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IANCU JIANU
CĂPITAN DE HAIDUCI.

I.
Mereanu şi ceata sau

Acel din iubiţii lectori, cari au cetit prima 
parte a isprăvilor lui Iancu Jianu, întitulată: 
„Jianu Zapciü“, ţin minte păţităniilc lui din ocna 
părăsită cum şi modul isteţ ce a întrebuinţat ca 
să scape dintr’însa; ţin minte asemenea şi păţi- 

» tania lui bietu popa Constantin delà Breaza, care 
rimase pe jos dincolo de Poiana de lângă Câm- 
pina şi făcii pe Iancu cu cal, negreşit fără voia 
lui. Bietul popă s8 tîrî pănă acasă cum putu, fă- 
cendu-şî mered la cruci, dar sereapul lui cu stea 
în frunte adus delà Misir în ţora Român iscă do 
cătră un Mârzac-Tătar, nu mal vë(]ù în tdtă viaţa 
sa grajdul stăpânului sëû! El biet sbură cam în 
gónă peste dealuri, peste văl, purtând în spinare 
pe noul stăpân, care-1 cumpërase în legea codri
lor cu monedă haïducéscà, care nu së vedea, dar 
care sö simţia şi câte odată chiar ustura şi stă- 
pânu-sôü în loc sări rëspUUéscâ asta hărnicie si
lită prin câte-va óre de odihnă şi o bună mân
care, îl da mereu la călcâe şi-l ardea într'una cu 
nuele şi beţe smulse din pădure.

Astfel merse Jianu t<Jtă ziua şi o parte din 
nópte; trecii pe lângă Tirgovişte, pe lângă Câmpu-

!♦
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Lung, pe lângă orăşelul Curtea de Argeş, tra- ]t 
versă prin vad apa Topologuluî şi nu se opri 
pană ce nu së vëcjù în codrul des ce acopere înăl
ţimile ce domină valea Oltului şi a Rîmniculu1. 
Vë(}êndu-së într’această halăciugă de copaci, ii 
mal veni şi lui inima la loc şi să hotărî a des
căleca şi a da drumul calului să pască, spre a fi 
încal el sătul şi în stare de-a continua drumul îna-s 
înte spre ţăra Oltului ; într’acest timp el îşi ame- 
tia apriga fóme ce-1 consuma prin mestecarea în 
gură a câtorva fol de buruenî sălbatice, cari după 
credinţa haiducilor stămpără fómea.

Pe când el şi calul sëü să dau odihnei în- 
tr’acel hăţiş, îngropaţi în iarbă, care era înaltă pănă 
la genunche, în timpul în care calul mănâncă şi 
stăpânul sëü să ospătează cu fol do buruenî, în- 
g&duiţi-no iubiţi lectori, d’a ne transporta teatrul 
icţiunol la o mică distanţă de acolo, ca să vedem ' 
i să aflăm ce să petrecea în inima pădurilor, pe 
lând păsărele dormeaü în copaci şi hiarele în 
rizuine.

în aceiaşi pădure, pe acelaş muscel, şi in 
aceiaşi iarbă mare şi grasă să ascundea la o dis
tanţă fórte mică o ciată de haiduci! Intr’o luncă 
încântătăre, încunjurată din tóté părţile de păduri 
dese, largă numai de câte-va zecimi do stânjeni 
în lung şi lat şi ascunsă cu precauţiune de că-1 
tră gelósa natură indiscretelor căutături omenesc!, 
să odihneaü într’aceia sără doüë-zecï şi patru fiinţe 
omenescl. Nimic mal frumos, nimic mal încân
tător, nimic mal cochet ca acest locaş de zinc! 
Iarba aceia era mal înflorită ca ori unde, parfu
mul fonului era mal îmbătător ca aiurea şi tă
cerea mal profundă ca pretutindeni. Printre iarbă 
curgea o apă limpede ca cristalul şi rece ca ghiaţa,
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dar ca se scurgea lin spre vale fără să producă 
cel mal mic sgomot; printre frunzele copacilor 
din vecinătate se sbeguiaü sburdalnic nebunaticii 
zefiri, dar desişul copacilor înăbuşia freamătul fo
ilor; printre rămurile de copaci atêrnaü mii de 
cuiburi şi së odihneau mii de puişori, dar cchoul 
nu era turburat de nici un ţipet disperat, căcT 

, pănă aci nu rësbea nici uliul lacom, nici gaia cu 
cioc de fer.

Chiar piciorul omenesc fórte arare-oii* călca 
mătăs0sa sa iarbă, iiind-că era situat cam la o 
parte, la dreapta drumului cel mare dintre Argeş 
şi Rîmnic şi era încunjurat aci de rîpoasele ma
luri ale Simniculul cel cu curs capriţios, dincoa 
de malurile îndoit mai rîpose ale Oltului, dincolo 
de rîpele şi colţarele unor şgliiaburî de munţi, 
prelungitură din ramurile Carpaţilor şi pretutin
deni încunjurată do o pădure seculară, în care 
söcurea n’a rësbit niciodată. Drumul mare trecea 
p’aprópe, pe acelaş muscel şi printr’aceiaşl pădure ; 
numai o ripă le despărţia, însă acea rîpă era aşa 
de adâncă şi de prăpăstiosă, încât mal nimeni nu 
îndrăsnia a trece dincolo de ea şi proprietarul 
locului se lipsea bucuros de puţinul fân ce ar fi 
putut culege, decât să espue viaţa ómenilor sei 
unor pericole, cari de sigur le-ar fi fost fatale.

Dintr’astă causă, acesta luncă desfătătore, de
venise asilul favorit al unor mulţimi do fiare săl
batice, care o făcuse cu totul inabordabilă. Mult 
timp servi astă luncă drept locaş al urşilor, rî- 
şilor şi lupilor, singure fiinţe care sciü să preţu- 
iască şi să së folosescă de frumseţele naturel; fii 
scris însă ca într’o zi să-şi piarză şi ea sălbatica şi 
primitiva sa virginitate, să lie şi ea călcată de 
pas de om şi să-şi isgonâscă şi ea fiarele, spre a
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deveni un lăcaş omenesc! într’un rëvărsat de zorï, 
nu mult înainte de poposirea lut Iancu în partea 
locului, ecoul söö liniştit fu turburat de rînche- 
zitul unul numër mare de cal, iarba sa fix călcată 
de opincile unei trupe de voinici aleşi şi deşii 
sëï arbori se desfăcură în mod violent ca să rës- 
béscâ în mijlocul el 24 de flăcăi, cari veniaù des
pre Olt, trăgând după eî 24 de şolmulenl.

— Mal avem mult, măi Corbene, zise unul 
din cel 24 de munteni cătră un camarad al sëü 
ce mergea înainte.

— Căpitane, respunse acesta, suntem şi so
siţi; âtă vâlceaua de caro ţî-am vorbit; ia te in- 
vârtesce puţin în loc şi vecjï de së poto strecura 
vre-un ochiu duşman prin ăst codru mândru şi 
stufos şi prin ăl munţi înalţi ca nisce uriaşi ce 
së zăresc spre miez de nópte.

— Aci e? Apoi de! d’ar fi şi muscelul ăl de > 
dincolo ca şi cestlalt nu zic ba; ce este drept, 
drumul prin asta este destul de al dracului; de 
trei ori era să-mi frâng junghetura.

— El, el stăpâne! dar pe celălalt să-l vecjï; 
ziua nămiezia maro este mal întunerec decât cea 
mal négra nópte şi apoi o tăiat pe la mijloc de 
o văgăună adâncă, ca o prăpastie care ţine pănă 
la Topolog.

— Dacă e aşa, am pus laba pe o bucăţică de 
păment bunicel; nu este aşa măi Gruio?

— Apoi de, căpitane, rëspunse acesta, pen
tru cine simt făcute codrurile cele mândre şi dră
guţele de muscele, dacă nu pentru voinicii ce 
haiducesc şi tinerii ce së iubesc?

— Dar astă luncă? Astă pajişte? Ce ziceţi? 
Aşa e, că e de drag? Eü zic să nu mergem mal 
departe şi să ne aşezăm aici cum trebue, că loc 
mal bun nu găsim d’arn umbla cât am umbla.



— Să poftéscá Cârc-Serdar Stoica ori frate- 
sgö de crace Iamandi; să mal vie aici ca să se 
rgsboiască cu noi dacă le mal dă mana, zise 
Corbeanu.

— Sëracul ! esclamă alt haiduc, care s8 nu- 
mia Şvârlugă, aici i-ar rëmânea pielea şi lui şi 
nătângilor lui de amăuţl.

— Ia nu vg perdeţl vremea de surda, zise 
căpitanul cam răstit şi puneţi iute mâna pe 
male să-mî săpaţi în malul gârliî, colo în dreptul 
ălel măgure, o tainiţă pe sub pământ unde să ne 
aşezăm ale mâncării ; într’astă vreme, tu Corbene, 
să-mi cauţi prin afundăturile bungetulul un loc 
bun pentru păşunare, iar tu Gruio dibuesce-ne un 
locşor tocmai bun pentru a ne ascunde caii, când 
vom da do poteră. Alde! la lucru copil, fiţi cu 
sapa în mână voinici ca şi cu puşca: Udreo, Surleo, 
Şvârlugă, Mierlete şi tu Pădurene, veniţi íncóci 
că pănă una altă, am să vg spun câte ceva.

Pe când ÎS voinici Sşî înfigeaü cu putere lo 
peţile, casmalele şi târnăcopele în pământul ames
tecat cu petriş, cel cinci haiduci sg apropiară de 
şeful lor.

cas-

— Tu, zise acesta lui Udrea, du-te spre sóre- 
resaro pănă vel da de drumul mare; morgi apoi 
pănă la Curtea de Argeş, trage cu urechia prin 
oraş şi împrejurime, bagă în cap tot ce vel aucţi, 
şi la vreme de nevoo sad de chilipir, cum am zice 
de aprópierea vre-unul caţaon bogat saü vre-unuî 
turc chiabur, tulesce-o încoa să ne dai de veste. 
Tu Surleo întorce-te la Rîmnic şi ve(]I de ne dă 
do ştire la vreme. Tu Mierlete şi tu Pădurene, 
apucaţi unul spre sóre-apune şi altul spre sóre- 
resaro, aţineţi-vă p’aci primprejur, pe lângă dru
murile cele mari şi dacă veţi mirosi ceva, ves-
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tiţi-ne printr’o fluerătură ştii colea haiducească, 
ea să fim gata de luptă, iar când veţi fluera de 
doüë ori să sciţi că o luăm la sanatósa.

După ce plecară santinelele la postul oren- 
duit, căpitanul luă casmaua din mâna unul vol
nic, pe care-1 trimise să gătoscă de masă şi se 
puse şi el la muncă.

— Ce avem noi de mâncare? întrebă ma 
apoi Căpitanul.

— Apoi, răspunse Svârlugă, un berbece fript 
în cârlige cu piele cu tot, pe care Piţigoiu îl şterse 
din turma unul cioban.

— Iar hoţie? el şi mal ce?
— Doi viţel daţi de bună voe de stăpânul 

cirezii delà Stănişora.
— Dar de băutură?
— Un boloboc luat din pimniţa caţaonului 

i Glăman.
— Delà Greci luaţi băeţl cât vreţi, dar delà 

ftomânî să nu mal luaţi nimic fără parale m’aţl 
auzit, căci dacă veţi mal face-o şi altă-dată, cum 
v’am mal spus, mă jur pe foia codrului, că vă 
spânzur.

In a şesea zi după instalarea lui Mercanu şi 
a cetei sale in văile Topologuluî tainiţa era ter
minată ; ea să compunea din patru compartimente : 
în cel din faţă fură grămădite. într’un fel de or
dine tóté scumpeturile ce jcfuise pană atunci, 
precum şaluri, covóre, argintării şi aurării ; patul 
căpitanului şi al ajutorului säö erau aşezate în 
al doilea compartiment; în compartimentul al 
treilea erau înşiruite paturile celorlalţi haiduci, 
avênd pe pereţi armele lor şi în mijloc o laviţă 
niţică ce sérvia de masă în timpuri ploióse, iar 

cel din fund aprovisionările de nutremênt şi
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muniţinnl; tóté uşile astor compartimente daö în- 
tr’un coridor lung luminat ziùa şi nóptea de o 
lampă. în ziüa a şeptea Pădureanu veni într’un 
suflet din josul apeî şi întrebă de căpitan.

— Ce vreai? zise acesta.
— Căpitane! grăbiţi de veniţi cu vr’o trei 

voinici, căci caţaonul care a strâns banii pentru 
arendă celor din judeţul Olt şi Argeş, va veni la 
Pitesc! prin Curtea de Argeş mâne sără; am aflat 
delà doi dorobanţi ce plecase din Curtea de Ar
geş ca să-l insoţăscă; dorobanţii sunt din cunos- 
cinţele nóstre, e vorba să câştigăm 1000 de pungi 
de bani fără multă bătae de cap.

— Auziţi băeţi? strigă căpitanul, móra iar 
are să încăpă a ne uinbla^ aide tu Staicule cu 
doi de ai tei, zise unuia din cei trei ofiţeri ai 
lui; mergi unde te-o duce Pădureanu şi fă cum 
vel face să-mi aduci pe Grecu viü nevătămat, îm
preună cu toţi banii.

A treia zi diminăţa, Stoica şi cu cei doi hai
duci tîra după dânşii un grec, care mergea mai 
mult în genunche decât pe picióre.

— Tu eşti caţaonul caro ai jefuit pe Români 
sub cuvent că strângi birul? zise răstit căpitanul.

— Da, Măria Ta, strigă Grecul înglienun-
chind din nou, porunca împărătăscă, păcate.....
sunt un creştin sărac. M. S. Yodă.,.. marele 
Vistier.......

— Vodă şi Vistierul său şi voi lipitori spur
cate, ticalóselo lor unelte, să vă duceţi în ţăra 
jrecâseă, care v’a născut să strângeţi biruri, iar 
iu în ţăra Românului, care v’a primit, v’a hrănit 
i v’a înţolit, pe când în schimb îi plătiţi prin 

cele mal grósnice nedreptăţi. •
— Măria Ta, sunt nevinovat.
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— Nevinovat? Dar bine pentru ce aï luat 
şi vêndut pe nimica vaca văduvei din Runcu, care 
n’avea altă avere decât acea vită? pentru ce aï 
sărăcit’o pe câtă vreme ea ca inuere nu plătesce 
nici o dajdie?

— Oh! stăpâne sunt minciuni; mă jur pe 
ochii mei că aö minţit cel ce nva pârît.

— Minciuni; dar dacă voiu aduce înainte-ţî 
pe arăndaş, care ţî-a cumpărat vaca, ce aT să zici ?

— Stăpâne, fă-ţi pomană cu mine; sunt şi 
eü Român, născut crescut....

— Tu Român?! şi sludă la greci? trebue să 
ii ciocoiű.

— Ba sunt un om sărac, slugă plecată....
— Tacî că nu eşti Român; de gróza morţii 

Românul nu să îngrozeşte pană într’atâta, încât 
să nu raaî pótá vorbi de tremurătură. însă dacă 
escî Român precum zici şi nu Grec cum bănueso 
eú, ia zi-ml tu: bou breaz bîrlobreaz din bîrlo- 
brezenicle bîrlobrezăturilor.*)

Atunci acest arhaism, pe care numai un Ro
mân îl putea pronunţa, Grecul rămase împetrit 
şi lăsă capul în jos cu desnădejde.

— E Grec, fiară spurcată, zise Mereanu ; luaţi-1 
şi tîrnosiţl tainiţa cu el.

După aceste cuvinte doi haiduci să repeziră 
şi cu tóté rugămintele, cu tóté umilirile şi tóté 
înjosirile sale, nefericitul Grec nu scăpă de a ii 
spânzurat de craca unul arbore ce atârna d’asupra 
uşii nouel subterane.

— Aşa să piară toţi cel ce sug sângele Ro
mânului, strigă Mereanu după ce ordonă să des- 
lege cadavrul şi să-l îngrope.

*) Fapt adcvőrat; prin asemenea cuvinte, spun betrânil, dis
tingea Tunsu şi Jianu pe Grecii do Komául.
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A patra nópte după acéstâ Intêmplare sß ivi 
şi Mierlete viind în fugă prin desimea muscelului 
şi spuind, că a găsit la o palmă de loc de
parte d’acolo durmind pe iarbă verde un om îm
brăcat în haine boerescî, lângă un cal roîb fórte 
frumos.

— Să-mT aduce-ţl îotr’o clipă pe acel boer 
cu roîbu luT cu tot, strigă căpitanul la patru hai
duci, căci asemenea om îndrăsneţ trebue să fie 
saù o iscödä saö un strein rătăcit. Băgaţi de sémà 
să vß purtat! bine cu el, dacă veţi pricepe din 
graiă că e Român şi mal ales de tóté, să nu vß 
atingeţi de nimic din avutul sëü.

Peste o oră Jianu şi rolbul popii sß găsea» 
înaintea lui Mereanu căpitanul de haiduci, carr 
sß prigoria împreună cu băeţil se! pe lângă 
târlă de foc cât tóté zilele de mare.

— Nópte bună, c]iso Iancu cu vocea sa franc, 
şi resunátóre.

— Mulţumesc D tale, răspunse Mereanu, sco- 
ţându-şl luleaua din gură şi puind-o pe iarbă lângă 
cl, ca să se uite mal cu atenţiune la acel boer 
Indrăsneţ. care da bună ziua haiducilor cu atâta, 
sumeţio.

— Dar bine măi creştine, pentru ce m’al 
adus pe mine aici? întrebă cu acelaş ton Jianu. 

— He ! he ! he ! mS mal întrebi ? esclamă că
pitanul.

— Negreşit că te întreb? ce drept al d-ta să 
to puf în calea Românului şi să-l opresc! d’a sß 
duce unde vrea saă are trebuinţă?

— Se vede cocóne că d-ta nu scil unde esc! 
şi cu cine vorbesî? răcni Mereanu cu o voce în
fricoşată.

— De! póte să nu sciu. răspunse Iancu fără
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să să turbure; mal adinéorï când am venit aici 
credeam că am intrat Intr’o tabum de haiduci; 
se pute să mS ii înşelat şi să me găsesc Intr’o 
visuină de tâlhari.

— Tâlhari! striga unul din haiduci, sărind 
In sus cu cuţitul în mână gata să lovescă.

— Ia stal pe loc şi te liniştesce măi Svâr- 
lugă, răspunse Jianu cu aceiaşi linisce, că nu-ţl 
şcde de loc bine când te răţoescl.

— M’a cunoscut procletul ! murmură Svârlugă, 
lăsând cuţitul în jos.

— Pentru ce ne numesc! tâlhari măi COC óné? 
întrebă cu răstclă Mcroanu.

Pentru că nu te porţi ca un haiduc, măi 
Merene, răspunse cu acelaşi ton Jianu.

— Dar bine, cine eşti tu de cunosc! legile 
halducescl şi pe mine şi haiducii mei?

— Cine sunt, ciue nu sunt nu e tréba ta. f 
fréba ta e să te încredinţezi dacă sunt Român 
>rî nu, şi pe urmă găsindu-mă de un neam cu 
tine să-mi dai drumul dacă eşti haiduc. Dacă însă 
vreai să ii tâlhar de rend, apoi scotocesce-ml 
prin desagi, ia-mi calul şi dacă găsescl cu cale 
chiar viaţa.

— Căpitane, ăsta e iscodă, zise Svârlugă: 
dă-mî voe să-l umflu şi să-l trimit într’o clipă la 
braică-sa.

— Ia stal pe loc, măi Svârlugă şi astâm- 
pără-tc locului, că tu nu scil nimic despre mine, 
iar eű sciű multe despre tine şi despre voi toţi, 
răspunse cu aceiaşi voce aşezată fostul zapeiü.

— Ce scil? ce scil? şpune, strigară tot! din 
tóté părţile.

— Vreţi cu dinadinsul?
— Vrem, strigară toţi do pretutindeni.
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— Şi tu vreaï Mereane?
— Şi eü, să vöd ce ştii.
— Vreai să-ţi spun ce făceai când erai argat 

la coconu Dincă Oteteleşianu? vreai să-ţi spun 
câte falange ai mâncat la scara boieréscâ, pentru 
că erai bun de mână şi pişcător?

— Dracu să te ia! esclamâ Mereanu cu năcaz. 
— Măi Corbene, vreai să-ţi spun cine era 

boeru de neam care s’a îmbrăcat în haine arnă- 
uţesci ca să răsbdscă pănă la tine, apoi ţi-a dat 
pile, scóbe şi scări de frânghie ca să eşi din în- 
chisórea din Caracal, unde stai închis pentru că 
te prinsese hoţii de păgubaşi cu mâţa în sac.

— Firea-i afurisit de păcală! esclamâ Coi 
beanu.

— Ori tu Gruio ai vrea să sei cum s’a făcu 
de-a plesnit într’o nópte grosul, în care erai pus 

r şi s’aü descuiat cătuşile delà mâni şi picidre, ca 
să scapi din temniţa (lela Tirgu-Jiului, în care 
zăceai pentru că ai uitat să dai înapoi iapa ce ai 
luat in împrumut delà vecinul töü moş dascălu?

— Umflate-ar ielele de sgamboiü, esclamâ 
Gruia cu ciudă.

— Póto că cinstitul Svârlugă vrea să-I poves
tesc cum a ajuns din cal măgar, adecă din că
pitan de haiduci hoţ de xend?

