sale. Ordinul se esecută pe dată şi vodă 
însoţit de pase şi totă suita lor ajunse la locul de 
esecxiţiune si se sui pe estrada ce fusese clădită în 
facia spânzurătorii. După un cuart de oră sosi şi 
damnatul care sta culcat într’o căruţă cu două róte 
mânate de gâdca, nu de cel tênër care îî şfărîmase 
p;ciorele, ci de bătrînul Călin, şi în urma lor se în
chise uu cjid gros de seimenii care să poprească pros
timea d’a năvăli spre spânzurătdre.

Ajungênd la locul fatal, condamnatul fu luat în 
braţe, pus pe estrada ce înconjura furca de esecu- 
ţiune şi i se atîrnă de gît laţul omorîtor. Când se 
apropiă preotul ca să ’l dea bine-cuvêntarea de erta- 
rea păcatelor, condamnatul se sculă în genuchî, îşi 
preumblă ochii peste toţi asistenţii, şi pironindu-î spre 
estrada domnésca, strigă din tote puterile :

— Sunt scăpat, sunt scăpat, Dumne^ßü a avut milă 
de mine.

— Ce noimă are aste strigăte ? întrebă vodă pe 
logofătul dreptăţii privind cu mirare spre condamnat 
care se sbătea într’un spasm de bucurie.

— M. Ta, strigă condamnatul sărind tot în genu- 
ohe după estradă, cu tdtă opunerea sentinelelor, şi că- 
4end la piciórele tronului domnesc, înnălţimea ta escî

oas-

con-
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drept şi nepărnitor care nu vrei mórtea nevinovatului; 
aibî îndurare şi îngădu-mă a dovedi că mântuirea şi 
îndreptăţirea mea stă lîngă M. Ta.

Toţi ochiî se îndreptară spre paşa.
— Da, mărite Domne, adaose cu foc osânditul plîn- 

gend, da, cinstiţi boerî, da fraţilor, numai Aga care 
este colo lîngă scaunul domnesc, póte mărturisi că 
eu eram la Galaţi, ba încă pe Dunăre, când spuneţi 
că s'a săvîrşit omorul.

— Ce ondronesce acel tâlhar şi întinde mânele spre 
mine ? întrebă paşa pe vodă în turcesce.

— Dice că măria ta îl ounosci şi poţi să mărturi
sesc! că nu este vinovat, răspunse vodă.

— Nu ’l cunosc ; replică paşa încruntându-se.
— Me va cunósce, strigă haiducul aflând sensul 

răspunsului paşeî, o ! sunt sigur că mă va cunósce 
când îl voiii face eu să ’şî aducă aminte spuindu’i 
óre care lucruri. Ago, Mărite paşe, îndură-te de mine, 
aï milă ; de şi eştî păgân, fii creştin şi aduţi aminte 
de sărmanul luntraş care acum două săptămâni, în* 
tr’o 4i de vineri, v*a trecut Dunărea de la Ghecetül 
Turcesc la Galaţi şi de la Galaţi înnapoi la Ghece- 
tul Turcesc.

— Ţiu minte, răspunse paşa gândindu-se puţin după 
’ce i se traduse vorbele osânditului ; da, adaose apoi cu 
convincţiune, îmi aduc bine aminte că acum două 
săptămâni am trecut Dunărea cu un luntraşiu ghiaur 
într’o de vineri, fiind că în aşa (}i mare nu puteam 
merge cu luntrele împărătesei, dar nu ţiu minte cu cine a 
nume nici nu ’mî aduc aminte de chipul luntraşiulul.

_jţî vel aduce bine aminte, replică osânditul după
pe i se traduse noima vorbelor paşeî. Aduţî aminte 
M. Ta de. vîltorea aceea în care că^urăm când ne.în-

r •.
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torséram de la Galaţi şi în care ne învîrtirăm vr'o 
câte-va minute; era p’aoi p’aci sa ne înnecăm.

— Da... ’mi aduc aminte, respunse paşa auijiud tra- 
ducţiunea cuvintelor lui Codreanu.

— Adu-ţî aminte de lovitura ce ’mi dete M. Ta 
peste obraz şi ureche cu o nuia supţire. din care pri
cină îmi sângeră sfârcul urechii.