— Nu e nevoe, murmură Svârlugă arţăgos.
— Rine ziseşi că nu e nevoe, cum nu e ne

voie codrului d’a avea haiduci ca voi. Auc|î hai
duci, cari sß ascunde în vizuini încunjurate de 
tote părţile de prăpăstii, stânci şi copaci, ca să 
scape de prigonirea poterei! Ce te făceai tu măi 
Merene la Vălcan, dacă nu te întêlniaï în cale 
cu un cerşitor, care să vie şontâc-şontâc sa-ţi spue 
că deli-başa Ghencea şi pandurii lui sunt ascunşi
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în schitul Lainici? Ce te făceai şi tu Svârlugă 
la OlănescI, dacă nu venea un vestitor necunoscut 
să-ţi spue că ceata serdarulul Stoica se ţine lanţ 
delà Gurguiata pană la Frăsineî şi că Cârc-Ser- 
danil sta la pândă în Comanca? negreşit te sco- 
boral din muniiî Builel ca să cac]î în ghiarelo lor?

— Măi, dar tu eşti necuratul! esclamă Me- 
reanu uimit.

— Nu, feţii mei, sunt om ca toţi ómenii, ca 
voi şi ca alţii, însă care scie tótá viaţa şi tre
cutul vostru, pentru că cunósce pe logofătul, care 
îţi înfăşură ţie Merene piciórelc cu spirt după 
bătae, care s’a îmbrăcat ca arnăut să te scape 
pe tine Corbene, ţi-a deşchis ţie Gruio butucul 
şi fiarele, şi s’a îmbrăcat ca cerşitor şi drumeţ 
spre a vö scăpa pe toţi de primejdie.

— Cine a fost acel om binecuvântat de Dum
nezeii? esclamară toţi din tóté părţile.

— Nu vö spun cine.
— Tu al fost.
— Nu sciü.
— Tu oşti, tu.
— Së póte.
— Atunci tu eşti Iancu Jianu.
— Să prea póte.
— Tu eşti zapciul cel mântuitor, acel părinte 

haiducilor, care ne-a mântuit de atâtea ori, cs- 
amâ Gruia uitându-se spre el fórte minunat şi 
)I să nu te cunoscem!

— Dintr’acésta së cimósce deosebirea ce o 
tre voi şi mine; eű vö cunosc pe toţi şi dintre 
»I nici unul nu mö cunósce pe mine.

— Jiane, adu mâna încoa zise Mereanu sculân- 
du-se în sus şi să legăm frăţie între noi pănă la mórte.

— Bucuros, dacă vel vrea să-inî făgăduescl, 
că te ţii şi tu de legile mele.
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— Cari sunt acele legî ?
— Scurte şi fóré cuprincjötóre: pentru Ro

mâni de oii-ce treptă şi stare să fiţi părinţi şi 
fraţi, iar pentru păgâni şi cochinţî ciuma ciu
melor.

— îţi făgăduesc rëspunse Mereanu.
— Iţi jurăm strigară toţi haiducii.
— Dacă vő legaţi putem înoda prieteşug în

tre noi.
— Tu să iii căpitanul nostru, strigă toţi din 

tóté părţile.
— Asta nu së póte, rëspunse Jianu.
— Şi pentru ce? întrebă Mereanu.
— Pentru că eşti tu destul de bun şi de

vrednic.
— Dar dacă aş vrea eü singur să-ţi dau ţie

locul?
— Nu aş primi cel puţin deocamdată.
— Dar ce mal al de făcut, căci precum am 

auc|it al închinat zapcierlîcu?
— Mal am o trébâ de făcut.
— Care?
— Voi nu ştiţi de unde viö eü?
— Nu seim.
— Din Ocna cea părăsită delà Telega.
— AI fost închis acolo? osclamă Svârlugă? 
— Da.
— Şi al scăpat? întrebă Ghinea.
— Precum vedeţi.
— Este cu putinţă cuiva să scape din ocna 

părăsită? zise Corbeanu.
— Pentru altul nu, dar pentru mine nu este 

nimic peste póte.
— Ce trébâ aï să mal faci? întrebă Mereanu ? 
— Vreau să calc ocna cu băeţil mei, ca să
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puï mâna pe casa sămeşiel şi să dau drumul la 
câţl-va băeţî buni, de treabă, între caii e mai cu 
seamă un voinic anume Iabraş, care o să ajungă % 
departe.

— Dacă vreai te ajutăm noi, numai să îm- ^ 
partim pe din doüë.

— Ve daű voüë trei părţi numai să putetî 
înfrunta cu bărbăţie mulţimea primejdiilor ce veţi ’ ^ 
întâmpina.

— La dracu, strigă Mereanu cu nëcaz, tu 
gândesc! că aï a face cu nisce muer!! du-ne in 
faţa primejdii şi o să vezi ce putem.

— Dacă aşa vS e vorba, eu primesc bucuros, . 
dar să vë grăbiţi ca să ajungem acolo mal na- . 
inte d’a se íntórce dróia de arnăuţl, care s’aii tri
mis în urma mea ca să me princjă.

— Dacă vreai chiar în zorile zilei ce vine.
— Ba nu, să plecăm mâne seră, ca sa am 

vreme să îmbuc şi eu ceva şi apoi să me odih
nesc, că pic de fonie şi somn.

— Puneţi masa băeţî, că mănâncă cu noi 
Iancu Jianu.

Masa fu pusă într’o clipă şi peste o jumă
tate de oră toţi se făcură r<5tă în jurul unei ma
rame albă întinsă pe iarbă verde.

A doüa séra eraű cu toţii pe drum, 24 de 
volnici fără să lipséscâ unul la numër şi a treia 
zi ajunse cu toţii în préjma Telegel, pe care o 
călcară fără de veste. Prevederea Jianului së rea- 
lisă pe deplin; cea mal mare parte din araăuţl 
lipsea delà cămărăşie, bătătorind drumurile în 
góna lui şi cel ce rămăsese fiind puţini la numër 
depuseră armele fără bătae de cap şi se lăsară- 
a fi legaţi şi proţăpiţl iară să së împotrivescă. 
Cămăraşul, amicul şi gazda lui Iancu fu din nu-
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mânii acestora, însă fu tratat cu tótá omenia pu- 
tinciôsâ.

Jianu, după ce spai*se casa sămoşiel şi luă 
tot ce së găsi în ea, lăsă burduful în ocna lucră- 
tóre, scóse dintr’insa pe toţi condamnaţii, între 
cari şi pe Iabraş şi plecară împreună cu dânşii. 
Iabraş şi o parte din osênditl së despărţi de ceata 
Merea nulul, cam prin dreptul Câmpulungului, spre 
a forma o ceată care să haïducéscà în partea lo
cului, iar1 Jianu Mereanu împreună cu ceata lui 
şi cea mal mare parte din ocnaşii liberaţi plecară 
înainte peste muscele spre lunca dintre Rimnic 
şi Olt.

A jungend acolo, cel mal mulţi din ocnaşi -së 
! împrăsciară care incfiträü vrură şi numai o mică 

parte rëmase cu trapul şi sufletul ataşaţi pe lângă 
persóna lui lancu. Ajungând în tabără, Mereanu 
rugă din noü pp lancu să ia comanda trupei, dar 

î el nu primi cu nici un preţ, ci së înduplecă nu
mai să rëmfie pe lângă dênsul ca simplu luptător.

In acest timp se făcură mal multe călcări, 
mal mult saü mal puţin importante, uneori asupra 
arendaşilor cari storceaű sudórea ţăranilor, alte
ori asupra slujitorilor Greci însărcinaţi cu strân- 

I gerea birurilor şi de cftte-va ori chiar asupra mal 
multor funcţionari turci însărcinaţi cu strângerea 

; zacheralel împărătesei. Ín tóté acestea încălcări 
însoţite de lupte înverşunate şi ciocniri cumplite 
cu slujitorii stăpânire!, Jianu së deosebi mal mult 
ca toţi prin o neasemönatä bărbăţie, un înfrico
şat sânge rece şi o sete nebună d'a vărsa sânge 
de străin. Cu cât însă să arăta mal harnic la
luptă, cu atât era de puţin setos de jaf. La harţă 
să bătea cât zece şi la parte nu lua din pradă 
nici cât unul din cel mal nevoiaşi.

2
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Cea mai cutezatóre faptă a acestor smeï aï 
codrului, fii aceea ce întreprinseră după îndemnul 
luT Jianu asupra orăşelului Curtea de Argeş. Acest 
orăşel era locuit în mare parte de cătră moşnenii 
şi mazilii ce-şl avea lăşiele de moşie prin veci
nătate şi de câţl-va neguţători de mărunţişuri; 
de când se suise pe tron Vodă Caragea, năpă
dise asupra acelui orăşel o sumă óre-care de Greci, * 
cari prin şicane, hârtii mincinóse, nedreptăţii! de 
tot felul şi alte tertipuri, hrăpi din mâna bieţilor 
români moşiore, vil şi case, iar la unii chiar viăţa. 
Pe aceşti fanarioţi Jianul voia să-I piarză şi vo
inţa sa se réalisa : într’o nópte íntunocósa întor- 
cêndu-se pe coamele munţilor delà o călcare ce 
făcuse tocmai la Rucăr unde se ascunse câţl-va 
secui, el cu camarazii se! năvăliră fără veste în oraş, 
să uniră cu mai mulţi din cel lăsaţi pe drumuri 
de lăcomia grecăscă, să năpustiră asupra caselor 
acelor vecini răpitori, dărîmară, pirjoliră tot ce 
le eşiră înainte şi ucise toţi străinii; pe femei lo 
cruţară dar le legară ca să nu lie periculóse, iar pe 
români ii repuse în stăpânirea drepturilor lor.

Zapciul, care era tot Grec, iu una din pri
mele victime şi slujitorii plătiţi ca să-l apere, se 
grăbiră unii a depune armele şi a da dosul şi 
alţii a să da în partea biruitorilor.

Jaful fix mare, însă nici un pairi românesc \ 
nu fu atins; ceea ce se adună se împărţi in doue, 
jumătate să dete acelora nedreptăţiţi şi acelor ce 
întêmpinase óre-carl pagube, iar jumătate deveni 
averea cetei. Acesta victorie atrase cetei lui Me- 
reanu din partea Românilor o mare stimă şi ve
neraţie, din partea Grecilor o mare ură şi perse- 
cuţiune şi din partea autorităţilor o mare pază 
şi urmărire; cu tote acestea, céta în loc de a
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scădea, îşî íncinci numărul şi averea. Tóté aceste 
resultate fiind datorate luî Jianu, Mereanu şi toţi 
haiducii îl proclamară de ajutor al căpitanului. 
Bucuria lui Jianu insă nu consta In acésta, ci în 
mulţumirea ce simţise, că densul ucisese de când 
halducea pentru a doüa <Jră 40 de Greci. Acea 
bucurie ső îndoi şi prin sosirea lui Alexe în ta
belă, pe care îl chiemase lângă sine printr’o scri- 
sóre adresată lui Moangă şi trimisă printr’un 
pu iu do haiduc.

II.
Potera dejucată.

Intr’o zi de vară pe când băeţiî ső odihneaü 
în lunca lor, Pădureanu aduse o serisóre adre
sată căfcră Jianu şi peste câte-va minute Mierlete 
o epistolă cătră căpitan Mereanu. Una venia delà 
Tirgu-Jiulul, alta delà Pitesc!; ambele epistole fură 
găsite în câte-o scorbură de oopaciîi în care era 
hotărit a ső arunca tote veştile delà Gruia 
şi Udrea.

Pe când Mereanu cetia pe a lui, Jianu cetea 
pe a sa. Iată ce cuprindea aceea a lui Mereanu : 
„Părăsiţi cât ső va putea mal curând visuina în 
caro vő aflaţi, căci nu sciu prin ce meşteşugire 
şi prin ce vânzare astă retragere vő este desco
perită; de aci din Pitesc! tótá poterimea şi totă 
arnăuţimea cu Deii-Başa Sandu în frunte, are să 
pornéscâ astă nópte prin trei poteci deosebite, 
pe la Curtea de Argeş, pe lângă gura Topolo- 
gulul si prin plaiurile munţilor pe la Căpăţinenl. 
Vő este drumul spre llîmnic slobod, aveţi o zi 
de răgaz, fugiţi peste Olt.44

— Blestem! strigă căpitanul, voesc să ne
2*
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prin<]ă în cursă, spurcaţii, dar nu vorisbuti; pană 
desôrâ suntem departe de aci.

— Ce cuprinde vestea d-talo căpitane? zise
Jianu.

— Nu prea ne spune veşti bune, răspunse 
Iancu cu supărare.

— Ia fă bine de cetesce. Jianu ceti.
Acéstá epistolă era delà Moangă şi avea cu- 

prinderea urmátóro :
„Frate Jiene!“

„Unul dintre voi este ven<|ător, să numesce 
Gruia, el acum să află la Rîmnic, tocmesce cu
Cîrc-Serdar Stoica preţul mişelieî sale; la nópte j 
vor pleca de aci o mulţime de panduri, poteraşl
şi arnăuţl cu vrăjmaşul tău în frunte; vă vor 
ocoli din tóté părţile, şi a doua zi după sosirea 
acestei veşti veţi fi încunjuraţî d’o parte de eîT 
d’o parte de cel delà Pitesc! şi de alta de plaeşil 
delà Muscel şi poteraşiî delà Dâmboviţă cu cari 
s’aîi înţeles ca să vă prinză; păziţi-vă şi de mal 
este vreme fugiţi; dacă pănă la 14 Iulie nu veţi 
fi departe do undo vă aflaţi, apoi sunteţi încuu- 
juraţl. Dumnezeii să vă păzescă.44

— Aşa dar suntem încunjuraţî! strigă Me- 
reanu lovindu-şl fruntea cu disperare ! Ah ! Gruio, 
blăstămat văncjător, numai tu erai strein între noîr 
numai tu erai bulgar şi tocmai tu luseşî Iuda 
care să ne veniţă..... pe sufletul meü, nu vel scăpa; 
de mâna mea!

— Căpitane, replică Jianu, nu este vreme 
d’a te lăuda, ci d’a cerca să-ţî scapi ceata, fiind-ca 
la nópte suntem călcaţi.

— Călcaţi şi nici un mijloc de mântuire 1 es- 
clamară haiducii înspăimentaţî!
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— Da! röspunse căpitanul, călcaţi! aşa a voit 
întâmplarea, aşa ne-a fost scrisa! întâmple-să ce 
s’o întâmpla, fiind-că eü nu sciü ce trebue să 
mal fac.

— Nu merge lucrurile asa, căpitane, zise 
Jianu; la vreme de nevoe se cunósce capul de 
ispravă.

— Fii tu acel cap dacă găsesc! vre-un mij
loc, răspunse Mereanu restit.

— Vreai să-mi dai puterea ta pentru câte-va
ceasuri ?

— Fii pentru totd’auna; numai să iii o că
petenie mal bună decât mine.

— Te rugăm încă odată fii căpitanul nostru, 
strigară toţi haiducii, numai scapă-ne!

— Bine, dar atunci vS cer o supunere <Jrbă, 
chiar ţie Merene.

— Ne vom supune, strigară toţi.
— Dacă e aşa, adu încoa masdracul căpită

niei şi apoi ascultaţi: care din vol scie să facă 
mal bine ca lighioile?

Eşiră din rând patru haiduci şi spuse că unul 
imitcză pe cucuvâoa, altul pe bufniţa, altul pe 
lup şi altul pe pisica sălbatică.

— Tu, bufniţo, zise Iancu celui dintêiü, treci 
apa, du-te ca la patru bătăi de puşcă şi şuete in 
cel mal stufos stejar, iar când* vel zări pe pote- 
raşî să ţipi de trei ori rar; ia merinde şi arme 
cu tine şi iii cu ochii deschişi. Tu cucuvea, du-te 
pe acest muscel spre drumul despre Rîmnic şi 
când vel zări ceva vestesce-ne prin cobitorul tău 
glas. Asemenea şi tu lupule, vîrăte într’o măgură 
întunecâsă după marginea gârlil şi dă-ne de scire ; 
iar tu pisică, strecóra-te prin rovinele ălor munţi 
şi miorlăe-ne când ne vor prigoni plăeşil. Intr’astă
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voi voinicilor puneţi mâna pe sape şi lőerőmé
peţt şi săpaţi-mî colea în mijlocul ăstei măguriţe o 
hrubă ca şi cealaltă, apoi căraţi în ea (lin cea
laltă tot ce aveţi mal Bun : scule, arme, cVale mân
cării, iarbă şi gl0nţe, lăsat! dincolo numai borfele, 
•;i apoi astupaţi uşa celei vechi cu pământul ce 
veţi scóte din hruba noQă şi din malurile ce le 
eeţî reteza puţin. Un oblon, niţel pământ, ceva 
frunză uscată ce voiű presăra pe de-asupra uşii 
precum şi câţl-va mărăcini, va ascunde acea uşe 
:le minune şi prin scorbura álul copaciü uscat veţi 
face o deschicJStură ca să vë slujâsca drept fe- 
réstrâ. Hruba va fi atât de largă cât să vë în
capă pe toţi: pănă la nămiezl să fie gata. Alde 
plecaţi.

Haiducii noştri sub conducerea noului căpitan 
şi de temerea morţii lucrară atât de iute, încât 
hruba la apusul söreiül fu făcută în destul de 
largă ca să încapă şi el şi sculele şi armele şi 
chiar caii lor.

— Să mâncăm acum puţin, fiind-că strejile 
nóstre nu ne dau de veste, zise Jianu aşezându-să 
pe iarbă verde sub ramurile stufóse ale unul stejar.

Subterana cea noüä fii săpată în mijlocul 
boschetului de arbori ce orna un mic promon- 
toriö; lungimea sa era de S stânjeni, lăţimea de 
trei, grosimea bolţii de sus de unu şi adâncimea 
de doi; acest lucru în alt timp, cu töte că fii ese- 
cutat de braţele a treï-zecï do voinici, nu s’ar fi- 
putut termina în trei zile, însă ce nu face nevoia!

Pe când se însera, hruba veche era astupată 
cum trebue, malurile răzuite, haiducii cu cal cu 
tot, afară de Jianu şi Alexe, închişi în noua sub
terană şi oblonul el astupat hermcticesce cu pă
mânt uscat, cu frunze strânse din mal multe lo-
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curi şi cu mărăcini, astfel încât nu së deosebia 
de loc de posiţia ce avusese malul mal nainte.

— Acum tu moş Alexe, zise Jianul, după ce 
am împărţit tuturor poruncile ce trebue să ur
meze, să stăm puţin pe acest buştean ca să vor
bim. Cu barba asta care ml-am lăsat’o să crßscä 
do când am Intrat în codru, sunt încredinţat că 

. nimeni, nici chiar Iamandi nu mö mal cunósce. 
Mal în tei ă de tóté îndată ce vel auzi semnul, më 
vel lega bine de un copaciü, vel fugi in pădure 
în locul cel mat întunecos, te vel sui într’un co
pacii! si vel sta acolo pană vel auzi o Huerătură; 
atunci alergă incoa că suntem scăpaţi.

— Oh ! stăpâne, eşti un om mare ; tu ne vel 
scăpa, strigă Alexe căzend în genunche la pició- 
rele stăpânului sßö.

— Aşa nădăjduesc, însă aşt6ptă! auzi cucu- 
vaea ţipă odată, de doöä, de trei, vin cel despre 
Rimnic; lcgă-mo halducesce colea într’acel bun- 
get de pădure şi fugi iute de te urcă în copaciű.

Ordinul fii esecutat îndată şi in o clipă rămase 
singur legat cobză în mijlocul selbei, care încetul 
cu încetul fii turburată de deosebite sgomote, de 
tropoiturî de cal, de faşăiturî de frunze şi de ne
chezaturi. După o jumătate de oră lunculiţa era 
umplută do poteraşî, panduri şi arnăuţl.

— Bine, măi băete, zise însuşi marele şi vol- 
nicosul Circ-Serdar Stoica, caro creclônd că Jianul 
e tot în ocna părăsită, prinsese inimă şi avusese 
curagiul d’a trece Oltul spre a înlocui pe Iamandi 
şi d’a se stabili iarăşi în Rimnic, asta c lunca de 
lângă Rimnic?

— Da cccône, rëspunse Gruia, care venea îm
preună cu poteraşil.

— Dacă e aşa unde mi-ţl sunt haiducii pa
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carii, după cum îmi cântai tu, avem să-I prindem 
pe ne pusă masă?

— Cocóne, să trăeştî, răspunse vemjătorul, 
nu cred să fie departe de aci, póte că aü luat 
fuga spre Topolog, ori póte că s’or fi ascuns prin 
vre-o tainiţă ; cu tóté astea tot sunt în mâna nós- 
tră; dacă aü fugit, strejile ce vin despre Argeş 
vor pune mâna pe el şi dacă vor fi ascunşi ÎI 
vom găsi în visuinile lor, care îmi sunt destul de 
bine-cunoscute. Cum v’am spus nici unul din ho
ţomani nu aü avut pănă acum cea mal mică bă
nuială că eü sunt în înţelegere cu al dreptăţii.

— Bine,. bine, tu caută, scotocesce şi cerce- 
tézâ, că dacă nu vel găsi sciï bine tocméla... ca
pul tëü chezăşuesce.