— Aşa, de necaz te-am lovit, dar ’ţi am plătit 
astă iuţelă.

—Al fost darnic si milos ca un adevărat creştin; 
fii şi acuma Măria Ta după ce te-ai încredinţat, şi 
spune M. Sale că vineri la 25 Septembre când s'a 
săvîrşit omorul, eram pe Dunăre cu M. Ta, m’al lc- 
vit peste ureche, iată şi semnul, şi mi-ai dat drumul 
plătindu-mi ca un Paşe.

— Dacă s’a săvîrşit omorul, (jise Paşa întorceudu- 
ae spre vodă, în c]dua î*1 care spune acest om, pe 
viul Dumnecjeu şi pe cinstea mea vë încredinţez că 
ast om e nevinovat, fiind-că atunci a fo9t cu mine 
pe Dunăre.

— Mé încredinţez pe vorba M. Tale, respunse Vodă, 
şi dau drumul nevinovatului. Deslegaţî pe acest ora, 
adăogă, adresându-se către gâde, şi daţi-I drumul să 
se ducă într’ale sale.

— Minune, minune. ! strigă poporul entusiasmat pri
mind pe osîndit în braţe ; să trăiască M. Sa, să tră
iască Paşa de la Silistra.

Codreanu îndată ce scăpă din raânele mulţimeî, prin 
o nouă minune neînţelesă îşi însdreveni piciórele sdro 
bite şi o luă la sănetosa pe nisce strade laterale, iar 
Paşa, după ce se ospăta cu Vodă, plecă cu suita sa 
.spre Sculenl.

Peste câte-va vodă găsi pe masa lui de oul-
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care o epistola în care citi plin de mirare şi ciuda 
coprinderea urinătore :

„Maria Ta.“
„De trei ori al cercat să te lupţi cu mine şi de trei 

„ori ai rem&3 biruit; ai vrut să me strivesel prin ia- 
„niceri lepădaţi de lege, eu am pus mâna pe olacul 
„ce aï trămis la Paşa de la Măcin, ’î-am luat scri
erea, l’am îndatorat prin mită şi groză, care este mai 
„înfricoşetore ca ale M. Tale, să nu spue nimic, şi el 
„n’a spus nimic şi m’a lăsat ca eü cu ceata mea să 
„ne jucăm cu M. Ta d’a ianiceriî vre-o câte-va dile 
„şi să punem mâna pe banii ce asceptal de la Doro- 
„boiu. Puteam să te omor, dar n’am vrut, căci de şi 
„strein, eşti Domnul ţereî, unsul lui Dumne4^u şi nu 
„sunt aşa de câinos la animă ca M. Ta. După aceea 
„m’am făcut grec, mai grec ca M. Ta ; am împănat ce
rtele păzitorilor vieţii M.Tale cu delii d’aî mei, şi împre- 
„ună cu ei am arătat seimenilor voştri ce va să 4^°^ 
„vitejie haîducâsă ; apoi am pus mâna pe totă vistie

ria ţârei şi iar m’am făcut neve4ut. In sfîrşit când 
„Codreanu, cel mai vitéz din haiducii mei, a câ4ut în 
„manele vóstre, m’am făcut temnicer ca să-î însuflu 
„curaj prin înfăţişarea şi poveţele mele, m'am făcut 
„gâde ea prin chinuri închipuite să T cruţ de chinu
rile vóstre, şi în urmă de tot m’am făcut paşe ca să 
„adeveresc minciunele omului meu şi să te fac pe tine,, 
„străine care te închini penă la pământ la tóté slu
gile străine, să te pleci îunainte-mi, sâ’mi cre4i cu
mintele şi să dai drumul omului meu. Aşa este că 
„am lucrat cu dibăcie şi te-am înşelat ca pe un prost? 
„Dacă o dată ’mî o plesni în cap să më fac domn în 
„iocu-ţî, am să isbutesc cu aceiaşi înlesnire, şi isbu-
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„tind fiî sigur că am să fiu sărbătorit şi linguşit de 
„omenii tei cu aceeaşi înjosire cu care eşti linguşit 
„şi sărbătorit M. Ta care ’i al înţolit şi înbogăţit, 
„Aşa sunt tote şarlele.

„Cum vedî e ou neputinţă să te resboescî cu mine; 
„astâmpăre-te dar şi lasă-me pe mine în codrul meu 
„ca să apăr pe nenorociţii mei fraţi de hoţiile şi ne
dreptăţile slugarnicilor voştri pêne ce Dumnecjeu se 
„va indura să ’î scape de asemenea lipitori, căci de 
„nu, me jur pe sânta Cruce că te ucid şi me puiu 
„pe tron în locu-ţî.w

„A Mării Tale plecată slugă.u
„Bujorw

). *
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FOAMETEA CEA MAME

Vodă după ce citi epistola de mat sus, în loc d’a 
se necăji, dinpotiîvă se minună de curagiul şi isteţi
mea astuî hoţ dibaciü care vorbea turcesce ca tur’ 
cui, grecesce ca grecul, scia să’şî comoue facia ast
ea să amagéscà ochii cei mai bănuitori, să-şl schimbe 
vocea în fel de fel de chipuri şi să’şî modifice ma
nierele după port şi deghisare.

Fiul fanarului care era din nâscere aplicat spre 
minună pênë la entusiasm deadmirarea artelor, se 

profunda instrucţiune a haiducului, pentru 
tea viuţeî cu mii de foî nu avea nicî un secret, şi în
cepu să T considere ca p’un mare artist, prin urmare 
să nu T mai urmărâscă nici să distrugă o fiinţă atît 
de alésâ, ci din contră se gândi cum să '1 conserve şi 
să’l ocrotéscà. Aşa dar dete ordine tuturor cetelor de 
seimenî să’l trécà cu vederea, să’l lase să haiducéscâ

care car-

nesupărat, şi când o vedea că se întinde prea mult, 
să'l alunge spre codrul Iul şi să’l facă scăpat.

Făcu ceva şi mal mult, iî trămise prin mijloace 
pie<}ise vorba d’a părăsi codru şi d’a intra în slujba 
JuT, făgăduinduî că ’î-va dărui ertare şi’l va face gră-
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măticu lui de taină, dar Bujol iubea prea mult hai
ducia şi ura prea mult pe grec! ca să primésca o pro
punere aşia de strălucită; rămase dar în codru între 
fraţii lui şi în braţele Ioanei 
oea mai vrednică de iubire, şi îşi ve<}u de haiducia 
lui, adică urmă înuaiute cu pedepsirea arendaşilor a- 
supritori, a birnicilor împovărători, a proprietarilor 
usurpâtori şi a străinilor cotropitori.

Mai era încă o consideraţiune care îndemna pe vodă 
să suspende antagonismul contra Iu! Bujor ; se vedea 
de departe că haiducul era ajutat pe sub mână de o- 
braze puternice din jurul palatului, şi chiar dintre 
compatrioţii lui, căci a min teri nu ’şi putea esplica el 
cum Bujor afla din vreme tote tainicele alcătuiri proec- 
tate în contră-i, nici presinţa epistolei sub semnată de 
el pe masa din camera sa, şi i se păru că nu era bine 
nici prudent ca să se lupte cu un duşman care dispu- 

de atâtea mijloce in niece timpuri de agitare şi 
i er bere când chestiuni politice ca influenţa Rusiei şi 
a Austriei să băteau în capete chiar în privinţa ambe
lor Principate, şi chestiuni economice ca descobirea 
ţăranilor de iobăgie eraü de scurt timp aduse la înde
plinire.

din cJLi în di se fă-care

nea

Astă hotărîre putea să mai aibă şi un alt mobil ; 
Bujor prigonit, urmărit, combătut, devenise încârna- 
tiunea Românismului în luptă cu străinismul ; hoţul se 
transformase în partisan politic, tâlharul în luptător 
patriotic. Piedestalul pe care urcase pe haiduc eve- 
uimentele şi situaţiunea critică a ţărei şi care crdâ- 
cea şi se înnălţa mereu trebuia răsturnat, sfáriináit, 
nimicit, şi numai prin amnestie, prin Jipsă de iufrïà 
putea să se nimicésca acel piedestal.