— Este vre-o diavolie aci, (\ise Gruia adên- 
cindu-se prin selbele muscelelor însoţit de doi po- 
teraşî, trebue să le fi suflat vre-un diavol ceva 
la urechie fiind-că nu văz nici cal păscend prin 
poiană, nici urme de foc făcut de curênd, nici im 
semn doveditor că el sunt p’aci.

— Omeni buni ajutaţi-mă, ómen! buni mân- 
tuiţi-mă, strigă cu un viers stins o voce cşită din 
profundităţile pădure!.

— Ce să fie ăst glas? strigă Cârc-Serdar 
Stoica tresărind; iea alergaţi de vedeţi ce este 
măi şi dacă o li vre-o primejdie vestiţi-mă din 
vreme.

— Un om legat de un copaciü, răspunse un. 
poteraş, să svercoleşte scurt mal de tot de pu
tere în nisce legături de frânghie ce’l ţin pironit 
de tulpina unul pom. Glasul säü este aşa de per- 
dut şi faţa sa aşa de obosită, în cât pare că este 
aprópe să mórá.

— Ce spui tu mă? unde este? el póte ne va
lumina.
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— Nu vë mai faceţi pëcat eu mine, zise 
Iancu uitându-së în jurul cu o figură speriósa, nu 
më ma! chinuiţi; omorîţi-m0 mal bine de cât să 
më munciţi astfel; nu mal am ce vë da, ’mî-aţî 
luat asérá, când m’aţl prins, tot ce-am avut.

— Cine eşti tu më? strigă Cârc-Serdar rës- 
tit, uîtându-së la acela ce-1 numise altă-dată cum- 
nate, fără să cunoscă în acel chip bărbos şi îm
bătrânit, voinicescele trăsuri ale Jianului.

— 0! căpitane, căpitane, răspunse legatul, 
ridicându-şî privirile rugätöre spre densul, nu v’am 
mal spus încă odată, că sunt delà Rîmnic, că sunt 
mămular, că sunt Român şi că më numesc Ispas! 
ce mal vreţi delà mine? vi6ţa! luaţî-o şi sfârşiţi 

* odată.
— Ce tot blogodoreştî tu acolo mëî beces- 

nicule ? strigă rëstindu-së Stoica, unde vec|î tu pe 
; cineva că ar vrea să-ţi lirăpescă procopsită ta 

de vioţă.
— Elei! strigă mămularul scoţând un ţipet 

de mirare, dar asta ce-o mal fi? nu e el, nu sunt 
el, nu sunt hoţii. Cine sunteţi dar? nu veţi fi po
văţuiţi de sfânta dreptate ca să mo mântuiţi? nu 
este aşa că sunteţi ómen! aï stăpânirii? boerl al 
divanului? şi că a-ţî pus mâna pe tîlharî? şi îl 
veţi pedepsi, îmi veţi íntórce bănişoril şi më veţi 
deslega de ăst butuc blăstemat?

— Deslegaţi-1, zise Stoica slujitorilor. Sluji
torii se supuse şi Cârc-Serdarul së uită lung la 
fata victimei sale fără să p<3tă al recunósce, căci 
nu prea îl vëcjuse de multe ori.

— 0! bine-fâcătoril mei, strigă cu transport 
cel liberat căzend în genunche şi îmbrăţişând pi- 
ciórole aceluia ce-î jurase mórte; cum së fac spre 
a-ml arëta mal bine recunoscinţa pentru binele 
ce ml-aî făcut?

I
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— Cunosc! tu, me, po acest om, zise Cârc- 
Serdarui lui Gruia arëtând pe Jianu, cu care pană 
atunci nu mal fusese faţă în faţă.

— Nu, stăpâne.
— Minţi ine; comediaşul ăsta este din ceata 

vóstra.
— Ba më iartă, stăpâne, în céta lui Mereanu 

nu sunt aşa nemernici şi lunatici ; haiducii lui Me
reanu mor mai bucuros decât să së umilcscă atât

— Nu minţit tu, me?
— Cine glumesce stăpâne cu paguba lui, ba 

chiar cu capul sëü ; a-ţi uitat că dacă se va prinde 
céta lui Mereanu dobêndesc 500 de talere şi ier
tare, iar de nu, îmi pierd capul?

— Bine, bine, aflu eu acum; ia spune, mei ; 
băete, adaogă adresându-sc cătră Iancu, cine eşti, 
de unde eşti şi cum ai venit aici?

— Cum v’am spus, boerule, să trăiţi, sunt 
delà Rîmnic, më duceam la târgu delà Sfântu Ilie 
din Câmpu-Lung, în pungă cu 300 de talere prinse - 
după o fâşie de pămeut ca să-mi cumpër cai;*! 
când sărăcuţ de maica mea, nelegiuiţii de hoţi i 
aű pus mâna pe mine, m’a despoiat de bănişori, 
m’a legat butuc şi m’a lăsat o zi ş’o nópte înche
iată chinuindu-mß cum a ţi vë(|ut fără să së în
dure a-mi da cel puţin niţică apă.

— Dar ei ce sau făcut.
— Eü nu sciü căci de frică am leşinat şi 

când m’am deşteptat azi în zori de zio i-am vő- -• 
c|ut că au încălecat pe cai, aű trecut gârla şi cum 
am putut zări printre copaci au apucat’o cam ' 
spre munte.

— De când aü plecat?
— De azi diminétá îi auziam, vorbind că 

astă s6ră trebue să poposescă pe la Lu<]işorul.

-

•ţ
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— N’ar fi rëü, căpitane Savule, zise Stoica, 
să ne încredinţăm de adevăr trimiţând niscaiva 
iscóde.

— Am risipi ômeniï de surda, răspunse Savur 
fiind-că iscódele ar cădea în mâna hoţilor care 
aú negreşit bune străjl; dacă m’aţl asculta pe 
mine am face bine să eşim din astă pădure dră- 

^ césca mal nainte de ce se va întuneca cu totul 
că o să ne pomenim cu acel ce vrem să-î gonim 
luându-ne pe la spate şi încolţindu-ne între doue 
focuri.

— Dar bine me, at uitat că în curcnd vor 
sosi şi ajutórele delà Piteşti?

— De unde sciî că vor veni azi şi nu mâne 
diminâţă, dacă pană acum n’aü sosit? nu sciü, 
mie nu-mi par semne bune, cântecul cel cobitor 
al cucuvelei ce începu să cânte îndată ce ne apro- 

> piarăm de acest loc, m’a cam pus pe gânduri.
— Şi pe mine, de, ce să zic mS cam furnică 

pe la spate, răspunse Stoica ; dar să plecăm d’aci 
fără a ne încredinţa pe deplin dacă sunt sau nu.... 
nu prea îmi vine.

— Do ce să mal stăm aci dacă vedem cu 
ochi şi cu sprâncene că tâlharii aü aliat do cu 
vreme planul nostru de lovire şi văc|endu-să ne- 
împresuraţi de-o parte aü apucat calea spre munţi ?

— Aşa e, nu zic ba, neghiobii din PitescI 
* nu sunt de nici o ispravă; dacă eraü el mal sîr- 

guitorï puneaü mâna pe tîlharl şi căpătăm eü 
isprăvnicia şi tu Serdăria. Cu tóté acestea póte 
că dacă vom fi mal cu luare aminte vom căpăta şi 
de aci în colo aste cinuri strălucite. Aide, măi 
Gruio, scotocesce, cercetéza unde sunt ascuncJS- 
torile tovarăşilor tăi?

— A! stăpâne, uitasem tainiţa, răspunse Gruia,



— 28 —

do sigur că acolo o să (ic, uite e colo uşa... dai* 
ce vöd?.... este acoperită cu păment, negreşit aicE 
sunt; ia poruncesce să se ridice ăst pâment.

în cinci minute pământul fu ridicat şi pote- 
raşil năvăliră în subterană, dar acolo la lumina 
bucăţilor de lemn co aprinsese, vecjură numai obiec
tele ce râmase iar nici de loc fiinţă omenéscâ. •

— Aü plecat, lua-i-ar dracu! esclamă Gruia des
perat; nu sunt aci nici armele, nici banii, nici co 
era mal de preţ, aű lăsat ce aü fost mal greii de 
purtat; de sigur că aii plecat, nu am ce să maî 
zic, dacă norocul a fost astfel, faceţi cu mine 
ce vreţi.

în acest timp un urlet de lup fii urmat de 
un miorlăit prelungit.

— Uf! Ce loc selbatic! zise unul din pan
duri; ia auziţi cum urlă fiarele prin vecinătate! 
"VÖcJ printre copaci sclipind pusei şi suliţe.

— Gătiţi-v0 băeţl strigă Stoica, el sunt aide 
lncunjuraţi-mâ bine, apâraţi-mâ, puneţi-vâ peptu 
rile vóstre înaintea gldnţelor căci eű sunt efipe 
tenia vóstrfi şi Iară de mine sunteţi perduţl.

— N’aï târnă căpitane, suntplăeşil, cjise unul 
arătând spre Nord.

— Ba sunt pandurii, zise altul arătând spre sud.
După schimbul fistor cuvinte plăeşil Musce

lului şi pandurii Dâmboviţel veniră să se unească 
cu aceia ce sosise mal din’ainte.

— Unde sunt tâlharii? întrebă căpitanul plă-

:

ieşilor.
— Unde sunt hoţii? strigă căpitanul pandu

rilor.
— Asta mô gândesc şi eü şi întreb pe toţi, 

dar nimeni nu’mî spune, răspunse Stoica desme- 
tecit din frica ce1! apucase.
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— I-aţI căutat pretutindeni?
— Pănă în fundul pământului.
— în ce parte?
— Tótá partea de apus am scotocit’o.
— Dar despre răsărit?
— Trebue să cătăm şi p’acolo.. 

i — Ce mal stăm dar şi nu zorim cat se póte
L' mal grabnic, ca să le dăm de urme?

— Am înţeles că s’aü tras spre Luc]işior.
— Xu este de mirare, răspunse plăiaşul, dacă 

o fi apucat înainte d’a purcede noi încoa, p’acolo 
să pot ascunde cât să póte de bine : ti ! cum nu m’am 
gândit că când trocul pe aprópe de acolo să sco
tocesc puţin! acum îî aveam prinşi şi isprăvnicia- 

1 făgăduită era a mea.
— Să ne grăbim, strigară cu toţii, căci vre

mea încă nu este perdută. 
f După aceste cuvinte căpitanii dădură ordin 

de plecare şi să afundară cu toţii urmaţi de po
tera?! şi slujitori prin pădurile Muscelului despre 
Argeş. în graba d’a să depărta cât mal curênd 
dintr’acest loc oobitor uitară d’a lua cu sine pe 
Jianu şi pe Gruia.

— Bine că m’aü uitat, zise acest din urmi 
credendu-să singur fără a vedea pe Jianu ce stă
tuse pănă aci lipit de copacul de care fusese le- 

; gat; sunt mulţămit că am scăpat numai cu atât.
— Al scăpat de el, răspunse acesta apucân- 

du-1 repede de gât cu vínósele sale mâni şi su- 
grumftndu-1, dar nu al scăpat de drépta pedépsa 
a acelor ce voiai să vine]!.

in deşert să svărcoli ticălosul trădător, în de
şert bolborosi el câte-va strigăte înfundate, căci 
vínósele braţe alo noului căpitan nul slăbim pănă» 
ce nu’I stinse cu totul vi0ţa.
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— Acum fraţilor, adaogă şeful haiducilor des 
coperind ascundStórea, eşiţî, acoperiţi la loc, pis 
neţi iar mărăcini pe uşe şi fiţi gata a asculta 
poruncile mele.

Haiducii se supuse Intr’o clipă.
— Kespândiţi-vă prin desimea pădure! în care 

se duse vrăjmaşii şi asceptaţl. Când veţi aiu]i ţi 
petul bufniţii începeţi o împuşcătură de rîndurT 
iar când veţi auc|i flueratul meö, întdrceţi-vă îndată 
aci ca să vă dau noi porunci.

— Dar o să avem vreme, căpitane? întrebă 
Pădurenu.

— Am să dau eu de lucru ălor care ne go
nesc ca să ne lase pentru multă vreme în pace. 

După aceste cuvinte, fie-care se împărţi pe 
la postul seu şi asceptă in tăcere semnalul care 
nu întârzie. îndată ce cântă bufniţa, selba urlă 
de sunetul unei salve de pusei după care urmă 
puţină tăcere şi apoi altă salva şi în fine un foc 
de şiruri bine întreţinut. Gl0nţcle îndreptate de 
haiduci produse între poteraşî o surprisă, o în- 
văhnăşelă şi o frică nepovestită; nu scia ce tre- 
bue să facă, să mergă înainte, saü să se întorcă 
înapoi?

— Daţi şi voi, băeţl, şi retrăgeţi-ve pană ÎÏ 
veţi scote la lumină strigă Cîrc-Serdar Stoica, 
alergând la spatele ómenilor sel.

Poteraşiî se supuse, cu tóté că nu vedeaü de 
unde venea focurile inimicilor, îşi descărcară de 
mal multe ori armele fără a soi ce aii lovit şi ső 
lipiră de câte o rădăcină de arbore. Intr acest 
timp poteraşiî de la Pitesc!, cari încă nu dßduse 
ochi cu plăeşil de la Muscel şi cetaşiî lui Cîrc- 
Serdar Stoica, veniaü cu iuţială spre locul de în
tâlnire şi au4ind sunetul de bătae pe când eraü 
ca la două dătăturî de puşcă, se îndreptară spre
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acea parte şi crecjend că poteraşiî au pus pe fugă 
pe haiducii cari să retrag, sö puse d’a curmecji- 
şul spre a Ie închide trecerea şi in întunerecul - 
nopţii ne destingônd pe amici de inimici, îşi des- 
cărcară şi el armele in aceia ce së reträgeaö ; cel 
l’alţî crec|endu-se încunjuraţl, îndreptară armele 
spre noii inimici şi se încinse intre amendouë ce- 

- tele de poteraşî o luptă înverşunată care ţinu mal 
multe ore. în acel timp Jianu adună lângă sine 
pe toţi ómenil sei. luă la toţi puscile, le aruncă 
în subterană apoi acoperi bine oblonul, încălecară 
pe cal, së scoborîră în valea Oltului şi chemară 
podarii de dincolo care vëcjêndu-l desarmaţî îl 
luară drept călători chiaburi şi veniră numai de 
cât să’I ia. îndată ce së vecjură dincolo Jianu le 
dădu cuvent d’a së întâlni peste opt zile în peş
tera de la PolovracI şi el cu Mercanu plecă spre 

p viea sa favorită.
Poteraşiî tocmai în revărsatul zorilor îşi re- 

• cunoscură greşâla, dar era prea tâi\]iü ! peste două 
sute de turbanliî, zăceau pe pajişte fără de viăţă, 
hoţii scăpase din ghiarele lor şi conteşiul de is
pravnic promis la atâţia inşi de o dată së între
vedea transformat în aspre pedepse, căci să lăsase 
atâţia mari de ómen!, dintre care mai mulţi ipo
chimeni, să (ie traşi pe sfóra de câţî-va haiduci!

III.
Dniguţa Haiducului.

— Ascultă Jiene, c]ise Mcreanul noului căpi
tan al cetei sale, după ce se depărtară sdraven 
de locul unde jucase aşa de bine festa poteraşi- 
lor şi pusese Oltul între el şi densa acum după 
ce al ajuns prin vrednicia ta căpitan de haiduci, 
trebue să1 ţi iei, dacă n’al, o drăguţă.
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— Eüï drăguţă? esclamă láncú uitându-să cu 
mirare la fostul seü căpitan, dar pentru ce?

— Pentru că trebue să aibî.
— Nici o dată, răspunse Ian cu cu liotărîre; 

n’am eö inimă, vere Merene, d’a întră în cârd cu 
muerile ; dragostea în inima mea este stinsă pen
tru orî-ce simţire tenără, de când am perdut o so- 
rioară scumpă şi de când m’am cununat cu ' 
codrul. ■

— Nimeni nu-ţî zice să iubesc!, de şi dra
gostea cu durerea perderi! unei sorióre póte sa 
stea la un loc fără să să învrăjbcscă ; eü îţi cer 
numai ca pentru binele tëü şi al nostru să’ţ! el o 
drăguţă.

— Dar pentru ce?
— Pentru că de când o ţâra Românescă şi 

haiduc! în codri! eî, nu s’a pomenit căpitan de \ 
haiduc! fără drăguţă.

— Asta e ma! bună ! esclamă Jianu cu ciudă; 
dacă o dată s’aö aruncat în puţ doi, tre! sau zece 
căpitan! de haiduc!, trebue să mă arunc musai . j 
şi eü?

— Niminea nu ’ţî cere să te arunc! în puţ 
ci să ’ţî ie! o drăguţă.

— Vorba vine, că tot una e.
— Ba nu c dc loc tot una.
— Eü despre partea mea lipsă d'asemenea

xlor.
— Nu poţ! să te lipsesc! dacă odată eşt! că- 

)itan de şoimulen!.
— Şi pentru ce nu?
— Pentru că drăguţa este de neapărat tre- 

»uinciösä pentru un povăţuitor de haiduci, cum 
semenea îl sunt de neapărată trebuinţă: puşca, 
istoalele, gloanţele, cuţitele şi calul.
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— Dar pentru ce măre? pentru care folos?
— Jiene, iartă-mS dacă-ţi vorbesc ca un prie

tin cu inimă deschisă; eşti vitéz cât poftesc!, te 
pricep! în ale voinicie! mai abitir ca mulţi, dar 
când c vorba de celelalte lucfurî ale meserie! de 
liaîduc, eşt! un agiamiii de n’ai margini.

— Lămuresce-me şi pe mine ca să pot së 
mö fac ma! priceput.

— Ia ascultă mă! creştine, tot merett e vreme 
bună?

— Ba nu.
— Tot merefi e söre şi cald?
— Ba nu.
— Tot mereu póte sta haiducul sub frunza 

codrului?
— 13a nu.
— Iama nu e lăsată de D-zeft?
— 13a e şi prea lungă?
— Ce së face haiducul pe vreme rea şi în 

vremea erneî?
— Së ascunde în vre-o peşteră.
— Peşteri sei! că nu prea sunt multe şi nici 

la îndemână, pe urmă ma! tóté sunt cunoscute, 
în cât poteraşii póte cu înlesnire pune mâna pe 
ce! ascunşi. De aceea haiducii nu prea së ascund 
prin peşteri, ci së duc iama d’a dreptul pe la ea- 

■ scle lor fără de nici o grije, căci e! ca ómen! 
mic! în cetele lor sunt ma! nebăgaţi în semă de 
căpetenicle poterilor, in cât cu o minciună bine 
ticluită, póte să lipsească d’acasă când vrea şi 
cât vrea ; pot asemenea să vie când le place şi să 
plece când poftesce; d’aceea haiducul singuratic nu 
prea are nevoo de drăguţă. Nu tot astfel póte trăi 
căpitanul sëü; el e cunoscut de toţi povăţuitorii 
de poteraş! ; ómenii stăpânire! pănă la cel ma! né

ni- J-M 3
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mernie vătăşel iï are tóté semnele scrise în minte, 
el e fiara de venat, spre care se întinde gurile tu 
turor fiinţelor; numai capul lui e pus la preţ si 
numai prinderea lui scornesco tóté poftele de câş
tig şi tóté vânzările; el dar nu pót© să së misce 
de ici pană colo cu aceeaşi înlesnire cu care së 
mişcă becesnicul de haiduc, prin urmare trebue să 
së ferească şi de ventişioru ce adiéza.

— Aşa e, murmură Jianu pe gânduri.
— Spre pildă d-ta, care de şi eşti numai de 

câte-va ceasuri căpitan de haiduci, dar care al 
marea cinste d’a fi cunoscut de cătră cel mal mulţi 
dintre Circ-Serdaril poterel, al putea să te duci
când al vrea acasă la D-ta? 

— Ferescă D-zeü?
— Ce te-al face când codru n’ar mal putea 

să te găsduiască?
— Stiü şi eu?
— Ce-ar putea face căpitanul de haiduci ca 

să pótá trăi şi el ca un om pe vreme de iarnă 
saü de plóe şi frig? n’ar putea face altceva de- j 
cât să së ducă şi el ca tot omul la o casă care i 
să-I fie la îndemână, unde së găsescă căldurică, 
mâncărică, îngrijire şi chiar o dragoste mare şi 
neabătută, care să-l ascundă la vreme de nevoie 
şi să-şi pue sufletul ca să-l scape in loc d’a primi 
banii stăpânire!, ca să-l venză. Cine alt decât nu
mai drăguţa póte să-I dea atâtea înlesniri?

— Póte să aibl dreptate, răspunse Ia neu cam* 
pe gânduri, dar drăguţele nu se găsesc prin co
dru şi împrejurimi, ci în sate şi în oraşe.

— Ba së găsesc tocmai în codru saü în mar
ginea lui.

— Aida de!
— Ce-ţl spune Mereanu. Drăguţa de haiduc -
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nu e muero ea tóté muerile, ci o fiinţă anume 
kotărîtă şi croită pentru asemenea îndatorire grea 
şi primejdiösä. Ţl-al dat D-ta séma vro-odată pen
tru ce sunt făcute cârciumele şi hanurile pe dru
murile mari? Nu te-aî gândit vre-odată că omul 
nu petrece tot mered pe drumuri şi că negus
torul hangiii, dacă ar trăi numai în nădejdea că
lătorilor ar muri de fóme? nu ţi-a dat prin gând 
să bănuescl că alte câştiguri îl face să trăiescă 
departe de sate şi oraşe, pe câmpia lucie în mar
ginea unul drum mare sau în inima vre unei păduri 
ameninţat când de când să fie jefuit şi chiar omorit 
de cătră făcătorii de rele?