Iul Alexandru Mavrocoidfit Firanul nuCalculele
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fura nici de loc greşite ; Bujor care nu era un lioţ 
cum îl învinovăţia grecii, ci un resbunător al poporu
lui pentru tóté strâmbătăţile ce ’1 făcea să sufere 
păsaturi! sel, nevetjendu-se atacat nu raa! atacă, no- 
vec}ându-se urmărit nu mai urmări nici el şi nevë- 
4èndu-se prin nimic prigonit încetă de a prigoni. Fu 
silit să ia acésta determinare fiind împins şi de altă 
împrejurare; Firariu, de şi fanariot, însă nu era la
com de bani, se mulţumea mai cu puţin de cât pre
decesorii sei şi apăsa poporul mai cu cumpătare.

Póte că daca ar mai fi dăinuit mai mult timp a- 
céstá stare de lucruri, strălucirea aureolei ce încin
gea fruntea lui Bujor s’ar fi pălit, numele seu ar fi 
fost dat uitare! de către popor care este cam lesne 
uitător al facerilor de bine, şi voinicii care pe atuue! 
treceau la număr peste sută, veijend că le rugineau 
pusceîe şi iataganele de ne lucrare, ar fi părăsit pe 
căpitanul spre a ’ş! încerca norocul în alte codrurî 
unde liaîduceau alţi căpitani; din norocire pentru re- 
numele lui Bujor, şi din nenorocire pentru ţară, o mare 
calamitate, foametea se năpusti peste Moldova şi a- 
runcă în ghiarele cele! maî înfricoşate mizerii un nu
măr însemnat de mare de români. Acest teribil flagel 
scóse pe Bujor din toropeala în care căzuse şi din al
bele şi catifelatele braţe ale Ioanei.

Bogătaşii nu se ridicară cu inima la înnălţimoa mă
rire! nenorociri! ; e! nu făcură aceia ce făcuse o dată 
în ţara Romanóscá, tot pe un timp de fómete, comisul 
Radu Belşug din familia Văcăresclior, adică nu Vi 
deschisese hambarele ca sa ia cat va vrea mulţimea 
fometósa şi să le strige : Veniţi de luaţi cât vreţi cli 
D-ty‘U a dat mare belşug în casa Comisului Radu Vă- 
œiïrcscu, ci din contră închise şi ferecă hambarele, as-

a-
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eunse în pâment prisosul bucatelor ce aveau, şi mulţi 
din ei se încercară să scoţă folose însemnate din acest 
biciu D-deesc, adică să ’şi vînclă bucatele cu greutatea 
aurului şi chiar să cumpere suflete de omeni liberi ca 
robi pentru o bucată di' pâine. In acelaşi timp Domnul 
tocmai atunci fiind silit de lăcomia turcescă ca să tră- 
mită sume însemnate regialulut din Stambul, în loc 
de a lua o mesura de îndreptare, în loc de a aduce diu 
ţeri vecine ne bântuite de secetă producte îndestulă- 
tóre, pe care să le dea celor lipsiţi în împrumut pânë 
la noua recoltă, se mărgini a trămite tot ce avea la 
Constantinopole şi pc urmă a sta cu mânele în sân şi 
a nu mai cere birurile până la închiderea crizei.

Acesta nenorocire, acesta nepăsare, acéstâ calami
tate publică determină pe Bujor să iasă din retrage
rea sa, să se pue în fruntea voinicilor lui*, să dea 
busna prin tote curţile boeresci după la ţară, să des- 
chicjă Iu mbarele şi pătulele bogătaşilor ra să ia din ele 
mulţimea fometosă, ori-cât vavrea şi începu săpedepsâscă 
cu cea mai mare cnujime ori-ce cercare de împotri
vire. Totă Moldova de la Dorohoi la Galaţi şi de la 
Câmpulung la Chişănău. fu visitată intr’acest chip de 
acest oaspete ne poftit, în cât de frică mulţi des
chiseră de la sine hambarele fiămânijilor ca sa se 
scape de o visita atât de puţin dorită.

Acest espedient sumariu dar practic în momente 
excepţionale, făcu să înceteze fómetea numai în res- 
timpul de câte-va săptămâni de (}ile şi să procure lo
cuitorilor mijlóce de traiü pânë la recolta viitóre, dar 
nu resolva cu totul criza ; locuitorii fiind siliţi de 
fómete şi de lipsa de nutreţ, îşi tăisse vitele în cât 
nu se mai găsea nici la doă sate o pereche de boi de 
jug, şi bani nu se găseau cu care creştinii să 'şi cum-

j
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pere la primăvară vitele trebuincióse pentru plugarie. 
Pentru a o remedia şi acest rëü, Bujor recurse la a- 
celaşî expedient, şi făcu să încapă sila unde nu vrea 
să scie voia bună. O mulţime de bogătaşi fură căl
caţi cliiar în casele lor din oraşe de Bujor şi aï sei, 
despuiaţi de o parte din avutul lor şi apoi acel avut 
împărţit cu dărnicie. Trei părţi fură d?>te la nevoiaşi şi 
o parte pentru ascuţitul măselele la cetaşii sei, fără ca 
să fie împiedecat întru cât-va de omenii stăpânirei 
cure tremurau ca varga sub un arsenal de arme nu
mai la au^ul numelui lui Bujor.

Boeriî şi mai cu sémá Fanarioţii, vëdênd nepăsarea 
celor plătiţi ca să ’ï apere, vëdênd apatia lui Vodă 
care nu lua nici o măsură energică spre a ’i scăpa 
de acest flagel forte păgubitor lor, şi temându-se că 
real de care sufereau va cresce prin încuragiarea 
ce le procura această nepăsare, se duse cu mic cu mare 
la palat, ch()u la piciórele lui Vodă, şi într’o voce ce~ 
rură Domnului ca să ia mëeurl energice şi chiar ex
traordinare spre a scăpa de acéstà năpaste.

Alexandru Vodă care ori-ce s’ar 4^ce era oin bun 
şi milos de suferinţa sărăcimel, dar care n’avea pu
teri ca s'o facă să înceteze şi pe care *1 supărase fórte 
mult atitudinea nepăsătore a sfetnicilor sei, mai ales 
a grecilor faţă cu nenorocirea publică, se seusâ cum 
putu, se apără cum putu, promise ce putu, dar vë- 
(fênd că boeriî nu ’l slăbeau şi cereau cu insistenţă să 
ia la minut mes urî strajnice pentru a înfrâna hoţiele 
şi prinde pe făptuitori, subscrise o poruncă strajnică 
către căpitanii de plaiuri şi ocoale, ca să strângă pe 
toţi plăiaşil şi pandurii, să tntocmésca potere de ţar.ft 
şi să pornâscă cu toţii spre cuiburile haiducilor ca jaâ 
le stârgă şi urmele după faţa pământului.

s
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Ordinul lui vodă fu ascultat cu grăbire, poterile 
fură întocmite, plaiaşiî şi pandurii să îutramară şi 
bieţii ţărani porniră mal mult de nevoe de cat de voe 
ca să se resboiască cu aceia ce ’i scăpase de fómete, 
dar câud să pue mâna pe haiduci, ia pe haiduci de 
unde nu e, par-că intrase în gaură de şarpe, par-că 
’î înghiţise pamêutul de vil. Pădurele în care de o- 
biceiü se iveau el, cu tote bătăile cele mai minuţiose 
ce li se făcuse ca la o adevărată venătore, nu scóse 
la ivelă. alt de cât iepuri, vulpi si un număr nu mic 
de lupi, iar despre haiduci tipotis, cum (}ice grecul.

Ce se făcuse óre haiducii? de sigur cel mal miilţî, 
daca nu mal toţi, fusese surprinşi de ordinul de con
centrare pe a casă, adică pe la locuinţele lor din 
satele unde se adăposteau iarna sau cănd nu haiduceau, 
prin urmare fusese transformaţi în plăeşî şi panduri, 
si cutrieraü munţii şi văile, pădurile- şi câmpiele ca 
să prindă pe haiduci ! • !>

.l/JIih J IţţJjO 
■- .■'Aii ■ : v
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PĂRLEA VODĂ.