— Ba une-orî când eram zapciu m’am gândit.
— Nu te-aî gândit ârăşî pentru ce mal tóté 

hanurile şi cârciumele sunt ţinute numai de fete 
şi femei haltoşc şi frumóse şi că pe undo s8 gă
sesc bărbaţi, caro învârtesc negoţul, muerea, sora 
sau fata o o leliţă de n’are margini, care te face 
cu lică-lică să-ţi bél pănă şi bol şi căciula, iar 
bărbatul e un Vlad fermecat n’audc, n’a vede n’a 
greul pământului?

— Vezi la asta nu m’am gândit.
— Tóté acele cârciumi, vericule, sunt gazde 

de hoţi, tóté acele leliţe sunt drăguţe de haiduci 
şi toţi acel cârciumarî şi hangii Închid ochii şi 
se fac că nu vöd ce fac muerile saü fetele ori 
surorile lor numai pentru bani. Acele fiinţe aü 
interes d’a fi credincióse haiducilor şi d’aî ascunde 
în fundul pământului în loc d’al vinde, căci hai
ducii le dă bani mulţi, mat mulţi decât stăpânirea ; 
se întâmplă une-orî ca femeia să iuböscä pe dră
guţ pănă la jertfă, ba se întâmplă iarăşi ca băr
batul să sö facă şi el haiduc şi apoi la urma ur
melor când s’ar face vêncjëtor n’ar scăpa nici în

3*
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gaură de şarpe de isbândirea celorlalţi haiduci. 
Cărciumăresele, hangiólcele de drumuri mari iată 
cine sunt drăguţele şi gazdele haiducilor. Când 
s’ar stârpi cârciumele din păduri şi locuri singu
ratice, să ştii că pier şi haiducii şi hoţii de dru
murile mari.

— Al dreptate.
— Dacă vréï şi ţii să haiducesc! mult şi bine 

în codru fără grije şi supărare, trebue să-ţi ial 
o asemenea drăguţă, şi să-ţi găsesc! o asemenea 
gazdă, căci fără ia te pune bine potera do bună 
semă când cu gândul nu gândesc!.

— Să-ml iaű dacă trebue negreşit, respunso 
Jianu cam cu inima îndoită.

1

— Dacă vréï să aibî o drăguţă mândră şi 
credinciósá, vrednică de un căpitan ca tine, aide 
cu mine pănă la Recea, căci nu departe de acolo 
sö află în marginea codrului o cârciumiôrâ toc
mai bună de ascuns în ea şi o cârciumăresă ve
nită de curênd cu bărbatul sßü de dincolo do peste, 
munţi, tönörä şi haltoşe s’o sorbi într’o lingură 
de apă.

— Aide, respunse Iancu a lene.
— Aucjind ăst rëspuns Mereanu, dete călcâo 

calului seü, care mergea a lene ca să iuţ6scă pa
sul şi Jianu făcu tot ca camaradul s5ă de drum.

IY.
Ileana Cârciumă resa-

în marginea drumului dintre Horez şi Polo- 
vracl, sub piciorul unei muche de deal acoperit 
cu păduri seculare şi la capëtul unei mici dum- 
brávióre, care împrăscia în juru-I o umbră röco-
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vitóre, së afla pe la începutul acestui secol un 
lian măricel, cu o curte mare şi largă, în care 
se vedea tot ce trebue uneî gospodărit de agri
cultor cu bun şiart, adecă coşare de vite lung şi 
spaţios, poduri de fen fără de sfârşit, pătule lungt 
şi largi pline cu bucate, coteţe spaţidse depasërl 
de curte şi de porumbi şi pivniţl, hrube şi bordee 
pentru păstratul vinului şi al ţulcel. Cârciuma din 
faţa drumului nu era tocmai mare, nici bă căni óra 
de alături, dar casele şi cămările delà spatele câr- 
ciumel, care së întindeaü într’un şir mare d’alungul 
« urţiî eratt îndestul de spaţiose, ca să adăpost6scă 
nu numai pe cârciumar şi familia sa, ci şi un nu
măr însemnat de căletorî şi drumeţi.

în capul administraţiei acestui han cu bună 
gospodărie së afla un bărbat ca de vre-o 35 de 
ani, înalt, chipeşii! şi cu ciafa grasă, care după 
port şi graiü părea a fi Român de dincolo, iar 
îa tcjghiaöa cârciumel trona ca o regină mare şi 
tare jupânésa Ileana femeia sa, o leicuţă de vr*o 
25 do ani frumósa şi aträgßtöre întocmai ca is
pita, care femeie uluia pe toţi muşterii şi călă
torii ce beaö vin turnat de ea.

Nimic mal vrednic de vecjut şi de admirat 
ca acea coţ-uşe de femeie şi nimic mal ispi
titor cu aspectul, graiul şi portul acestei fiinţe 
menite d’a scote pe Român din íme ! închipuiţi-vS 
o femeie înaltă, grăsulie, cu mers indrăsneţ şi 
graţios, cu un cap fórte proporţionat îmbrăcat cu 
un per castaniii lung, des şi fórte lucios, peste 
care era aruncată o băsmăluţă de lână cafenie 
ornată cu flori multicolore înodată la spate arde- 
lencsce, de sub care eşiaii nisce códe lungi gróse 
ca pe mână şi împletite cu panclico roşii ce atâr
na ö pe spate; cu ochi negrii mari ca paharele,
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cu doï obraji albi, rumeni şi durdulii, în care s<= 
fáceaü dofiS gropiţe când rîdcaü, o gură mică ş* 
mereu suricjëtôre, nisce buze rumene ca rumenul 
bujor, cu nisce dinţi albi şi strevëzëtorï ca sido- 
furî, cu un gât grăsuliu, rotund şi alb ca peptul 
de lepedă, de care atârnaü mal multe sălbî şi şi
ruri de urmuzurl şi mărgele multicolore, cu un- 
pept rotund tare şi abundent, care se întrevedea 
pe sub o cămaşe de pânză subţire s’o spargi cu 
limba, brodată pe la gât şi altiţe cu flori alese 
în felurite feţe tot după moda ardelenească; cu o 
talie sveltă şi rotundă încinsă graţios cu mal 
multe feluri de bete; cu nisce mâni albe şi gră
sulii acoperite cu nisce mâneci umflate, care sS 
strângeaü în mii de creţuri d’asupra cotului, care 
ca şi obrajii avea în mijloc câte o gropiţă; cu 
nisce degete albe, lungi şi subţiri ornate cu fe
lurite inele de aur cu pietre şi fără pietre; cu 
nisce picidre mici şi cambrate încălţate cu nisce 
cismuliţe cochet croite, peste care cădea o fustă 
de materie de muselină subţire cafenie împestam 
ţaţă cu nenumărate flori de colori arötóse şi un 
şurţ de íilaleü alb şi subţire încunjurat cu man- 
jeturile creţe; închipuiţi-vă un înger de femeie 
frumdsă, graţidsă, sprintenă şi mereîî veselă, care 
alerga la cea d’ântâiù chiemare, servea cu voie 
bună pe orî-cine şi înveselea inima cea mal po
sacă cu vocea sa răsunătdre ca argintul cel mal 
curat, cu glumele sale vesele şi nesuperătore, cu 
rîsul sëû franc şi sgomotos care isbucnia la fie
care glumă şi cu veselia sa molipsitóre, caro n’o 
părăsea mal nicl-odată; închipuiţi-vă tóté acestea 
şi pe urmă gândiţi-ve puţin şi de sigur veţi ghici 
pentru ce făcea bărbatul sëü mal mult alişveriş 
ca orl-care dintre megiaşî şi pentru ce lumea

—
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venea cale de doüä poşte ca să bea delà Ileana 
cârciumârésa cea frumosă.

Jupan Ion, bărbatul sëü era un filosof; el 
vedea pe femeia sa cum së îmbrâncea în glumă 
cu muşterii, cum unii o ciupea şi alţii chiar o să
ruta; lumea spunea că el vedea lucruri şi mal 
boacăne, numai bani să iasă, adecă banî mulţi 
şi galbeni cu zimţi, pe care să-I grămădâscă în 
fundul şerparuluî sëü, care nu-1 părăsia nici 
zioa nici nóptea. Unii ţărani susţinea că ea a 
fost mal mult timp îndrăgostită chiar cu Mereanu 
vestitul căpitan pe haiduci şi că bărbatul sëü 
scia, găsduia pe haiduc şi së prefăcea că nu scia 
nimic. Ce să zici, pentru bani omul lacom face 
multe mişeii!?

Cârciuma lui Ion tóta zioa era plină, pentru 
că era în marginea drumului şi dramul era tot 
tnerefi bătătorit de chirigii şi carë, caro trans
portaţi sarea la Tirgu-Jiu şi Cerneţî, de negustor, 
călăreţi, care importaţi marfă saü esportaîl grâne 
pe spinarea cailor de la pasul Vulcan şi de me- 
giaşil satelor vecine, care-şl transportai ţuică şi 
lână lâ Rîmnic, Ocna şi Drăgăşanî, ori aducea 
după la oraşe bucate ce nu së făceai prin partea 
locului. Cât ţinea ziulica de mare vinul şi ţuica 
curgea într’una din borcane în ulcele şi ciocane 
şi de acolo în gâtlejurile neîntrerupt setóse; lău
tarii, fluerul şi cimpoiul cânta într’una spre ve
selia ospeţilor şi chiotele şi veselia nu mal avea 
sfârşit, căci vinul era bun, ţuica curată, ocaüa 
marc şi cârciumârésa veselă şi frumosă ; de îndată 
însă ce së apleca spre înserat, cârciuma së golea 
ca prin minune, zăbovitoril, mal ales cel care nu 
eraü obicinuiţi cu obiceiurile locului, eraü împinşi 
de umere de cătră jupân Ion şi poftiţi mal cu
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binele mal cu zorul să se ducă să-şi termine beţia 
la cârciuma din marginea satului vecin, şi după 
ce se golea prăvălia sS puneau oblónele la fe
restre, se zăvoreaţi uşile, porţile şi tóté intrările 
şi să stingeau tóté luminările delà tóté ferestrele 
ce daö spre drum. însă acea locuinţă omenéseft 
nu intra aşa de curând in liniştea somnului; din 
contră îndată ce se stingea lumina în faţă şi câr
ciuma amuţia, ferestrile tuturor camerilor din curte 
se luminau ca într’o zi de sërbàtôre şi sgomote 
vesele şi voióse mult mal vii ca cele ce să au- 
diaîî zioa în partea despre pod răsbea prin gar
dul cel înalt şi bine lipit ce împrejmuia curtea; 
şi pe când pórta cea mare ce da în drum să în
cuia, să descuia portiţa ce da spre pădure şi prin 
ea să furişa înăuntru mal multe umbre înfăşurate 
în ipingele negre şi cu pălăriile trase pe ochi. 
După aceia să te ţii chiote, benchetucll şi chilo- 
man înfundat mal pănă la zioa. într’acest timp 
risul Ileanel să auzia mult mai vesel şi mat răsu
nător şi fórte adesea vocea sa cea melodiosă să 
armonisa in nisce cântece, care robea pe omul 
cel mai nesimţitor.

Asemenea petreceri nu să întâmplau in tóté 
serile; une-orî tăcerea şi monotonia dăinuia dea 
rândul mal multe săptămâni; însă când începea 
veselia se ţinea lanţ mal multe zile, mal cu sâniă 
pe vreme ploiósa şi frigurosă când maiorităţil 
muritorilor nu-T ardea inima să eliefuiască şi să 
benchetuiască. Une-orî să întâmpla şi pe vreme 
bună să să întindă lanţul nopţilor celor vesele, 
însă totd’auna pe vreme fără lună.

într’una din asemenea seri senină, dar întu- 
necósá, cam pe la trei ore după apusul söreiül 
uscióra din dos să deschise fără de nici un sgo-
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mot şi doî inşi bine înveliţi în mantale negre in
trară în interiorul curţeî trăgând fie-care câte un 
cal de căpăstru şi după-ce aruncă frânele cailor 
în manile unul argat, care păzia totă nopticica 
portiţa, ca să vază cine întră, celce mergea îna
inte sui scăricica ce conducea la galeria din faţa 
caselor despre dreapta cu siguranţa omului fami
liarisât cu locurile, iar celălalt îl urma la óre-care 
depărtare.

— Cine c? întrebă din fundul coridorului o 
voce care după timbru semăna cu a stăpânului 
casei.

— Omeni buni, răspunse celce mergea înainte. 
— Ce fel de ómen! buni? întrebă aceiaşi voce 

apropiindu-să.
— D’ăl care îţi place d-tale nea Ioane, răs

punse călătorul înaintând spre locul de unde eşia 
' vocea.

— Ah! tu eşti Merene? esclamă Ion, care 
în fine eşi in raza luminel ce proiectă ferestrele 
ce dau în coridor.

— Eü neicuşorule, răspunse acelaş călător.
— Dar nu esc! singur!
— Precum vezi.
— Cine e?
— Un prietin.
— D'aî noştri?
— Mal încape vorbă?
— Te pul chezăşiei?
— Cu capul ineü.
— Bine, întră.
Mcreanu şi prietinul säö, care precum seim era în

suşi Iancu Jianu, intrară înăuntru şi împreună cu el 
Intră şi Ion. înăuntru nu mal era nimeni fără numai
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Ileana, care sta pe o laviţă cu capul rezemat de palmă 
şi cu cotul de o masă; tntr’acel timp cămara nu 
era luminată decât numai de doöä luminări do 

. seö înfipte în câte un sfeşnic de lemn grosolan, 
căci pe atunci nu dobêndise drepturi de cetăţenie 
In România nici petroleul, nici gazul şi nici lu
minările de stearină, pentru că cele mal multe nu 
erau inventate; cu tóté acestea Jianu rămase ui- ' 
mit, uluit şi ca cum ar li fost orbit de scânteele 
sagetátóre ce eşiaă din ochi pe jumătate închişi 
al gazdei casei.

Iancu abia o văzu şi la minut fii rănit do 
frumseţa el şi la minut să jură d’a o iubi cu ne
bunie şi d’aî fi sclav pană la morte dacă o con
simţi şi densa precum îl făcea să spere Mereanu. 
Ileana nu rămase mal nesimţitore când zări acea 
frumseţe bărbătăscă şi uneori cam sălbatică dar 
îndoit mal poetică a fostului zapciQ, ci simţi şxj 
ea că să pune o povoială înaintea ochilor şi când 
să sculă după laviţă ca să vie Intru întâmpinarea 
noilor sosiţi, să răzămă de masă ca să nu cadă. 
Astă simţiciune reciprocă dură din norocire Iurte 
scurt timp, încât scăpă privirilor celor streini, 
adecă lui Mereanu şi Ion şi peste o clipă cel fas
cinaţi reciproc îşi veniră in lire şi naturalul do 
tóté zilele înlocui impresiunca dintr’un moment. 
Prea târziu însă, căci sortul deja fusese tras.

V.
J i a ii u a iii orczat

— Leică Ileana, strigă Mereanu aruncându-să 
pe o laviţă in dreptul unei mese lungi de lemn 
albă şi curată; dă fuga de ne adu ceva mâncă- 
rică şi băuturică, căci crăpăm de fóme.
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— Acu leicuţă, rëspunse Ileana reluându-şl 
fireasca sa înfăţişare şi numai decât începu să 
alerge de colo până colo, veselă şi sprintenă stro- 
polind pentru a pune masa şi ce trebue pe densa.

într’acest timp lancu retrăgendu-să într’un 
colţ îşi pironi ochii spre Ileana, o urmări în tóté 
mişcările el, spionă tóté gesturile el, nu încetă d’a 

L, o mânca cu lacoma sa privire şi d’aşî răsuci in- 
tr’una mustaţa.

— Dar ce staT acolo împietrit căpitane? strigă 
Mereanu, care deja începuse să îmbuce din ceia 
ce i-să pusese înainte; ce nu ţl-e fóme? ori al 
mâncat la masa lui Verdeş împărat? Iancu nu răs
punse nimic, ci să mulţămi numai d’a să apropia 
de masă şi d’a să aşeza pe un colţ de laviţă în 
faţa lui Mereanu.

— Dar tu Ioane? strigă haiducul cel mân- 
( > căcios, adresându-să eătră gazda casei, care do când 

intrase în cămară nu încetase o clipă d’a să uita 
chiondoruş la Iancu şi d'al măsura mereu de sus 
pană jos cu o căutătură scrutătore şi bânuitôre, 
ce stal acolo ca un poponeţ? ce s’a schimbat boe
mi de când nu ne-am văzut, numai cabulipseseo 
să să ospăteze cu vechil prietini?

— Ba nu, răspunse Ion a lene, dar gândeam 
c’o să aveţi trebuinţă şi de slujba mea.

— Lasă că no slujesco şi acţl ca totdăuna 
p lea Ileana; ia vino colea lângă noi să ne ospă

tăm şi să ne veselim şi nu-mi mal sta ca e buf
niţă în miez de zi.

Ion să aşeză la masă lângă Mereanu şi mân
carea începu mal întâiü tăcută şi posomorită, pe 
urmă ceva mal vióie şi mal sgomotosă şi în urmă 
veselă de tot şi impuitóre. Intr’acest timp Ileana 
alerga de colo pănă colo, turna mereă la vin din
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borcanul sßü de pâment smălţuit verde şi cu pete 
galbene, turna într’una în ólelo roşii fără smalţ 
pe dinafară, caro mered secaţi şi după ce nu mal 
rămânea vin în borcan, alerga fuga afară, sß sco- 
bora duduind în pivniţă, al cărei gárliciű era aprópe, 
venia cu vin prospôt şi turna din noű. Era vred
nică de vec^ut acea fiică a natúréi, care scia că e 
frumdsă şi admirată în momentul, în care turna ^ 
vin în borcane D’ar li vßdut’o un pictor sau un 
sculptor şi ar fi avut norocirea să imprime din- 
trodată tetă graţiositatea, totă gingăşia şi totă 
adorabila cochetărie ce esprima întréga sa fiinţă 
In momentul în care turna vin óla lui Ian cu, ar 
fi făcut un cap d’operă fără de semăn. Exprc- 
siunea ochilor sei, jocul de colori instantaneu 
schimbat al obrajilor sei, contractarea drăgălaşe 
a buzelor salo, mlădiarca gâtului seu de lebedă, 
palpitul voluptos ce mişca pieptul sßü, ondulaţiunca- 
subjugătore a taliei sale şi mal ales incovoiarca 
clasică a braţului sßü grăsuţ şi durduliü, a*b. ru
men şi numai gropiţe, când turna vinul din bor
can în olă, tote acestea mici amănunte, care te 
pot fermeca numai vß<|Gndu-le, ast întreg de de- 
taliurl eraü în stare să fermece pc omul cel mal 
rece, nu pe un om impresionabil cum era Jianu.

Mereanu ca cum ar fi ghicit şi ca cum ar fi 
vrut să-l subjuge şi mal tare ca să-l facă să devie • 
cu desăvârşire sclav al protegiatel salo, strigă:

— Ia vino incoa şi d-ta lângă noi lele Ileano, 
că avem vin îndestul şi ne-am săturat doldora; 
vin de, mal încoa; stal sorioră ici pe laviţă lângă 
Ianou ca e loc gol şi cântă-ne un cântec d’alca 
bătăiosele, să îngheţe apa în puţ.

Ileana sß uită cu temere la bărbatul sßü, dar 
acesta de căiţi mâncase, bßuse şi cam apucase
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purceaöa de codă nu maï ora posacul do maï na- 
into şi numai decât strigă şi el:

— Alde Ileano vin de ne cântă un cântec 
haiducesc, d’alea care face pădurea să h&uiascft.

Ileana sö grăbi de a së supune şi aşc(]ându-s& 
pe laviţă lângă Iancu faţă în faţă cu bărbatul 
sert, începii cu un viers lin şi dulce care din ce 

U în ce dcvenia maï puternic şi mal animat să cânte 
următorul cântec haiducesc:

Statt in drum şi inë gândesc Care att bol şi argaţi,
Ce s’apuc ca să muncesc, Să-mi dea boii într'un cias 
Pâinea să-mi agonisesc 
Copilaşii să-ral hrănesc, 
întristat, po gânduri pus,
Mö suiitt, po deal în sus,
Şi ochii când ml-am întors,
Mö uitâitt |)o vale’n jos ;
Yöcjuitt omenii arênd,

. Cu plugurile în rend,
Numai pluguieţul mett 
LViiţeliuit Dumnezeii:
Că doi bol ce-I avuseitt,
De vreme ii rdpuseitt.
Si mö rugaitt do bogaţi

Să ar şi ett loc d’un pas, 
Dar înzadar m’ani rugat, 
Că'n sémâ nu m’att băgat! 
Atunci şi ett mö îu torse itt.
Şi întru sine-ml ziseitt : 
Da-va bunul Dumnezeii 
Să umble şi plugul mett,
Să puitt să’nbrăzdesc ales, 
Unde-o fi crângul mal des. 
Să trag brazda dracului,
Din mal susul dealului, 
Pănă’u capul satului,
Drept uşa bogatului

— Să trăeştl Ileano, să trăeştî fata neichi că 
frumos al mal cântat, strigă Mereanu; de multc-orî 
to-am auzit cântând, dar ca azi nicl-odată; nici 
c’am auzit de când sunt aşa ghers frumos.