Alergătura inutilă a poteraşilor după haiduci dură 
mai multe luni şi poate ar fi durat şi ani întregi fără ca 
oamenii stăpănireî să poată pună mana haiducii din 
codru, pentru că, cum am cjia mai sus, grosul armatei 
haiducesc! locuia prin sate printre săteni, şi numai la 
ordin se duceaţi în codru, iar statul sëu major, adică 
căpitanul, locotenenţii sëï şi voinicii cel mal diochiaţî, 
în vreme de prigoniere îşi petreceau timpul ascunşi în 
tainiţe şi hrube săpate sub pămîut în iuirna codrilor, 
a căror misterioasă intrare era cunoscută numai de 
căpitanul.

Acele hrube pe care le am m^I descris şi in alta 
parte, erau îndestul de spaţiose ca la caz de trebuinţă 
să ascundă chiar o armată întreagă cu cal, aprovi- 
8ionărî îndestulătoare şi tesaurul cetei ; elle erau com
puse din mal multe compartemente, unele cu pereţii 
(Jidiţî şi boltite su piatră şi cărămida, altele cu pe
reţii căptuşiţi de scăndur! şi altele ne căptuşite de loc. 
Acele compartimente erau mobilate întocmai ca nisce 
camere în acea epocă, altele împodobite în tot ce are 
luxul mai scump, mal frumos şi mal rafinat; elle e-
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raű legate între (Unsele prin lungi coridoare asemeni 
boltite şi luminate cu felinare, şi comunicau cu lu
mea exterioare assemenl prin nisce coridoare une-orl 
lungi de sute de stânjeni, la extremitatea cărora era 
cate o scară care respundea în ti unchiul vre-unul co
pac gros sfredelit pe din întru săli scorboros de bă
trâneţe, în a cărui cóje se afla ascunsă ou multă di
băcie cate o uscioară pitulată după stuírvurí dese de 
mărăcini sau crâng. Secretul acestor eşir'i nu era cunos
cut de cât numai de căpitanul şi une-ori de către un 
locotenent al sëü forte credincios.

In una din nenumăratele subpamănte, construite 
de Bujor mal în tote pădurile mai principale sau de 
predecesorii sei care ’i lăsase ceata ca moscenire, se 
ascundea Bujor, Codreanu şi cel mal fruntaşi din ceta- 
şiiseî, bănd, mâncând şi chefuind, căcî provizii aveau 
destule strânse din vreme, fără teama să vor fi des
coperiţi vre odată de ômeniï lui Mavrocordat.

Cu tote acestea, de şi pandurii şi poteraşil nu le 
causaü nici un rău, dar pentru că îl ţineau în nelu- 
crare şi îl opreau d’a-şî îndeplini misiunea lor de re" 
părători, echilibratori şi răabunatorl între apăsători şi 
apăsaţi Bujor şi aï sel se hotărîră să’şî resbune chiar con- 
t ra lui Vodă aet-fel cum sciaü el şi el să’şî răsfcune spre a-1 
învăţa minte de a se lua la luptă cu nişte omeni ca el-

Scurt timp după ce haiducul luâ această hotărîre,
Ir şi ul se pomeni într’o noapte luminat de o lumină 
roşetică, lumina unul incendiu, şi toţi locuitorii se des- 
ceptară din somn în sunetul lugubru al tuturor clopote
lor de la Iote bisericele din capitală, şi de ţipătul îndoit 
mal lugubru al crainicilor turci care alergau în fuga 
cailor pe strada in mănl ou câte o faolă de răşină şi 
etrigaú mereü : iangăn vaacia....r!
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Aceste suuete sinistre desceptară din somn totă In
şi pusse în picioare toată suflarea omenească.

— Unde e foc? unde arde? strigau toţi din toate 
părţile.

— La conac, ard', palatul şi biserica Sf. Nicolae, 
răspundeau cei sculaţi mal de curînd şi mai bine in
formaţi.

Aurind acest răspuns gramccjî de lume adunate cete 
cete porniră spre palat din diferite direcţiuni şi merse 
pană în apropiere de teatru sinistrului. Aspectul era 
din celle mai îngrozitore, mal mişcătore şi mai im
punătoare! Limbi imense de foc eşiau ca nisce balauri 
uriaşi din mulţimea ferestrelor şi ferestruelor de 
ale palatului, se încolăceau învărtindu*se şi sucindu-se 
unele cu altele peste nemăsurată învelitóre de şindrilă 
care se transformase într’o nemăsurata tarla de foc, şi 
ardeaü plesnind şi păraind, luminând spaţiul în o culóre 
galbenă sângeroasă din celle mal fioroase la vedere, şi 
de un fum negru roşiatic des şi innecăcios.