— Ileano, zise Jianu, care cât ţinuse cânte- 
stătuse mut şi cu ochii închişi ca cum s’ar ti 

legănat în braţele unor visuri desmerdátóre, Ileano 
al tu salbă?

— 13a n’ani căpitane, rospunse Ileana.
— Na să-ţi faci una mândră numai do zloţi 

si mahmudele de aur.
Zicând aste cuvinte băgă mâna în brîrt, îsi 

umplu pumnul cu monede de aur şi-I virî plin cum

►

I

reni
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era în sinul Ileaneï a cărei iie sß desfăcuse puţin 
în dreptul peptuluî. Iancu când simţi că i-sß atinse 
mâna do sinul cel călduţ al junei femei sö înfioră 
din cap pană în crescet, dar nu-sl perdu cumpă
tul ci vărsă, banii în sinul el si apoi se grăbi a-sî 
retrage mâna ca cum Tar fi ars contactul cu pielea 
acelei fiinţe învăpăietore.

Ion vßcjcnd una ca acesta se posomori si vru . 
să zică ceva, dar Mereanu îl atinse cu piciorul 
peste pulpe, pe sub masă şi acela se stăpâni şi 
apoi zise cu voce tare.

— Ia ascultă Ileano, cântă si pe ăla de 
lângă ăsta.

— Cântă-ne cântecul cel noü, cântecul Jia
nului, adaose Mereanul.

Auzindu-şl numele Iancu tresări, dar se stă
pâni şi cârciumărăsa începù să cânte cântecul ce 
urmăză: >3

N’aţî aucjit d?un Jian 
D’un Jian, de un oltean 
Do un hoţ de căpitan, etc.*)

— Mal cântă unul aşa să trăescî, strigă Jianu 
ridicându-să în sus tremurând de emoţiune şi ine 
jur pe Dumnezeu că ce mï-oï cere ţî-oiu da.

Ileana nu se lăsă să fie mult rugată si nu
mai decât cântă încă un cântec atribuit tot Jianului:

Colea malcă’n ftgeţel, I Căci acel têntfr volnic 
S’a ivit un voinicel Călare pe calul mic
P’un cal venăt porumbel; Iancu Jianul 
Mő duc maică după el. Cum îl vede fetele 
— Nu te duce, fata mea, El le fură minţile
Că o să dai do belea Şi le frigo silele.
Şi o să păţi ruşine grea; Că pe câte a iubit

îl zio.

*) Cuprinsul întreg al acestui cântec este publicat in novela 
^.Tianu Zapciu44.

I
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Tot pe dênsul Poiü iubi.
Sä rămâi dar säuötosä 
Că la el merg bucurósá 
Să mő îndrăgesc cu el 
Că o mândru voinicel,
Să-l iubesc măcar o zi 
4>I-apoI fie ori ce-o fi.
Cine pe haiduc iubesce 

l_ Le-aü lăsat plângând cu foc Dumnezeii îl milucsco,
( * De-art rămas fără noroc. Cine viâţa i-o jertfesce 

„ — Fie mamă ori ce-ar fi Dumnezeü nu-1 părăsosce.
— Pe viul D-zeü më jur că nu este adevë- 

rat, strigă Jianu sculându-së în sus; Jianu nu e 
un amăgitor de fete şi femei; din potrivă el scie 
să iubcscă cu foc şi să fie statornic dragostei 
salo şi ca să te încredinţez, na, na şi iar na. 
Pronunţând aceste cuvinte, Jianu mişcat pănă la 
lacrămî nu sö mal putu stăpâni, ci fără să sëmal 

. gând óscft că Ion era do faţă şi că Ion ora băr
batul lleanel, întinse braţele, strânse cu transport 
pe frumósa eârciumăr6să la sinul seu, ÎI sărută 
cu foc obrajii de trei patru ori, fără ca Ileana să 
opună o prea mare resistenţă, apoi versă în póla 
cârciumăriţel, toţi banii de aur şi de argint ce 
avea strânşi în loc de gldnţe în seleaful brlulul 
său şi pe urmă eşi afară ca o bombă ca să nu 
să arate de faţă cu cel presenţl că are şi el slă 

. biciunl şi e supusă la emoţiunl şi inima sa care 
r până atunci păruse a fi de gliiaţă.

— Cine este acest om? întrebă Ion pe Me- 
rea nu cu un ton cam arţăgos după ce eşi Iancu 
afară :

Pe tóté le-a amăgit,
Do-a lăsat şi a fugit.
La Jift pe unde-a umblat. 
Câto fete c'anşelat 
După el că s'a luat,
Urma nu li s’a aflat.
La Olt .şi prin orî-ce loc 
Câte le-ail luat la joc

— Ce fel n’al ghîcit? întrebă Mereanu.
— Dar de undo?
— Ia nu mal spune frătico.
— Ştii bine că eö nu prea sunt proorocea.
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— Sciü, clar de astă-datil prea te al trecut 
din cale afară. Rog pe nevastă-ta să cânte cân
tecul Jianului, vezi pe omul acesta înduioşindu-să 
până la lacrămT după ce nevastă-ta a cântat şi 
încă nu ghicesc! ?

— E lancu Jianu! esclamâ Ileana radiosă de 
bucurie şi admiraţiune.

— Să fie cu putinţă! esclamâ şi Ion, el ves- - 
titul între vestiţi?

— Dar ce credeţi? răspunse Mereanu, dam 
eű căpitănia in mâna altuia?

— Ce at|I nu mal eşti căpitan? întrebă Ion 
cam îngrijurat.

— Nu, el e stăpânul cetei, şi te rog clacă 
vrei să fie bine do tine să te porţi cum să cade 
cu acest om, că dacă Toi supăra, dai de potcă.

— EI, dar ce am a împărţi cu el?
— Ştii bine ce al? aceia ce am avut şi eii.
— Dar ce te-al apucat să-I spui ceea ce este 

între mine şi tine?
— El trebue să scie tot, că o căpitanul nostru.
— Tal vorbit ceva şi despre partea mea?
— Mal e vorbă?
— El, ce a zis?
— El e darnic şi nelacom ; pentru bani nu 

stă la tocmălă nicl-odată.
— Bun, sunt al lui clacă aşa i-e vorba.
— Numai o racilă e la mijloc.
— Care?
— Lui lancu i a căzut tronc nevastă-ta ; o 

iubesce ca nn nebun.
— Pe mine? esclamâ Ileana cu plăcere şi 

cochietărie.
— Dar de unde şi pană unde? esclamâ Ion.
— Ce-ţî spune Mereanu ; vecjl dacă al de gând
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să iiï zuliar, iaţl fuga nevasta şi catrafusele şi 
treci înapoi în Ardeal de undo al venit, iar dacă 
al gând să fii cu minte şi să strângi bani buluc, 
deschideţi numai chimiru şi nu-ţl mal rostogoli 
ochii ca un furios, cum făcuşi adineaori pentru că 
bietul om înflăcărat de dragoste a îndrăsnit să 
sărute pe nevastă-ta.

— Cât ţl-a dat? întrebă Ion pe Ileana intor- 
côndu-së într’un mod brusc spre novastă-sa.

— Na, numără singur, răspunse Ileana văr- 
sând banii din pdlă în pălăria lui Ion, care so 
sculă de unde stătuse păn’atuncî şi veni lângă ea.

— Trel-zecI de mahmudele, doöe spre-zece ru- 
biele, doüë-zecï şi cinci de galbeni venetici şi pa- 
tru-zecl şi opt de nisfele de argint! esclamă Ion 
cam nemulţămit; asta nu e tocmai un dar de că
pitan de haiduci ca el.

— Dar salba? replică Mercanu.
— Bine zici ; ia deşertă şi ce al în sîn, adre

sând u-se cătră nevastă-sa.
— Aceia sunt banii mei ca să-mi fac salbă, 

răspunse Ileana stringend cu ambele mâni gura iei.
— Deşeartă, ’ţ* zic.
— Nu, nu daü nimic, răspunse Ileana cu un 

ton arţăgos, smucindu-së de lângă bärbatu-söö.
— Ileano, ce vreai să së învârtească iar móra 

f do ciomege ?
— Dă-I Ileano tot ce-ţl cere, zise Mereanu, 

dă-I că-tî dă Iancu alţii.
Basată pe astă promisiune, Ileana së supuse 

cu inima îndoiôsâ, dar fără opunere, îşi deşertă 
banii din sîn în pumnii bărbatului sëü şi acesta 
după ce-ï numërà şi së încredinţă că eraö 36 leiţi, 
4 turalil, opt-spre-zece icosarl de aur, un constan- 

«L J.u 4
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dinat, opt mahmudele şi vre-o cincî-spre-zece ru- 
biele sö mal linişti.

— Eï ce mal zic! acum? întrebă Mereanu, 
eşti mulţumit?

— Da, dac’o merge totdeauna aşa.
— Dacă ve! li cu minte, poţi să capeţi şi 

mal mult!
— Ce spui?
— Al să vezi? ce să-I spuiö Jianului?
— Spuno-I, că îl sunt slugă supusă şi ere*

dinciósá.
— Dar despre Ileana?
— întréb’o pe dânsa.
— Tu n'al de gând să tunjescî?
— D'ac'o călca popesce, eă më duc să më 

culc, iar dc nu róta neunsă scârţăe.
— Tu lcică Ilcano co zici? întreba Mereanu.
— Ce să zic lelea? sciu şi cu? răspunse co- 

ţuşea de cârciunmrésa, fâccnd cu ochii şi cu gura o 
mulţime de marafeturi comune tuturor femeilor 
de soiul el.

— Vreai să-ţî faci salbă ori nu?
— Tu ce zici? întrebă fosta lui amantă ul- 

tându-se ţintă in albul ochilor lui.
— Eă zic, să-ţî faci şi salbă şi maloteaşifel 

de fel do lucruri mândre.
— Dacă aşa ţi-e vorba ta, nici că nu zic ba.
— Va să clică ne-am învoit?
— Da.
— Şi tu Ioane?
— Şi eű.
— Fără şagă saü şotie?
— Fără nimic.
— Să nu vë luaţi vorba înapoi şi pe urmă 

să daţi de şugubină?
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— N’avea grije.
— Dacă acesta vë e cel din urmă cuvent, 

alde Ioane să ne culcăm.
— Alde.
După ce rosti aceste cuvinte, Mereanu luă de 

mână pe Ion şi plecă ca să să culce, iar Ileana 
rămase singură în cămară.

> Acel ce au trăit mal mult la ţâră şi aü apu
cat vremile de acum 30 patru-docî de anî, pe când 
codrii erau plini de hoţi şi drumurile mari de 
cârciumi şi hanuri isolate, vor recunósce sunt si
gur, cumcă nisco caractere ca ale lui Ion, Ileana 
şi chiar Mereanu, cu totă uríciósa lor perversitate, 
sunt copil iidel reproduse după natură.

Peste câte-va minute Iancu întră înăuntru 
mult mal liniştit şi găsind numai pe Ileana sin- 

I gură, tresări, simţi că un fior arcţStor îl trece prin 
inimă si după co-şl mal potoli omoţiunea zise:

— Ce leică Ileano, al rămas singură?
— Da, leicuţă, răspunse Ileana, ultându-să 

spre el cu o căutătură provocătăro şi încuragiătore. 
— Dar bine undo o Mereanu şi bărbatul d-tale? 
— Aii prins la chef şi s’aü dus să să culce. 

Vreai să te culci şi d-ta?
— Eü! esclamă Iancu uluit, aşi vrea, dar ce 

aş vrea eű nu sciii dacă al vrea şi mătăluţă.
— Dacă aşi vrea eű! esclamă coţuşa prefă- 

cându-să că e forte mirată; ce să vreau?
— Vreai să-tî spun?
— Nu, că bărbatul meű dorme dincolo şi Me

reanu dincóce.
— Aü prins la chef.
— Tot pot să audă. Alde mal bine să te 

duc în odaia d-tale, ca să te culci ca un om de 
ispravă ce eşti şi mâne ’mî vel povesti orl-ce 
vel vrea. 4*
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— Mâne pie 3! esclamà Iancu oftând.
— Aşa de curând?
— Nevoia mö silesce.
— Voc|I şiretul deMereanu ciun m’a minţit? 

el zicea c’o sa staţi pe puţin vr’o cinci zile.
— Daca ţi-a spus el şi matale nu ţi s’o urî 

cu noi, om sta şi mal mult.
— Mie! esclamà şirâta aruncând asupră-I 

nisce căutături cochete şi întăritătore : mie nu-mi 
s’ar urî, d’al sta cât aminul.

— Nici mie nu mi s’ar urî d’a sta lângă d-ta 
totă viâţa; me tem numai că drumul e mare, 
p’aicî trec mulţi şi pe mine mö cată din câtele 
poteraşil stăpânire!.

— Alde să vecjí odaia ce ţl-am pregătit, ca 
să te culci şi dac’oî vedea-o sunt sigură, că te vel 
încredinţa, că acolo nu te găscsce nici Han-Tătar.

— Alde..
După acest răspuns Ileana scóse dintr’un du

lap făcut în grosimea zidului un felinar surd, 
aprinse luminarea dintr’însul, eşi afară urmată de 
Iancu, traversă o parte din curte şi se îndreptă 
spre grajduri d’asupra căruia era un pod mare 
de zid, pentru păstrat finul. Ajungând în dreptul; 
grajdului, ridică de jos cu o putere superidră sec-* 
sulul sëü o scară lungă do lemn, o rôcjimà de 
podişca de dinaintea uşel podului şi se sui cu 
abilitatea câpriôreï sus în pod, urmată de aprópe 
de Jianu.

Cum întră în pod, puse jos felinarul, luă o 
furcă dintr’un colţ, dădii la o parte mal multe 
maldăre de fân, pănă ce dădii de fundul podului, 
care era de scânduri date la rindea şi bine în- 
cleite. Ajungând acolo, scóse din brêü o cheiţă» 
mică,- o vîri într’o broschiţă imperceptibilă, des- '
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cluse o usciôrâ cu marginile aşa de bine îmbi
nate cu peretele, încât nu së putea distinge şi 
lăsă să së vadă o cămăruţă mică în care së afla 
un pat alb şi curat, o măsuţă de teiu. acoperită 
cu o p0lă albă şi curată şi doüa scaune asemenea 
de teiű albe şi curate, cămăruţă, care în cursul 
<)ileî primia lumina printr’o ferestruie ce spinteca 
plafondul.

— lată-ţi culcuşul, clise Ileana dându-së la o 
parte; dormi sănătos şi mâine cu bine.

— Ce te duci Ileano? întrebă Iancu cu un 
ton trist şi imputător.

— Da, căci mî-e téma să nu se scóle băr- 
batu-meir.

— Omul cu chef nu së scóla aşa de curênd. 
— Nu cunosc! bine pe Ion.
— Te rog mal rëmâl o léca, zise Iancu cu 

* o voce dulce şi galeşe.
— EI iacă că staö, dar o clipă numai; ce vréï? 
— Ţi-am mal zis odată, că aş vrea să-ţi spun 

ceva între patru ochi.
— Iată că acum suntem în destul do singuri ; 

spune-mî iute ce-al de spus.
— Ileano, strigă cu pasiune Jianu ; m’al ră

nit, m’aî subjugat; te iubesc. Fii a mea, fii stă
pâna inimel mele şi vieţa mea întrégâ este a ta. 

— Dar bărbatul mefi ce are să zică?
— Bărbatul tëü, dacă vréï îl fac să tacă 

pentru vecie.
— Asta să n’o faci; el e om bun n’are pen

tru ce să piară; numai e cam lacom.
— ti voiu sătura cu prisos lăcomia lui. Ii 

voiü da ori câţi bani va vrea.
— Trebue să aibl bani mulţi?
— Ce fel n’aî aucjit de comorile Jianului?

*
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— Ba am aucjit.
— Ele vor fi ale tale daca vet vrea.
— Scit că Ion mî-a luat toţi banii, care mî-aî 

dat? chiar cei pentru salbă?
— Lasă că-ţî voiö da eü alţii îndoit mal mulţi. 
— 0 să-mi dai şi pentru o malotea?
- Şi.
— Şi pentru roche şi caţaveică de grodebirlin 

îmblănită cu samur.
— Tot ce-mi vel cere.
— Dacă e aşa acum culcă-mi-tc binişor şi 

mâne vom mal vorbi.
— Nu mâne, ci acum; pană mâne aşi muri. 

Te rog nu te du dacă vrei să nu ine vecjî mâne 
pe masă.

Pronunţând aste cuvinte, îşi încleştă braţele 
după gâtul Ileanel şi o atrase spre sine şi începu 
s’o sărute cu foc; ea opuse aşa de slabă resis- 
tenţă, încât peste o clipă se pomeni că începu 
să-l sărute şi ea cu acelaşi foc şi se abandonă cu 
totul în braţele lui. A doua c]i în rëvêrsatul cio
rilor Ileana eşi singură din cămara misteriösä cu 
perul cam vîlvoiü, cu rochia cam mototolită şi 
cu ochii cam umflaţi, închise uşa cămării binişor 
ca să nu facă sgomot, aşecjă fenul la loc în drep
tul uşii, se scoborî pe scară şi apoi së duse să 
se culce în cămara sa. Peste zi pe când curtea 
hanului era gdlă şi bărbatul sëü împreună cu 
băeţiî stropoleaű în prăvălie, iar argaţii së cluceaü 
cu carele së aducă lemne clin pădure, Ileana së 
íntórse la pod încărcată cu mal multe blide gur- 
guiate cu merinde, pâne şi o ploscă dolofană plină 
cu vin, pe care le duse în cămara Jianului, care 
abia së deşteptase.

Dintr’aceea zi Ileana deveni amanta şi gazda
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Jianului şi bărbatul complicele lor făţiş. Dintr’a- 
ceea zi lancu începù a së purta cu Ileana cu 
mal puţină sfială şi cu Ion cu mai puţine mara
feturi; nu mal dormi în cămăruţa misteridsă de
cât la cas de mari temeri, ci în cămara frumósel 
cârciumărese, care de obicinuit dormia singură, 
căci n’avea copil şi bărbatului sëü îl plăcea să 
nu dórma la un loc cu femeia sa.

Mulţi bani îl costă pe Iancu astă dragoste, 
căci Ion së întrecea cu Ileana, care de care să 
fie mal pretenţioşi şi mal lacomi, dar pană la un 
loc merse tóté. Femeia, care së dă de interes, pro- 
VÔC& saţiul mal curênd ca aceea, ce së dă din dra
goste, căci aci inima nu jócá rol mult timp, ci 
numai sensaţiunile brutale, care iute se tocesc, 
într’o zi cu tóté darurile ce poseda Ileana şi totă 
rafinarea sa în arta de a escita, Iancu simţi că 

)% a început să së săţiecţe de acea dragoste atât do 
costătoro şi începù să fie mal greoiu şi să se facă 
mal surd la auc|ul pretenţiilor el fără de sferşit.

în primele zile el de nevoie së duse la Po- 
lovracl, unde-1 aştepta ceata sa, căci nu-1 lăsă Me
redni in pace şi së ţinea ciocan de capul lui, 
dar curénd sö intórso ca să së ducă peste trei 
patru zile şi să së întorcă cât de curênd. După 
ce însă sö mal potoliră lucrurile, începu să pre- 
lung6scă lipsurile din ce în ce mal mult şi să 
scurteze pe cât se póte timpul ce petrecea lângă 
frumósa sa gazdă. însă cu cât cl së rëcia, cu atât 
ea sö înflăcăra şi devenia mal exigentă pe cât el 
sö făcea mal puţin pretenţios.

Vëijênd că nu răuşesce să aducă cu binele 
la supunere cârlanul cel rătăcit şi că perspectiva 
graselor beneficii începù să së cam micşoreze şi 
chiar să sö sleiască, şirâta cârciumarésâ făcii re-

I
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curs la bărbatul sëü şi îl îndemnă să între în 
arenă cu tot saltanatul de scene de gelosie şi drep
turi do bărbat înşelat; însă Jianu nu era de giaba 
Jianu, abia codălbi ochii şi-I rostogoli de vr’o 
doüë trei ori în orbita lor şi abia scóse din lar
gul sëü pept un muget înfricoşat şi atăt bărbatul 
cât şi femeia înţeleseră cu cine aveaü a face, pri
cepură că mielul era leu şi că cu dânsul nu era 
dejucat; puseră dar boturile pe labe, sö guduliră 
ca nisco căţăluşl supuşi şi sö mulţumiră numai 
cu aceea ce mila lui le acorda.

Iancu după aceea nu o părăsi nici îl dete o 
rivală, ci së purta cu amanta sa mal reservat, 
micşoră fórte mult merticul sacriiicielor şi-şi vë(]ù 
mal de aprôpe de haiducie şi de ceata sa, pe care 
o organisă în modul cel mal perfect putincios. 
Cuartierul sëü general iară fii stabilit în mod de
finitiv în peştera delà PolovracI, iar hanul lui Ion . 
fii ales drept loc de refugia în vreme de mare 
pericol.

VI.
316 r t e a u 11 c i in a r t i r c.

Era o nópte íntunecósá, plóia cădea în to
rente pe pâmênt, fulgerile brăsdafi aerul prin viüa 
lor lucire, tunetul mugia în spaţiu şi ventul vîjia 
cu sölbätäcio încovoind copacii şi isbindu-së de 
colţurile caselor, dar nici nóptea obscură, nici 
plóia cea rece torenţială, nici fulgerile cu lumina 
sinistră şi tunetile cobitdre, precum nici vijelia 
ce desrädöcina arborii şi nici trăsnetele co cădeai! 
pe păment cu sgomot îngrozitor, nu oprea pe o 
fiinţă omenescă d’a umbla prin tină alunecând 
la fie-care pas şi mergând când in piciére, când
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pe brânci prin bălării de scaeţl şi prin locuri 
pline de petre ascuţite pe lunca dintre Olt şi oră
şelul DrăgăşanI. Acea fiinţă, după costumul sSQ, 
compus din o haină albă încinsă cu o cârpă pe 
la mijloc şi după perul seu cel lung şi resfirat 
care unduia încătrăă vântul voia să-l ducă să 
cunoscea că este femeie: nenorocita, mal mult 

% desbrăcată, cu capul gol, cu gâtul gol, cu braţele 
gole şi cu piciórele gólé, merse, merse neîn- . 
trerupt, pănă ce întră într’o cui*te. într’acea curte 
mal de tot desgrădită era o casă mare fără uşe 
şi ferestre, fără plafond şi Ínvőlitóre: era o ruină 
mare devastată de incendiu, alături de alte doöß 
caso mal mici tot în ruină şi în faţa unei gră
dini în care arborii erau cu totul uscaţi şi bălă
riile mai înalte decât omul. Nimic nu era bun în 
acest loc, nimic vesel, nimic vestitor de vicţă; 

ÿ sigiliul îngrozitor al nimicire! era pretutindeni 
stampilat.

Nenorocita fiinţă ce urmărirăm, stătu mal în- 
tâifi în faţa acelei sinistre ruine, apoi că^u în ge
nunchi şi îşi acoperi faţa cu manile şL strigă:

— Căsuţa mea, legănul prunciei mele!
După aceste cuvinte se agăţă cu manile şi 

piciórele de resturile incendiate ale scărel cu acel 
curagiű şi stăruinţă ce numai nebunia inspiră, şi 
după ce se vöcjú sus, începfi a călca în picióre 

■ tot ce acoperia parchetul: sfărîmăturî de geamuri, 
gloduri do moloz, bucăţi de cărămidă şi chiar 
crâmpeie do grincjï pătrunse do cuie; trecù peste 
tóté acestea, pănă ce ajunse aprópe de o mică 
cămăruţă la pragul căreia iară cäcjii în genunche, 
iară îşi acoperi faţa cu manile şi iară strigă:

Maică!... frăţiorul meü! unde sunteţi voi?..
Acestă casă ruinată, iubiţi lectori, era casa
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Jianului de lungă Drăgăşanî; era acel cuib de 
fericire, pe care l’am descris în prima parte a aces
tei scrieri, iar nenorocita nebună era Ancuţa sora 
lui Iaucu Jianu.

Sêrmana copilă, după ce stătu câte-va mi
nute nemişcată în posiţia de mal sus, se sculă 
încetinel, îşi aţîntă căutăturile cătră una din fe
restre, întinse manile, surise şi apoi zise:

— Da! îl ved.... sunt colo amendol.... iată 
mama, iată fratele meu.... el îmi surîd.... me chem ! 
ce frumos este locul unde sunt el!... Hori, copaci, 
paseri, sóre! iară më chem! 
decât.

viu, viii numai

După aceste cuvinte făcii câţi-va paşi, însă 
së opri îndată trâgêndu-së cu groză dinaintea unei 
visuinî imaginare.

— Ce vreţi cu mine? strigă ea tremurând cu 
convulsiune.... ce mal vreţi delà mine, răpitorilor?... 
iarăşi vreţi să më luaţi? 
nu me smulgeţi cu atâta tirănie ; mama më chiamă, 
fratele meű me chiamă; nu ve cercaţi a me smulge 
delà dânşii, numai lângă el este fericirea, numai 
pe el îl iubesc.... nu puneţi mâna pe mine.... lă- 
saţi-ină.... lăsaţi-me.

Pronunţând aceste aiurări începu a fugi cu 
repeziciune, ca cum ar li fost gonită de cine-va, 
së împiedecă de o grindă şi că<]ii peste unele 
sfărîmăturl cu mâinile în nisce cioburi de giamurl. 
Bietele el mânuşiţe subţiri şi delicate, slăbite de 
mulţimea suferinţelor fură îndată pline de sânge. 
Durerea ce-I cauză acéstâ câcjëtura o sili să stea 
câtva timp lungită cu faţa în jos in mijlocul ca
merei, însă bubuitul unul tunet sgomotos o deş
teptă din acea durcrosă letargie şi o făcu »să së 
ridice în sus, -uitâindu së cu o căutătură spăimen-

nu; aveţi milă,nu
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tată la manile sale pe care o lucire de fulger i-le 
arătase că sunt roşite:

— Sânge! strigă atunci retrăgendu• së cu 
spaimă, sânge!.... de unde este ăst sânge? este 
sângele maicel mele?.... este sângele fratelui meö?' 
nu este asa, Stoico? nu este aşa blăstămate uci
gaş că este sângele lor, pe care Tal versat tu?....

. Dar... ăst sânge póte să fie şi al copilului meii... 
copilaşul mamei! póte că te-a.fi omorît şi pe tine!..^ 
Nu, nu sö póte; el îtl este părinte, nu putea face 
o asemenea nelegiuire. Da, Stoico, tu eşti părin
tele copilului meu, tu nu-1 vel omorî 
va nasce, tu vel avea milă ca şi de maica sa! 
Ah! sărmana lui maică! câtă durere.... câtă amă
răciune al făcut’o să sufere....

Zicănd aste cuvinte, începù a’şl strânge cu 
amor şi tinereţe sinul ce conţinea în sine fructul 
atrocităţii lui Cârc-Serdar Stoica. în acel timp o- 
vifiă durere trecù prin copsele Anei şi o sili să 
recadă jos; asemenea dureri le mal simţise mal 
nainte şi acum să înmulţiaQ şi să îndesau pănă 
încât sărmana fată nu mal putîi să respire decât 
numai prin nisce ţipete sfăşieWre.

— Iarăşi mă tae! strigă ea suspinând, iar 
îmi pătrund peptul prin săbiile lor cele ascuţite 
ca să-mi găsească copilaşul.... dar nu, nu, nu vor 
isbuti. Maica lui va muri mal bine decât să dea, 
copilaşul săii gîdeluî.

Nu putu vorbi mal mult, iiind-că durerile ce 
simţia eraü superiórá suferinţei omenesc!; să cercă 
a mal îngâna câte-va aiurări, dar fii nevoită a 
ţipa şi a-şl strînge inima cu putere.

Să csplicăm în puţine cuvinte cauza acelor 
dureri extra-ordinare. Cum am înţeles din aiură
rile bietei nebune, brutala crimă a lui Cârc-Serdar

când se
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Stoica fácíi pc sêrmana luî victimă să rSniftie în
sărcinată. Acostă întâmplare de-o parte, de alta 
desgustul ce-1 cuprinsese după doi ani de amor 
brutal, bestial, sălbatic siliră pe desfrânatul se
ducător a face tot ce inima sa denaturată îl în
demna ca să scape de dânsa şi fiind-că din causa 
stării el mintale nu putea s’o alunge ca pe ce
lelalte obiecte ale distracţiunilor sale, când veni 
delà JiucurescI iarăşi la Râmnic o luă cu sine şi 
o duse pănă la schitul Ostrovului, unde o lăsă 
sub îngrijirea unei malce bătrâne. Acolo ea státú 
tdtă primăvara şi o parte din vară sub cea mal 
straşnică pază. într’o nópte însă nefericita smin
tită putii să scape din schit; şi cum se vezii li
beră, să ghemui în fundul unei bărci ce era gata 
să plece cu unul din ómenil schitului şi astfel 
fără să fie băgată în seină de luntraş trecu pe 
malul opus şi Îndată ce luntraşul să depărta eşi . 
şi ea din barcă şi plecă spre partea aceia, unde 
instinctul o conducea.

Fără să mănânce, fără să bea, fără să să re- 
pauseze, merse tóta nóptea fără să fie oprită nici 
de plóia ce începuse să cadă de îndată ce înce
puse a însera, nici de violinţa furtunel ; ci merse, 
pănă ajunse la casa de unde fusese răpită. 
Deşi timpul d\n se uşura de însărcinare nu sosise 

- totuşi obosăla de o parte şi frigul ce îndura de 
alta, sili natura să fie mal grabnică şi să zorescă 
a sosi cu câto-va zile mal curend ora nasccril.

Trecem în tăcere sfâşietărea scenă ce urmă 
d’aci încolo, trecem în tăcere durerile ce suportă 
nefericita martiră a barbarei desfrânărî ; vom spune 
numai că demna de plâns Ancuţă, după o oră 
de durere ţinea în braţele sale, strângea la piep
tul săCî, încâlclia cu focul ce-I lipsia, corpul fiului
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el, care fiind născut fără vreme, lipsit de ajuto
rul necesar în asemenea moment solemn şi de 
cea inaï mică rază de căldură, Îndată ce se născir 
espiră fără a scote cel mai mic ţipet. Muma sa 
în accesul tinereţe! sale, lipsită de raţiunea prin 
care să cunóscá realitatea, nu înţelesese că ţinea, 
in braţe un cadavru, cî-1 umplu do tóté îuângăe- 

k rile cu care o mumă duiosă desmiardă pe primul 
seu născut şi încetul cu încetul învinsă do mul
ţimea suferinţelor, de lipsa îngrijirilor cuviincióse 
unei nascerl, precum şi de frigul ce-î îngheţase 
restul sângelui ce nu îï së scursese din corp, sêr- 
mana Ana, sermana nebună, sermana martiră, ex
piră şi ea lângă cadavrul copilaşului el!....

Să ne íntórcem acum privirea delà acest ta
blou spaimêntfttor spre a ne întolni cu fratele 
Anei în peştera delà Polo vraci, undo sta ascuns 

* de vro-o câte-va zile.
El de îndată ce-şî stabili reşedinţa în pân

tecele acelei pescerï, së puse cu ardóre să*şî or- 
ganiseze ceata, pe care o împărţise în şese cete 
ca să scape mal lesne de prigonirile poterel şi să 
isbutâscă de a së desface mal des şi mal cumplit 
de duşmanii fraţilor lui. Fiecare cétà së încre
dinţase unul sub-căpitan, care să halducescă în 
deosebite puncturî ale ţereî sub cunoscuta sa lege, 
care precum seim cuprindea numai doüë articole, 
adecă să extermine tot ce era Turc, Grec şi cio
coii!, adecă Fanariot sau fanariotisat şi să cruţe 

. tot ce era Român de orï-ce tréptft ar fi fost. Cât 
pentru instrucţil el së căpătui cu ş6se curieri a 
căror credinţă era deja cercată, carii să trapede 
ziua şi nóptea şi să comunice la timp celor şese 
căpetenii ordinele sale. Iabraşi, Mugureanu, Hal- 
dan, Fleşcan, Şiotroianu şi Mirea, iată numele
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căpeteniilor celor şese cete, care sß împrăştia» 
peste tótti ţâra ca să halducéscà in numele şi pe 
socotéla lui Jianu. Apariţiunea acestor cete nuoî 
atât pe munte cât şi pe câmpie băgă mare groză 
în inima Grecilor şi făcii chiar pe cel delà gu
vern să sß gândescă şi să între în trataţi uni de 
pace cu teribilul căpitan al cărui nume devenise 
celebru. Jianul remâind numai cu Alexe, Merénu, 
Udrea şi alţi 12 viteji, cel mal de frunte din vol
nicii lui, îl împărţi pe unii din el pentru iscode, 
şi el cu ceilalţi se retrase în interiorul pescerel 
Intr'o chilie în care locuise odată un pustnic. Să 
spunem în puţine cuvinte cine era acel pustnic 
necunoscut şi pentru ce şi-a dat el propria sa 
locuinţă lui Jianu.

Legenda populară pretinde că grota delà Po- 
lovracî, ar avea doue guri, una care răspunde în 
România, cealaltă care răspunde în Transilvania. 
Printr’acăsta întră odată unul din acel Români 
vere]!, care se luptase sub ordinele faimosului Irn- 
peratoro al Dacilor, Horea şi să ascunsese acolo 
fiind gonit de înverşunata persecuţiune a cătune
lor Austro-Ungare. Acea gură nu era cunoscută 
de cătră toţi ; azi esistenţa sa este trecută în nu
mărul poveştilor, căci prin dese explorări s’a cons
tatat că peştera are fund. Scăpând de gena ini
micilor deşteptării Românismului, fugarul nostru 
rătăci mal mult timp prin nenumărate strade sub
terane ale peşterii şi pe când era cu totul des
perat şi ameninţat să moră de főmé în acel la
birint, să aruncă în genuuche şi făcii un jurământ 
solemn d’aşl consacra restul zilelor lui în post, 
rugăciune şi fapte pióse. După acostă căldurosă 
rugăciune să sculă în piciőre, mal umblă cât-va 
bîjbăind prin întunerec şi în fine zări in depăr-
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tare o slabă rază de lumină, în tocmaî 
ce prevestesc© apariţiunea aurorei; astă rază îl 
umplu sufletul de speranţă şi bucurie şi-l făcu să 
alerge spre ea ca un copil sburdalnic nesocotind 
bolovanii şi băltacurile do apă ce întâmpina la 
(ie-ce pas. Cu cât mergea lumina sö mărea şi 
cât putea să vază, cu atât ocliiî sei nu sö putea 

> sătura privind superbele cap-d’opere ale naturel, 
maicstósele stalactice şi stalacmite ce desparte în 
nenumărate galerii acâstă grotă şi după aceea în
săşi splendida panoramă a priveliscel ce-sî des
făşură dincolo de gura peşterii admirabilele sale 
tesaure. După ce umblă mal mult timp prin lo
curile învecinate, după ce vëc]ù frumseţile ce con
ţinea astă ţâră, soră bună cu a sa, după ce cu
nosc suferinţele el causate tot delà streini, după 

[ ce află că Horea şi Cloşca au fost ucişi pe rrttă 
de duşmanii némuluï românesc, iar planul iude- 
pendinţel Transilvaniei a fost amânat pentru mult 
timp, îşi aduse aminte de jurământ, sö íntórse la 
PolovracI, se călugări în mica mănăstire de lângă 
grotă, îşi făcu în interiorul astei peşteri o mică 
cămăruţă şi o capelă de rugăciune şi delà finele 
secolului trecut pană în epoca evenimentelor ce 
am descris nu mai eşi dintr'insa. Când veni Iancu 
să caute acolo un refugiü, el îl primi ca pe un 

1 ospeţe, când acesta îl descrise misiunea sa şi-I 
desveli planul ce proiecta, îl îmbrăţisă ca pe un 
frate şi când ii făcu cunoscut nevoia ce avea d'a 
li ascuns îl oferi cămăruţa, capela şi tot ajutorul 
ce ar putea săi dea. Jianu de când s'a instalat 
acolo, ajutat de statura şi óre-care trăsuri ce ase
mănau cu ale bătrânului schimnic, îşi fácú un 
costum cu totul la felul cu al acestuia, totd’odată 
îşi fabrică o perucă şi o barbă asemenea cu părul

ca ceea

cu

:

ti
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şi barba lui, să strevesti în acest costum şi de 
aci trecu în ochii tuturor visitatorilor, care fórtc 
rar veniaü pe acolo drept vechiul călugăr. Ade
văratul pustnic îşi făcii alta chilia în vecinătatea . 
schitului Stănişora din judeţul Argeş. Pentru ceata 
sa, Jianu clădi un şir de chiliére într’un loc mal 
retras, acolo unde începe un nou şir do subterane.

Căpitanul sta într'o zi în chilia sa în costu- _ 
mul pustnicului rezemat de un gros scaun de lemn 
înaintea unei mese pe care era o icönä, o carte, 
nisce mătănii şi o candelă aprinsă; diverse cu
gete triste îl adêncise în nisce reverii profunde, 
care-1 făcîi să nu mal vac]ă nici să aucţă aceia ce 
se petrecea în juru-I. Tocmai atunci intră în che- 
liă un călugăr şi apropiindu-să de densul îl zise:

— Binecuventeză păiintc.
— Ce vréï? strigă Iancu tresărind. Ce cauţi 

părinte? adăogă apoi cu un ton mal blând.
— Frate, răspunse acesta, a sosit pentru sfinţia 

ta la Mănăstire o scrisore delà Tirgu-Jiului şi am 
venit să ţî-o aduc.

— Ad’o încoa iraté, răspunse mincinosul că
lugăr şi Domnul să te bine-cuventeze.

Abia desfăcu acesta epistolă, abia dispăru 
călugărul şi uşa să deschise şi unul din cel şese 
curieri intră cu iuţălă.

Scolâ iute căpitane, zise acesta (el cunoscea 
strevestitura), caută-ţî armele şi tovarăşii şi ur- 
maţi-mă cât mal curend, fiind-că ceata lui Mirea 
este în grea primejdie; potera a înghesuit’o în
tr’un colţ de munte dincolo de Bistriţa şi dacă 
nu vel alerga în grabă, el sunt perduţî şi póte 
cu el noi toţi căci nu toţi sunt ca noi cu inimă 
de piatră, ci să pot găsi şi de aceia, care de gróza 
morţii pot să descopere tainele nóstre şi să ne 
rästörne tóté uneltirile.

i



Armele tu in.‘milo lui sû descàrcaù ca delà sine şi eu ;fie-care 
doseArcAturil t'imctca pe lumoa cealaltă cAto o fiinţă vie.

ni. J.M 5
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— Du-te de-int cliiamă voinicii şi spunelo că 
peste un cias sunt gata, răspunse Căpitanul.

Intr’un minut Iancu deveni iară Jianu în cos
tumul obicinuit şi cu armele sale purtătore de 
morte şi peste mat puţin d’o oră iu încunjuraţ 
de voinicii lui gata d’a sbura la noi biruiţi. In- 
naintc d’a pleca, vecju epistola pe masă şi într’un 
colţ al el ceti fórte grabnic; ast cuvent il iacù 
să se opreseă în prag şi să o desfacă spre a-î 
afla coprinderea; âtă ce conţinea:

„Sora-ta s’a găsit do cătră nisce ciobani mórta 
„în dărîmăturile casei delà Drăgăşanl, alături ci* 
„un copil ârăşî mort, pocare-1 născuse de curând. 
„Dacă vrei să-I dai cea din urmă sărutare, alergă;. 
„la mănăstirea dintr’un lemn şi vel găsi-o în bise- 
„rică; acolo s’a chibzuit s’o îngrope... grăbescete.tt

v]\[oan<jă.u
— Ah! sora mea! soră nenerocită! strigă el 

cu durere, nu am parte nici măcar să îmbrăţişez 
sărmanele tale rămăşiţe ; o datorie mal maro mô 
chiamă aiurea, trebue să me supuiü el, liind-că 
de ea atârnă o parte din viitorul ţărcl, care este 
mai nenorocită decât tine. Alexe, credinciosul 
meö, adăogă duiosul frate ştergând din codele 
pledpelor sale două gróse lacrime, du-te tu care 
al văcjut-o născându-să şi crescând în braţele tale ; 
du-tc tu în locul meö do o îngrâpă.

Plânsul şi suspinele ce îneca şi pe unul şi 
pe altul ii opri d’a mal pronuncia un cuvânt şi 
îl sili de a pleca fie-care unde erau chemaţi. 
Jianul apucă spre potecele munţilor, iar Alexe 
spre vale. Călugării din mănăstire nu puteau ve
dea ce să petrecea pe lângă grotă, din causă că 
Jianul îşi croise un drum prin partea despre nord 
a peşterel, de unde se scoborau in albia plină de
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bolovan! a Olteţului, cale pe cave numaî óment 
ca cl şi ai Iu! puţeafi să umble fără să se răpue.

Alexe îndată ce sg vecjii pe drum, dete pin
teni calului şi se tăcii nevgc|ut într’un nor de 
praf şi cum fii acolo, întră în mănăstire, apoi în 
biserică, unde dete cu ochit de sicriü lângă care 
cetia un preot bătrân. Vëcfêndu-së în mijlocul 
sfântului locaşiă inghenunchiă, sărută faţa cea lividă 
a sărmanei martire şi când voi să së ridice, simţi 
pe umorul seű o mână ţgpgnă, care-1 sgudui cu 
asprime. Simţind el sguduitura ső Intórse cu 
spaimă şi vŐc|ii în picióre la spatele sale pe căpi
tanii Duţă, a cărui frunte purta încăcicatrisatul semn 
al ranci ce dobêndise de mult în lupta delà vie.

— MS cunoscl? <]ise acesta rînjind. Aşa e, 
citiră, că me cunosct bine? mat ales după semnul 

k rănii ce mi-a făcut drept în faţă afurisitul teu de 
stăpân? Ah! când l’oiű avea în mână şi pe el 
cum tc-am acum pe tine cu multă sete am să-i 
sorb sângele!

Alexe înmărmurit se uită la căpitanul pote- 
raşilor fără să <]ică nimic şi fără să se mişce.