Acâstă învelitore de şiţă veche, bârnele celle groase 
de care erau bătute scândurile plafonelorşi tălpoaele 
pardoselel, nenumăratele pridvoare, pălimare, cafasuri 
şi coridóre tóté de lemn şi vechi, erau atâta mate- 
terial tocmai bun să alimenteze acest incendiu uriaş 
şi să *1 conducă prin comunicaţie până la distanţe în
depărtate.

Lungul privdor acoperit, sprijinit pe stâlpi groşi 
de stejar înfipţi în pămînt, şi îngrădit cu cafasuri 
dese de vergele de lemn încrucişate, care se întindea 
de la palat până la biserica Sf. Nicolae Domnesc, prin 

se duceau Dómna, Domniţele şi femeile palatu-

sus

care
luî la biserică fără a eşi din palat, aprincjêndu-se şi
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el, comunică cu iuţeala fulgerului focul de la palat 
la biserica Sf. Nicolae şi o înfăşiură şi pe ea în flă
cări împreună cu tot hanul ce o înconjura, şi de a- 
colo s’a lăţit incendiul în partea oraşiuluT despre Beilici 
în cât până la <}iuă a treia parte a capitalei Moldovei fu 
în flăcări împreună cu mai multe biserici din partea 
despre răsărit a curţei Domnesci.

Acest teribil flagel adânci într’o conternaţie pro
fundă întreaga capitală, căci mai bine de o mie fa
milii rămase pe drumuri iară adăpost şi mürítőre de 
fóme ; un mare număr de victime fură surprinse de 
sinistru în prada somnului şi periră în flaGari, şi un 
număr însemnat de persóne se culcară bogaţi sau cu 
dare de mână şi se sculară săraci ca Iov.

Vodă fu cel mai încercat ca toţi; din palatul domr 
nesc, de şi acest colosal edificiu adăpostea peste trei 
sute de arnăuţî, bostaugii, cavaji, slujitori şi edicliT 
de diferite clase, nu se putu scoate mal nimic, şi fură 
consumate de flăcări o mulţime de lucruri scumpe 
strânse în decurs de mai bine de un secol, de când 
capitala se strămutase de la Suceava la Iaşi. Acest 
flagel fu atăt de destrugător din causă că serviciul 
de pompieri şi de sovetagiii pe atunci se mărginea în 
câte-va tulumbe primitive, pe care le transportai! de la 
agie la palat, adică de la o distanţă bunicică., în 
spinare, nisce tulumbagii ne abili, care sosiaü în tot 
d’auna aproape după încingerea focului. Asemenea ser
vicii! reü făcut precum şi .o manevrare din cele mai 
stângace, făceaţi să' devie aproape peste putinţă ori
ce încercare de a împiedica stingerea flagelului.

Acest incendii! dură tótánóptea, în următdre, 
şi ar ii durat încă şi mai mult, daca a doua <}i P© 
sub sérâ nu s’ar ii îndurat D-<}eü ©â trămită o sfîntă
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de ploae repede şi mărunţică care stinse pojarul.
După aceia autorităţile respective, îndemnate fiind de 

vodă, începură o anchetă minuţiosă ca să afle căuşele a- 
cestei nenorociri. O mulţime de păreri fură emise de 
diferite persóne din curtea Domnésca. Unii susţineau 
ca focul a isbucnit de o dată îu pod de la un coşiţi 
plesnit; alţii că dupe coşiul pi tăriei curţeloa re era in 
permanenţă înfierbîntat ca să coacă mulţimea de pani 
menită să sature pe omenii curţei, ar fi sărit scântei 
mari şi groase care ar fi aprins şindrila nemăsuratei 
învelitorl care era tot atât de naltă ca şi cele doă 
etagiuri din care era compus palatul.