— Te mirt, adăogă acesta, cum te-am dibuit 
aşa de bine; să te lămuresc eö; îndată ce am 
aflat că drăguţa lui Cârc-Serdar Stoica a reposât, 
am luat cu mine GO din cei mai fruntaşi panduri, 
i-arn trămis să se ascunc|ă în acest cuib de măi- 
culiţe, pe urmă m’am dus cu jalba la zapciul din 
Drăgăşani, unde zăcea trupul astei frumuşele şi 
am cerut ca să-l îngrop aici. Am luat njesurî 
destul de bune, ca nimeni să nu bănuescă ce-va 
şi ve aşteptam când de când să eşiţt din cuibul 
în care staţi ascunşi, ca să veniţi să cădeţi în 
ghiarolo mele. Dacă stäpänu-töü n’a fost un bun 
frate, tu vel plăti tot ca o bună slugă. Aide, po-

1

5-
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teraşî, adăogă adresându-se slujitorilor ce il oco
lise, duceţi-l la temniţa delà Rêmnic şi fit! cu bă
gare de seină că hoţul este voinic şi viclean.

A doua cli după cele descrise mal sus, Jianul 
sö întorcea la peşteră triumfător de succesul ce 
repurtase; poteraşiî fuseso înfrânaţi cu desăvârşire 
şi céta lui Mirea scăpată. Când era să între în 
peşteră unul din al sel îl arătă o epistolă ce era 
înfiptă într’o crepătură do petră. Prin acea epistolă 
neobositul Moangă îl vestea arestarea lui Alexe 
şi transportarea sa la Rêmnic. Astă noutate îl 
mâhni atât de mult în cât <]ise:

— Mal bine perdeam tot! céta, biruinţă şi 
chiar viaţa numai pe Alexe să nu-1 fi perdut.

— îl vel redobândi, <]iso adevăratul pustnic, 
care sosit de dimiueţa delà Stănişora tocmai atunci 
întră, când Iancu pronunţa aceste cuvinte, îl vel, 
redobândi dacă mő vel asculta pe mine.

— MS daü cu mânelc şi piciórcle legate ţie, 
numai să mi-1 dai.

— Vino să ne sfătuim.

VII.
P II S t 11 1 C 11 I.

Alexe delà mănăstirea dintr'un lemn, fii trans
portat la Rêmnic şi închis în casarma poteraşilor, 
fiind-că Cârc-Serdar Stoica găsi de cuviinţă a nu-1 
duce în temniţa comună, ca să nu sö facă niscai
va sgomote superätöre, relative la răpirea suroreî 
stăpânului seö.

Camera în care fii aşezat betrânul ţigan, era 
situată aprópe de sala ce servia de cancelarie lui 
Stoica; ea nu avea nici pat, nici laviţă, nici mă
car o mână de pae şi nici alte deschic]őturí, de-
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cât nisce ferestrul zăbrelite ce rëspundeaü în stradă 
şi uşa ce corespundea cu cancelaria. Santinela 
însărcinată cu paza luî în lipsa SerdaruluT scotea 
po prisonier din camera sa, îl ducea la cance
larie, 11 obliga să ş0c|ă pe o lăvicibră într’un colt 
al acelei camere largi şi gólé, după aceea sS 

I aşedaii împreună cu alt! camarac]! în jurul celui 
- v arestat şi pentru petrecere së apucaü sájócc „ce ceïw.

Mal multe (]ile së petrecură in ocupaţiunl de 
acest fel fără ca să së întêmple ce-va. intr’acest 
timp Alexe mal întâiô fù liniscit pentru sórtea sa, 
fiind-că era sigur că Jianul a aflat şi va lua mă
suri de a-1 scăpa, însă, după-ce vëcjù că trccù 
patru dile şi nu së simte nimic din parte-1, în- 
ccpii a së îngriji şi a së întrista. Cârc-Serdar 
Stoica în decursul acestor cjile nu veni decât 
odată în Cămara de Divan şi atunci stătu cât-va 

,v timp şi plecă fără a face cea mal mică întrebare. 
A cincea <|i soldatul de sentinelă spuse Iul Alexe 
că s’a adunat un fel de divan, caro să-l judece şi 
acest tribunal cre(]êndu-së îndestul de luminat 
despre culpabilitatea Iul, îl condamnase la spftti- 
zurátóre, fără a mal găsi de cuviinţă ca să-l în
făţişeze spre a së apëra; asemenea judecăţi së 
obicïnuiaü adesea pe acele timpuri. Acósta nou- 

, täte întristă şi mal mult pe bietul coudamnat, 
* căci së vëc]ù lipsit chiar de speranţa cVa putea 

să së apere şi să demasce ticăloşiile răpitorului 
stăpânei sale. Pe când densul sta adâncit în aceste 
cugetări întunecose între păzitorii sëï, care së amu- 
sau jucând în camera Divanului, uşa despre cui te 
a acelei camere se deschise şi întră un poteraş tânăr.

— Ce vrei, möl poteraşule? c]ise soldatul de 
sentinelă, caro së sculase repede, crecjond că este 
surprins de vre-un vătaf.

I
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— Vö aduc tovarăşilor o veste bună.
— Ce veste? întrebă cu curiositate cama-

racjil luT.
— A venit pustnicul delà PolovracI încărcat 

cu o cutie mare plină de icône de hârtie zugră
vite cu nisce văpsele albastre şi stacojii de-ţî ia 
ochit: mat are în acea cutie şi fel do fel de ico
niţe şi cruciuliţe de sidef, precum şi mătănii şi 
multe lucruri sfinte aşa de mândre in cât tc-at 
uita la ele totă ziua, tot nu te-at sătura şi tot 
n’aî soi ce să alegi.

— Ce sput măre?!...
— Mat a făcut şi alta, a mat venit şi cu un 

alt călugăr mal bătrân decât el, care e tocmat 
delà Poiana Mărului; ăst bătrân arc darul ghicirii 
atât de minunat în cât te lasă înmărmurit.

— Elet, frate ! şi n’o să vie şi p’aicî ?
— Cum nu? ba încă o să vie curând aci ca 

s’a-tepte pe Cârc-Scrdarul, care vrea să-le încerce 
ispitirea proorocéscâ.

Nu apucă să termine poteraşu aceea ce avea 
să spue şi ătâ că şi auriră la uşe o voce grósá, 
caro pronunţa pe nas următorele cuvinte:

— Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor no
ştri, Dómne Iisuse Christöse D-<]eul nostru milu- 
esce-ne pre noi.

— Amin, răspunse cet din cameră.
După acest răspuns întră mat întâii! un că

lugăr, încărcat cu o cutie de lemn în spinare şi 
după densul un altul, care abia putea să-şi pórte 
corpul de bătrân ce era.

Cel d’ântâiü avea părul alb cum avea, dar 
cel alt bătrân era colilie şi purta o barbă albă 
ca lâna care-ï cădea pană la brâu şi umbla tre-
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murând şi răzoraândii-sS în grosul lui ciomag, de-ţî 
era mal mare milă de el.

Cum îl vgcjură poteraşiî alergară întru întâm
pinarea lor, fîind-că cunoscea pc sfântul pustnic 
delà PolovracT, delà care cumpărase multe mă
tănii şi iconiţe, ii aşecţară pe nisce laviţe de lemn, 
ii descărcării de cutiile ce purtau şi după-ce le 
sărutară manele, începură a rösfoi icónele din- 
tr’ênsele şi a se uita cu gura căscată la iadurile 
cu limbi de foc, la raiurilo cu rîurî de lapte, la 
sfinţii cu barba d’un cot şi la alte chipuri grosolan 
zugrăvite. Astă preocupare îl adânciră aşa de 
mult intr'o mută contemplaţiune, încât uitară cu 
totul pe prisonierul, care sta in colţul seu nemişcat 
şi ou ochii închişi.

Pe când poteraşiî scotociaű prin tolba celui 
d’ântâiü călugăr şi îl făceau fel de fel de între- 

v> bărl, care do care mal naive, ecl-alt vëcjêndu-së 
cu totul părăsit îşi roti privirile prin cămara cea 
mare şi întunocosă şi zărind pe Alexe ghemuit 
în colţul sëu, së uită mat întâiű spre poteraşl şi 
vecjându-l bine adânciţi in bigota lor contemplare, 
së apropia încet de dânsul şi-I aruncă la piciére 
o cheă, care descue cătuşile, insă acesta în estazul 
întristare! sale, nu vâc]ii nimic şi râmase în starea 
în care era. Deşi poteraşiî erau absorbiţi de 
frumseţea icdnelor, între care găsise şi câte-va 
tablouri tipărite la Buda, totuşi bâtlanul nu în
drăzni să se apropie prea mult de dânsul şi să-I 
facă semn ori să-I dea ghes do târnă să nu atragă 
vre-o atenţiune bănuitore şi lăsând cheia unde o 
aruncase, së apropia binişor de grupa poteraşilor.

— Părinte pustnice, cjise în acel timp un po- 
teraş, multe şi minunate lucruri ne-al adus acum.

— El, el, feţilor! ce aţi vâcjut şi ce aveţi să

!

*
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mal vedeţi! răspunse călugărul cel mat bătrân in
trând şi el în grupa, oare-î făcu loc cu respect. *:

— Acest viers de şi tremurând şi cam pro
nunţat pe nas, avii putere d’a deştepta din le
targie pe Alexe.

— Acest glas! murmură el în sine frecân- 
du-së la ochî.

— Nu vë uitaţi numai pe de-asupra, adaogă 
călugărul, căci nu veţi vedea nimic; ci uitaţi-vă 
mal cu luare-aminte de jur împrejur, căci numai 
ast-fel veţi descoperi adevărul, care vă v'a aduce 
mântuire ?

Vocea călugărului si cuvintele cu două înţele
suri pronunţate de el, îl deşteptară cu totul şi îl 
facil să fie mal cu băgare de séma.

— Luaţi aminte, adaogă călugărul, căutaţi 
şi uitaţi-vă bine împrejurul vostru căci scăparea 
v<5stră acolo este.

Poteraşiî géba së uitară cu spaimă in jurai 
lor, căci nu văc]ură alt de-cât icónele şi pe cel 
doi călugări.

— Tăceţi, aşteptaţi şi ascultaţi, urmă pustnicul.
Alexe stătii locului şi îşi destupă bine urechile.
— Aţi văijut icónele, continuă bătrânul, aţi 

ales pe acele ce vă plac, dar gânditu-v’aţl la ace
lea cari vë aduc mântuire?

— Ci ca spune-ne părinte odată, care din tóté 
ne aduc mântuire? cjice cu nerăbdare un poteraş, 
căci cjëü ne am săturat tot cu fâgăduelele. Dacă 
luăm Sfinţii, care sunt îmbrăcaţi ostăşesce şi sunt 
călări pe cal, ne pomenesc! de mântuire, dacă 
cumpărăm călugări cuvioşî ca sfinţia vôstrâ, tot 
de mântuire ne vorbesc! şi dacă cumpărăm icône, 
unde sunt înfăţişate tóté resplătirile celor drepţi 
şi töte muncile celor păcătoşi, ne îndemni a-le
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lua tot pentru a dobêndi mântuirea. Nu inaï 
schimbi şi sfinţia ta cum ţi-s’a schimbat vârsta 
şi maî cu séma glasul, care a slăbit de nu te 
mal cunóscem.

— Ei feţii mei, feţiî meî, vremea pe tóté le 
schimbă şi le slăbesce, numai gândurile bune nu 
trebuesc schimbate nicî odată.

In acest timp întrâ Cârc-Serdarul fără a fi 
vec|ut de poteraş.

— El, bine v’am găsit cinstiţi părinţi, c]ise 
el după ce se sui pe divanul său; ia apropiaţi-ve 
încoa să ve vedem meşteşugul, ér voi poteraşi 
staţi-mi aci să vedeţi şi voi lucruri minunate. 

Primele cuvinte pronunţate de Stoica produse 
1 o mare spaimă şi desordine între poteraşi; însă 
: cele din urmă îi facil să le mai vie inima la loc
; >şi să se retragă voioşi în colţul unde sta ghemuit 
j Alexe, ca să nu fie văcjut de Cârc-Serdar. Intr’a- 
! cost timp călugării se apropiară de Stoica, îi fă

cură o mătanie profundă şi aşteptară ordinele cu 
manile la pept.

> — V’aţi lăudat părinţilor că ghiciţi trecutul
şi viitorul: aşa să fie? ia să vă vëc] la trébâ, zise 
acesta suindu-să gogot în vârful divanului său şi 
încolăcindu-şi piciórele sub densul. Aide grăiţi 

Ä tot ce sciţi, adăogă Cârc-Serdarul umplând aerul 
cu aromatul fum ce trăgea din lungul söü ciubuc.

— Eu, mărite boer, răspunse cel d’al doilea 
călugăr, am dobândit delà D-cJcü, prin multă sir- 
guinţă şi ispitire darul d’a ceti în trecut şi viitor 
ca într’o carte deschisă şi a prevesti fără a greşi 
tot ce arc să se întâmple omeuilor, care mă întreb.

— Pater imonî esclamă Cârc-Serdarul minunat.
— Aşa, dar, slăvite boerule, dacă vrei să te

?
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încredinţezi, poruncesce a se deschide feréstra 
despre drum.

Curiositatea tuturor fu atât de mare în cât 
nimeni nu se îndoi d’a îndeplini acéstâ cerere. 
După-co se deschise feréstra, călugărul së apropià 
de dénsa o privi puţin şi după-ce vëc]ù că gra
tiile eraù destul de largi ca să se strecóre printre 
ele un om şi că strada în care da, era g0lă şi nu 
.prea departe de marginea oraşului, făcii un semn 
unul ora, care sta ghemuit într’un colţ şi apoi së 
apropie de divan facénd din mâni o mulţime de 
semne cabalistice în direcţiunea poterasilor, carî 
începură a së strînge împrejurul lui; însuşi Stoica 
îşi părăsi divanul şi merse pană la laviţa, pe care 
së aşezase ghicitorul. Acésta laviţă era pusă în- 
tr’un colţ opus celui in caro sta Alexe şi in faţa 
ferestrei ce së deschisese; călugărul sta cu faţa 
spre acea feréstrà şi potcraşiî şi şeful lor cu spa
tele spre dênsa şi cu faţa spre prooroc. Restul 
camerei rămăsese în stăpânirea prisonierulul şi 
acelui alt călugăr, care apropiindu-se de Alexe, 
ii şopti ceva, scóse de sub rasă şi-I dote douë 
pistólc şi U cjise să aştepte; acesto cuvinte şi 
mişcări iernase nevăzute de poteraşî, absorbiţi fi
ind de aşteptarea miracolului.

— Ce vrei slăvite Dómne să afli ? adaose 
ghicitorul: trecutul, vremea de acum, ori viitorul. 
Vrei să-ţi spuiu ce al făcut fata delà Drăgăşianî, 
ori să-ţi descoper că acum te gândesc! să me în
trebi unde şi*a ascuns Jianu comorile, ori să-ţî 
spun ce frumos viitor te aştâptă în curend.

- — Scil părinte, că sfinţia ta al pe dracu?
strigă Stoica forte minunat.

— Se prea póte, spune mal curend ce doresc!, 
căci duhurile sunt nerábdatóre, nu aşteptă.
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— Dacă aşa ţie vorba, descopere-mi unde 
[ şi-a ascuns Jianu comorile?

— Bine, acum fiţt cu luare-aminte, uitaţi-ve 
.. , şi vedeţi minunea căci însuşi necuratul së va 
arSta; adu încoa mâna Cârc-Serdare.. . uitaţi-ve 
cu băgare de sémâ şi ascultaţi. Duhulo al min- 
ciunel urmă el a zice uitându-së spre pămentr 
duhule al rSutăţel ce vrei? piei, fugi, depârtéza- 

• ^ te .. . să nu te mal vGcJ, nu aştepta ca urgia drep
tăţii să te ajungă. .. fugi în munţi şi în prăpăstii 
... ascunde-te în sghiaburi şi văgăuni ca să së 
arate duhul adevărului.

îndată ce aucli aceste cuvinte, Alexe care 
vëcjuse cheia şi descuiase repede lanţurile, së 
sculă în sus, së apropiă în vêrful degetelor de 
ferestră, së urcă pe densa şi după-ce sö strecură 
printre gratii së coborî jos şi disparu.

— Iar tu, duhule al adevëruluï sfărâmă fiare 
şi drugi de temniţă şi vino .. . vino . ., vino . . . 
disc fermecătorul cu o voce surdă, care înfurnica 
corpul celor ce-1 asculta.

întraeest timp o gratie delà ferestră së des- 
lipi binişor fără sgomot şi lăsă liberă trecerea, 
celui d’al doilea pusnic, care plecând nu mai avu. 
grije d’a lua cu sine şi sfânta lui marfa.

— Multe şi minunate lucruri îmi spui tu, 
duhule! urmă cel ce mal rëmasese; multe lucruri 

T îmi spui tu despre ast boer alo cărui trăsuri după 
mână îmi arată ca slovele într’o carte tot ce as
cunde sufletul seö; nu-mi vine să cred tóté acele 
ce tu-mi descoperi! A omorît el pe tata-sëu şi pe 
mamă-sa la Têruova, locul nasceriï sale!... a 
ucis apoi pe acel bun călugăr delà Bistriţa, care-1 
vë(]use gol, Hainind şi fugar şi-l primise în chilia- 
sa, unde îl încălcjise şi-l hrănise !... a făcut el
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tóté aste nelegiuiri numai pentru ca să fure câţi
va galbeni !...

— Ia treci peste aste flécurï şi întrebă-l mal 
iute despre corn oră, dise Cârc-Serdarul, pe care 
aceste destăinuiri intime il inspaimenta grósnic 
şi-l făcea să tremure, cum tremura şi aceia ce 
eraă împrejurul săii.

, — Să lie adevărat, urmă ghicitorul că acest 
oui do când a fost mic păna acum a fost asupri
torul celui drept, jefuitorul celui sărac, împilătorul 
celui asuprit?! 
făcut mal acum doi ani? a răpit o fată din sinul 
familiei sale?! 
ca să o arunce în noianul ruşine!, nenorocirii, 
durerii şi apoi în glilara morţii celei mal îngro- 
zitóre!... a făcut una ca acósta la ilichia lui? 
adevărat să fie! ... urmă acesta cu o voce stinsă, 
tremurândă, plângerosă şi plină de emoţiunilo 
cele mal dureróse. Adevărat să fie că acest om 
acum în inima sa plănucsce a întinde o cursă 
stăpânului s5ü, ispravnicului seu ca să-l restórne; 
cl pe care din nimica densul Ta ridicat pănă la 
rangul de Cârc-Serdar pentru ca să-I ia locul?! 
... Adevărat să fie cum zid tu că acest mare 
boer va muri în spânzurătore !... nu, nu, şi tu 
eşti duh mincinos şi nu grăescî adevărul! fugi 
•dar ! eşî ... eşî-----

Zicend aceste cuvinte, să sculă iute, întinse 
mânilo cătră un punct nevăc]ut, începu a alerga 
cu paşi mari prin mijlocul poteraşilor, cari-I fă
cură loc speriaţi spre a goni acel geniă nevăc]ut 
şi-l lăsară să să apropie do ferăstră şi d'a să urca 
pe glaful el fără a cuteza cine-va ca să-l opróseá.

— Cine eşti tu? strigă atunci Stoica cu groză 
eşind din amorţirea în caro căc]use, cine eşti tu

Ce spui tu!? ce-mi spui că a

a smuls’o din braţele fericire!
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acela care aï putere cVa cunósce şi cele mal ascunse 
resfVângăturî ale inimeî?!...

— Cine sunt? răspunse călugărul, vrei să scit 
j • cine sunt? sunt dracul, care-ţî a răpit din ghiarii 

pe Alexe, sunt mal mult decât el, sunt Iancu Jianul- 
— Focul asupră-î strigă Cârc-Serdarul.
- Nu ve încercatï, dise acesta întingând u-şl 

manile armate asupra poteraşilor, care alerga- 
să-şî ia din cuiu pistólele: plumburile vóstre s’ar 
turti pe pielea mea. Sunt dres, aucjiţl voî, sunt 
dres, nu vS apropiaţi dar de mine, că cel ce va 
îndrăsni este mort.

Zicând aceste cuvinte sări pe ferâstră, sco- 
bori iute treptele unei scări răzemate de zid şi 
dispăru după cotitura uneî strade.

— Alergaţi fuga; alergaţi după el, urlă Cârc- 
x-, Serdar ómeuilor söl, alergaţi şi puneţi mâna pc 
$v densul!

— Unde este Cârc-Serdarul? unde este Cârc- 
Serdarul? strigă căpitanul Duţă, intrând cu repe
ziciune în întru şi împingând indăret pe aceia ce 
voiau să îndeplinescă ordinul şefului lor. Stăpâne, 
o mare minune, o mare nenorocire, adăogă ace
sta adresându se cătră Stoica, care îl eşise înainte. 
Astă poruncă isprăv/iicesca îţi va spune ce s’a 
întâmplat.

— Ce s’a întâmplat? Ce s’a întâmplat? stri- 
i gară poteraşil încunjurându-1.