Alţii mai fantastici spuneau că ar fi vecjut furi- 
şindu-se ca nisce năluce în fânaria de 1a spatele pa- 

• latului în partea despre miaza- (]i 
umbre înfăşurate în nisce ipingele negre care s’ar fi 
tîrăt pe ) ământ ca nisce şierpi pe costa 
pede a malului dintre fănârie şi curtea din dos a 
palatului, care umbre ajungând sub sadurile 
latului drept lângă scara cea mare care conduce de 
jos la streaşină învelitorii, s'ar fi suit pe dénsa, ar fi 
început să furnice a’a buşele întocmai ca nisce demoni 
întunecoşi pe repedea înclinătură a învelitorii, după care 
s’ar ti ivit în întunerec mai multe steluţe agăţate de 
şindrila ínvelitórei. După aceia umbrele s’ar fi scoborât 
cu aceiaşi iuţâlă spre streaşină, şi de acolo pe scară jos, 
apoi la fânărie şi în fine afară de cuprinsurile pala
tului, în partea despre Bahlui, fără să fie rjăriţl de 
pui de slujitori, căci curtea Domnéscá nu era pe a- 
tunci ca acum înconjurată de ian cordon des de san
tinele, ci numai în fata palatului păzeau câţi-va ar- 
năuţl. Peete câte-va minute stelele fură transformate 
în inbendiu.

Curţei, nisce

cea ré

pa-
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Vodă chiar dinnoptea sinistrului îşi mută reşedinţa 
în casele numite ale lui Ra(J.u, care se întêmplase a 
fi nelocuite, dar nu trecu bine trei t)ile de la 
strămutare, şi iată că şi acele case se aprinse în a 
treia nópte şi arse ca şi palatul domnesc până la te
melii, de astă dată fără să mai pricinuiască şi alt- 
cuT-va pagube, căci casa lui Rac}u era singuratică şi 
îuconjurată de grădini vaste, ast-fel că focul nu putu 
să se comunice şi la vecini.

După ce arse şi acéstá casă, Mavrocordat se mută 
într’alta, dar şi acésta se aprinse şi arse până în 
temelii peste câte-va (}ile după instalarea Iul întrân- 
sele. Aceiaşi parte avu şi a patra casă, a lui Gliica 
bătrînul, care peste o săptămână căiju iarăşi pra
da incendiului. In urma acestui şir de catas
trofe, boeriï nu mal vrură să ’şt dea casele cu . 
chirie lui Vodă ca să nu le mai vacjă prefăcute în 
eenuşe, în cât Maria Sa fu silit să se schimbe la Fru- 
mósa, la (Jătâţue şi la Galata, mutându-se ca ţiganul 
din loc în loc, fără să mal cuteze a se stabili defi
nitiv unde-va, iar poporul şiugubeţ şi glumeţ cum l'a 
făcut natura pe el. îl porecli Pârlea Vodă şi nju'lmaî 
slăbi cu acest ponos până ce nu.\şî luă lumea în cap 
şi fugi în anul 1787 în Rusia.

Urmaşul seu, bătrînul Alexandru Ipsilant fost Domn 
în Valahia, îndată ce se sui pe tron îşi aşecjă reşe
dinţa îu vechiul heilte, şi cum se yă(}u iustalat pe 
tron, găsi pe masă un bilet scris în cea mal curată 
elenica, prin care era vestit că daca nu va da ordin 
de desconcentrarea plăiaşilor şi paudurilor, Bujor hai
ducul îl va aprinde şi lui reşedinţele domnesc!, cum 
aprinsese pe ale Iu! Pârlea Vodă.

Ipsilante nu aya timp să ia nici o disposiţie bună

acea
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saü rea contra groasniculul haiduc, căci peste cate-va 
luul după suirea sa pe trou, Rusii şi Austriaciî de
clarară răsboiu Turciei, şi Austriaciî intrară în Mol
dova pe la Sănăuţî şi puse mâna pe Vodă şi curtea 
sa în apropiere de Borda şi '1 făcu prisonier de resboiu.

Aceia ce făcu Bujor şi aï seî în timpul resboiuluî 
dintre Turci, Nemţi şi Ruşî, al câruî teatru mal prin
cipal se desfaşiură ' în ambele principate, şi ceia ce 
se petrecu după resboiul de la 1788—-92, vom vedea 
în volumul al doilea al ace3teî scrieri intitulat: Bo- 
erîX Haiduci.
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