— Sö auclise că s’a zărit pe lângă mănăstirea 
Surpat ele céta haiducului Jianu; azi diminâţă a 
alergat o despărţire de vr’o cincî-c|ecî de panduri 
în partea locului şi după-ce s’aü lovit cu hoţii aü 
fost risipiţi ca potârnichele vitejii noştri, fiind-că 
Jianul era în fruntea lor; însă în luptă isbutesc 
a pune mâna pe acest cap îngrozitor, îi încărcâ

i



— 7S —

eu lanţuri, îl tirăsc după dânşii şi-l duc pană la 
o cârciumă de sat, unde staű să îmbuce ceva; 
serele era iute şi pandurii fiind osteniţi adormiră, 
•când se deşteptară găsi in lanţuri în locul gro
zavului căpitan un câne. Mirarea şi spaima lor 
Iu mare, însă şi mal mare Iu când un olăcar venit 
delà Bistriţa, le spuse că o despărţire de plăeşî 
se întâlni in pădurea acelei mănăstiri tot cu câta’ - 
lui Jianu, mal tot pe atunci şi că sö bătuse şi 
fusese biruiţi ca şi el, însă isbutise a pune mâna 
ca şi dânşii tot pe Jianu, şi că pe urmă du uniră 
ca şi eî, dar când se deşteptară găsi in lanţuri 
un buştân. Veniră aici cu toţii, spuse ispravnicu
lui cele petrecute, însă el nu crec]u şi poteraşiî 
noştri îşi bătii joc de dânşii: risul lor însă nu 
ţinu mult. Un trimes delà Tîrgu-Jiuluï veni să 
le spue că şi el păţise tot ca ai noştri acjl dimi- 
nâţă şi după-cc puseră mâna prin prejurul Tis- 
manel tot pe Jianul, acesta să strecură din mâ- 
nilc lor tot în acelaşi chip. în astă vreme veni 
scire delà PitescI, că pe lângă schitul Stanişora 
au avut şi el ciocnire cu Jianul, tot cam în aceiaşi 
vreme şi că puseră şi el mâna pe el, dar şi delà 
dânşii procletul scăpă. Nu să sfârşi încă bine 
mirarea ce cuprinse pe toţi do acâstă arătare pre
tutindeni a aceluiaşi om mal în aceiaşi vreme şi 
îndată veni un vestitor delà Caracal, care le făcea 
cunoscut că ast hoţ făcător de minuni, călcase 
ziua nămiezea mare târgul, ucisese pe toţi greciî 
şi mal pe toţi ciocoii ce găsise, legase cobză pe 
toţi poteraşiî şi poruncise înfricoşatului ispravnic 
a mânca la prânz cu dânsul. Nimeni nu a înţeles 
cum a putut el să fie pretutindeni şi nicăirl fiind
că ispravnicul când a isbutit a chema după masă 
pe slujitorii săi ca să pue mâna pe grozavul lui
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. ospeţe, care së culcase într’o cămară la densul, 
găsi uşile încuiate cum le verigase chiar el cu 
mâna luî, ferestrele asemenea, dar pe hoţ nicăirl.

— Şi când s’au petrecut tote acestea? strigă 
Stoica tremurând de groză ca o fóe bătută de vént.

— A seră şi astăzi pană la. apusul söreiül.
;— Cum se póte?! când chiar acuşic a eşit 

'Yfaoi pe acea ferestră ce vedeţi deschisă după 
k ce’mî-a spus nisce lucruri fórte grozave şi mf-a 

răpit pe Alexe. . . .
— D'aicï? ...
— Chiar de aici.
— Dacă e aşa, fără dór şi póte acest om 

este însuşi dracul.

VIII.
llâtălia (lela Horezu.V

In curcnd numele lui Jianu sß lăţi în tóta 
tara şi înspăimântă pe toţi bogătaşii. Călcările 
se succedau una după alta şi nici una nu se făcea 
firă să lie însoţite saîi de lupte înverşunate, saîi 
de stratageme conduse cu multa dibăcie. Indrăs- 
nóla cu care sß făceau acele încălcări ajunsese să 
lie proverbială şi repeziciunea cu care së aduceai! 
la îndeplinire uimitóre. Turcii, Grecii şi mal ales 
ciocoii, acel Români degeneraţi, sare crescuţi ca 

\ slugi in curţile boerescî şi îmbogăţiţi printr’o ad
ministrare lipsită de bună credinţă şi prin ciupirea 
continuă a avere! stăpânilor lor, reuşise a se îm
bogăţi şi pe urmă îşi dăduse mâna cu împilătorii 
nómulul lor şi începură a contribui din resputerl 
spre a face ca jugul ce strivea grumazii fraţilor 
lor să lîc îndoit mal apăsător. Oh! pentru aceştia 
laucu era fără îndurare; el îşi pusese în minte
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să smulgă din rădăcini acea buruiană rea şi în
veninată adusă din gunóelo Fanarului şi ca să 
reuşăscă, secerase pe mulţi dintr’enşil şi mal pe 
multî iî sărăcise, contrar principiului adoptat de 
el d’a lua numai trei părţi din ce găsea la victi
mele sale ca să nu rămâe ómen! cu totul muri
tori de fóme; dar cu totă cercarea sa urmată 
mal apoi de Tunsu, rădăcina ciocoiului ca şi a, 
pirului nu să stârpi ci din contra mal rău să. lăţi, , 
în cât astă(]I mal a cotropit pe adevăraţi! Români, 
care pun interesele patriei mal presus do intere
sele lor proprii. Toţi aceea pe care-I vedem astăzi 
ocupându-să numai de interesele lor personale saü 
de castă şi sacrifică saii cel puţin neglijăză in
teresele binelui comun, aceea sunt ciocoi, urmaşi 
al lepădăturelor venite din Fanar, ori al slugilor lor!

Văcţend că nu trece zi fără călcare, iară jéf 
şi fără de prădare, fie acasă, fie în drumul mare; 
aflând că unele încălcări aii început să fie urmate 
de schingiuiri cumplite şi chiar de morţi gróz- 

contrariă vechilor deprinderi ale Jianului,mce
care numai jefuia şi mal de loc nu omora, în- 
cepù să să deştepte şi să să neliniscescă chiar 
indolenţa administraţie a lui Ión Vodă Caragia 
şi să să gândăscă la mesurele ce ar trebui luate 
spre a face de petrecanie acestui haiduc îndrăzneţ. 
Atunci Cârc-Serdar Iamandi, care de mal bine de 
un an fusese rechemat fără voia sa din Oltenia 
şi înlocuit cu Cârc-Serdar Stoica erecţii că a sosit 
timpul d’a scăpa pe bunul său coleg, care-I şter
sese o locma mänösä şi puse pe protectorul SŐQ, 
căci precum să scie fio-care ciocoi avea un pro
tector între boeril cel mari şi era ciracul cui-va, 
puse zic pe protectorul sëü ca să arunce tótá. 
vina lăţirel haiduciei lui Iancu numai asupra lui
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Stoica şi să-l desemneze pe densul, adecă po 
Iamandi, care-1 maî prinsese odată, ca pe singurul 
om în stare d’a pune mâna pe Iancu Jianu şi a 
stârpi rădăcina hoţiilor lui.

Vodă cum auc|i că Iamandi së légâ d’a aduce 
mort saű viú pe Iancu Jianu, numaî decât iscăli 
un ofis, prin care Cârc-Serdarul Stoica era por- 

C mutat delà Rîmnicul Vâlceî la Slam Rîmnic, cel 
mal ponosit dintre judeţe şi înlocuit cu căpitan 
Iamandi, căruia îl pusese după cererea sa sub 
ascultare pe toţi comandanţii poteraşilor şi arnău- 
ţilor din Oltenia.

Cum ajunse laRîmnic, locul cel maî apropiat 
do presupusul centru al operaţiunilor lui Iancu, 
Iamandi nu sö dădii lenei, ci numai decât sö 
puse a organisa din cel mal harnici dintre ar- 
năuţl şi panduri o poteră mare şi puternică, caro 
să lie în stare să so lupte cu vrednicie cu îndrăs- 
neţil haiduci şi după ce-şî vëcjù céta bine înar
mată şi echipată gata de luptă, së puse a afla 
prin iscôde dibaoe tabëra şi culcuşul intim al 
teribilului haiduc.

Aci însă întâmpină dificultatea cea mal mare, 
căci iscódele sale îl dădură mal multe indicaţii 
tóté sigure, adecă tóté probabile, dar care së des- 
părţia una do alta prin distanţe fórte mari. Una 
’I spuse că céta Jianului së ascundea în munţii 
Cloşianilor, alta ’l încredinţă că era tăbărîtă prin 
pădurile dintre Horez şi Polovracï, o a treia că 
în valea Topologulul între Rîmnicul-Vâlceî şi Cur
tea de Argeş îşi avea láncul sălaşiul; o a patra 
că smârcurile Prahovei dintre Posada şi Breaza 
ar fi găsduind pe teribilul haiduc; a cincea că în 
pădurile dintre Cricovul sărat şi Buzeü, adecă 
între satele Salcia, Lapoşiul, Călugărenl, Giurgiu- 

„I. J.4

••
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veni şi TohanT s’ar fi aflând culcuşul Jianului, şi 
a şâsea că de sigur redutabila cetă a fostului zap- 
ciii s’ar fi găsind în préjma Dălhăuţuluî, adecă 
s’ar fi mutat în apropierea lui Cârc-Serdar Stoica, 
pe care-1 urmărea pentru nisce duşmănii de familie..

Noi seim că aveau dreptate tóté iscódele, * 
căci cota Jianului devenind prea maro fusese îm
părţită în şese cete, care lueraü deosebit, dar în 
numele şi pe respundere'a fiorosului căpitan; stă
pânirea însă nu scia că erau şese cete in loc de 
una si că Jianul se afla de obiceiü numai într’un 
loc şi sbura numai din când in când, aci spre • 
Cloşiani şi aci spre Dălhăuţî, d’a se pune în frun
tea cetelor instalate p’acolo numai ca să facă act 
de presentă şi să fie vöcjut in tóté părţile.

lamandi îi ghici forte lesne tactica, şi ca să-i 
o zadarnicésca sö hotărî a le nimici pe rend tóté 
cetele, începend cu cea mai de-aprópo, mai’nainte - 
d’a reuşi Jancu îndată ce ar simţi pericolul să le 
întrunescă pe câte şese la un loc. Aşa dar porni 
fără do zăbavă spre cea mai apropiată adecă 
spre Horez.

Pădurea dintre Bistriţa si Horez, care şi azi 
stă in piciére, este una din cele mal dese codmri; 
ea acopere totă cósta şi valea munţilor Buila şi 
desparte ca cu un perete aprópe nepötrunc]ibil 
cele doue mănăstiri. Poteceaua care azi tue in 
doă strunga intunecosă, pe la începutul acestui 
secol iucă nu era croită şi desişiul hăţişiurilor 
salo mal nu eraö spintecate de fiinţe omenesc!. 
Acolo eraű domni stăpânitorî falnicul corb, că- 
priöra cca sglobie, ursul cu blana desă, lupul cu 
cófa grósa, vulpea cu códa stufbsă şi rîsul dihanie, 
care a devenit de tot rară îu vremele nóstre şi 
care pe la finele véculul trecut popula în immer



— 33 —

însemnat tote pădurile din judeţele Vâlcea, Górj 
şi Mehedinţi.

Pe lângă aceste dihănii, care trăise la olaltă 
de când esista pădurea şi sö mâncase unele pe 

„• altele fără să lie de cine-va supărate, se pripăşise 
v de curând nisco dihănii mult mal lacome, mult 

mal devastatóre, mult mal ucigaşe şi mal rnân- 
căciosc. Aste dihănii mal mici şi mal slabe ca 
multe din dómnele codrului le spăimântase pe 
tóté şi le pusese pe gonă pe tóté, căci o mare 
parte din ele mari şi mici căc]use doborîte de 
isbiturile lor. Acele dihănii se numeau ómen!.

Una din cetele lui Iancu Jianu, aceia care 
haiducea prin apropierea cuartierul seü general 
şi-î păzea retragerea sa delà PolovracI, se aciuise 
de cât-va timp in inima pădure! dintre Bistriţa şi 
Horez. Cum aflase Iamandi aşa de curând acea 

i • retragere, care dăinuia numai de câte-va sëptemânï, 
póte s1 o spue numai mocanii săcul, care-şî pascea 
vitele în sghiaburile Builel ce predomină acea 
pădure şi care uraü de morte pe haiducii Români 
căci ’I punea prea des la bir de miel şi berbeci.

Era pe la începutul lunel lui Aprilie, codrul - 
abia începuse să se îmbrace şi frunza tînâră abia 
începuse să impodobeseă bătrânii copaci; pămân
tul era acoperit cu un gros tapet de verdeţă şi 
florile cele mal variate şi mal mirositóre împes
triţau în modul cei mal drăgălaşi întinsa pajişte 
de ârbă. Tot respira a reînviere şi reîntinerire, 
cu tóté acestea păsurile nu învcseleaă aerul cu 
cântecul lor duios nici nu umpleaű spaţiul cu ve
selul lor ciripit, cu acea muzică cerâscă şi noimi- 
tabilă, care înveselesce firea în timpul primă-verel 
într’un chip aşa de drăgălaşiă.

Dar pentru ce ore? pentru ce acea tăcere?

■

G*
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pentru-cä în locul musicel lor domnea în natură 
o musică mult mal împunâtôre, dar nici de loc 
veselă, musica ascuţită şi sinistră a crivăţului, care 
doslipea in mod violent de crăci frunzele uscate 
de tdînnă câte încă nu căc]usc, îmlădiau fără de 
vrere crăcile, rupeaű ramurile cele subţiri şi fra
gede şi fóceaü să trosneseă in mod cobitor tul- 
pinele cele gróse.

Sinistra era sgomotul ce producea acea vi
jelie, înfiorător era flueratul ce producea violenţa 
acestui element furios şi desastruosă era ruina 
ce pricinuia, căci în urma sa tinerele vlăstare, 
frunzele cele fragede, florile do per sălbatec şi 
micii copăcel smulşi de furtună zăceaii pe pământ 
lipsite de viaţă; dar mult mal sinistru, mai înfio
rător şi mal desastruos era frigul ingheţător ce 

ricinuia acel vânt ce venea tocmai din zonele 
iglicţate !

Acea căldură dulce şi binefăcătore, care cu 
cât-va timp mal nainte înveselea întréga natură 
şi înviora tinóra verdâţă, într’o clipă să transfor
mase într’un frig de Siberia, caro pălise totă 
frunza, ofilise totă Horea şi veştejise tătă órba. 
Puţin după isbucnirca acelei furtuni, cerul începu 
să să acopere de nori groşi, sórelo dispării după 
o pânză nepătrunzibilă şi tot firmamentul să în- 
zăvoni cu o nemărginită povoială cenuşie. Apoi 
începù să să ivăscă fugend, sbeguiiulu-sÖ, înde- 
sindu-să şi încurându-să în spaţiîî ca nisce alb! 
fluturi în luna trandafirilor, câţî-va fulgi de ză
padă, pe urmă ceva mal mulţi şi ér’ mal mulţi 
pănă ce deveniră o negură désá şi orbitóre, care 
să íncuraö, să rotocoleaű, să sbcguiaö, orbeaű 
ochii ce isbeaü şi acopereaű cu un alb şi înfio-
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v8tor linţoliu de gliiaţă, rîcjëtdrea verdăţă, care 
desinerdase ochii mal adineaori.

Val de floricica cea plăpândă! val de ôrba 
cea fragedă! val de bujorul cel fără putere! abia 
se născuse şi deja mureau, abia văzuse lumina 
zilei şi deja nemilósa cosă a timpului se întinsese 

• ca să le secere. Numai bătrânul ştejar şi ulrnul 
£ * cel falnic, care înfruntase atâtea furtuni şi biruise 

atâtea vijelii, să luptau cu bărbăţie contra furio
sului clement şi-şi rideau cu seraeţie de neputin- 
cidsele salo sforţurl.

In mijlocul acestei lupte furióse dintre ele
mente, care ascunsese păsările în cuib şi fiarele 
iu vizuinele lor, numai o mână de fiinţe vieţui- 
tóre, o mână de omeni stau cu nepăsare ghemuiţi 
pe păment în jurul unul foc mare ce pârâia vesel 
şi-şi încălzeau cu voioşie mânele şi piciórele, bă- 

f ' tcndu-şî joc de crivăţul, care vrea să să arató că 
e grozav în luna lui Aprilie. Acea mână de ómenl 
era, am zis, una din cele şăse cete ale luîJianu, 
care precum ştim, sta cât-va timp în mijlocul fie
căruia şi apoi să retrăgea în sihăstria din peştera 
delà PolovracI, ca ér’ să apară şi sâ dispară ca 
o umbră.

El staii ascunşi într’acea pădure pentru-că 
plănuiau să calce pe egumenul mănăstire! Horez 

f anume Hrisant, care să credea de toţi că ar fi 
fost grec şi forte bogat. Pe când el aşteptai! 
apropierea nopţii şi înfruntau cu sânge rece tdtă 
asprimea timpului, care pentru gândurile lor era 
fórte priinciósa, de-odată să aucţiră cu tot sgo- 
motul produs de vijelie trei ţipete de cucuvea, 
caro puse în picidre pe toţi haiducii şi chiaî pe 
teribilul lor căpitan, care numai din întâmplare 
să afla între el. îndată ce resunâ acest semnal

r
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éta că vßcjurä viind în fuga cea mai mare patru inşi, 
adecă cele patru iscóde puse de santiuelă iu pa
tru extremităţi ale codrului.

— Potera î strigară pe rend cele patru iscóde 
îndată ce sosiră.

— Vie! răspunse scurt Jianu.
— Sunt forte numeroşi; adaogă una din san

tinelă.
— Fie! respunse Jianu tot cu sânge rece.
— Aü încunjurat pădurea din tóté părţile, 

mal c]ise altă iscodă.
— Nu-mi pasă, respunse Iancu cu aceiaşi

nepăsare.
— In locul lui Cârc-Serdar Stoica merge în 

fruntea lor Cârc-Serdar Iamandi.
— Ce spui? esclamă Jianu tresărind; dacă 

aşa o sa avem o zi caldă de tot! Aduceţi iute 
ăsagcie cu umpluturi şi cele patru şiuşianele ale 

mele. Luaţi fie-care câte o flintă şi o dăsagă, 
resfiraţi-ve prin pădure, ascundeţi-ve după câte 
un copacii! şi daţi fără de milă, cad la dinpo- 
trivă eî milă de noi nu o să aibă. Tu Alexe stal
la spatele meu ca să umpli şiuşianelcle şi tu Zvâr- 
lugă să culegi de jos şi să dai lui Alexe pe colo 
descărcate. Aide băeţi fiţi cu inimă ca să scie 
ciocoii cine sunt voinicii Jianului. Pană n’o da 
ei întêiu voi să nu daţi.

— Cine să fie acel ce ne-a vêndut? esclamă 
Alexe cu ciudă.

— Eî cine? respunse Zvârlugă: ăi spurcaţi 
de secui, care se acuesc p’aici prin sgliiaburl.

— O să-i fac eu să afle de ce e vrednic Ro
mânul când îl lövései undo îl dóré, răspunse Jianu 
punend mâna pe una din cele patru şiuşianele.

— AucJ făşieturi prin stufişiuri! cjise Zvârlugă.
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— Fiţi cu băgare de sémá că s8 apropie duş
manul, zise Alexe.

— Aide colo după rădăcina acestui copaciü 
şi tăceţi mâlc, respunse cu cunoscuta sa autori
tate Jianu.

Puţin după aceia se auzi o salvă puternică, 
caro sgudui copaci din rădăcini mal amarnic ca 

ÎjL furtuna şi într'aceiaşl clipă începură să fiu ere 
glonţele printre frunze mal ăscuţit ca crivăţul, 
din care multe s8 înfipse în trunchiul ce adăpostea 
pe Jianu.

— Foc, strigă el cu putere şi îndată respunse 
altă salvă numai puţin formidabilă, care isbucni 
despre pădure spre câmp; după aceia urmă un 
şir neprecurmat de salve şi focuri isolate ce is- 
bucneaű şi dintr’o parte şi din alta, urmate de 

L ţipete şi văetăturl sfâşietdre.
Teribilă fu lupta, care urmă după aceste salve, 

teribilă şi fără îndurare; numërul şi vrednicia së 
luau la întrecere cu pismă şi indăretnicie, nume
lui ajutat de puterea sa Intrinsecă, vrednicia de 
iuţela mişcărilor şi obstacolele şi adăposturile ce-I 
oforia trunchi! copacilor şi desişiul crângurilor. 
Trecù ziua îutréga, zi de primă-vară pană în sórá 
şi victoria iucă nu se hotărise d*a-şl desemna pe 
favoriţii sei. Vitejia îşi desfăşură aripolo sale ocro- 
titdro şi spre o parte şi spre alta; poteraşil se 
résboiaü cu îndărătnicia şi îndrăsnela ce scornesce 
speranţa d’a pune mâna după biruinţă pe boga
tele prăzi ce de sigur aveai! în stăpânirea lor 
haiducii, ér aceştia se luptau cu inimoşia despe
rării ce le inspirau siguranţa cum-că după înfrân
gere nu-I aşteptai! alt decât ştrengul sad cel puţin 
ocna părăsită!

Poteraşil nu vedeafi pe haiduci, căci precum

, • V
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seim aceştia erafi ascunşi pe după copaci or! crân
guri şi dau orbesce în desişiul arborilor; însă 
descărcaturile lor de şi orbesce diriginte, fiind 
multe şi des repetate, loveaâ de multe ori In. 
carne de duşman şi pricinuia răni dacă nu mor
tale, cel puţin destul de dureróse. Haiducii din 
potrivă vedeaü pe duşmanii lor, căci franzele cele 
tinere nu eraü încă desvoltate şi mulţi din arbori, 
mal cu sémft tufa, purtaü încă frunzele lor cele 
uscate; el pe cine ochiaO isbiaü drept la mir, sciî 
colea hoţesce şi-l culcau la pâment, ca să nu să 
mal scóle ; dar din nenorocire pentru eî, poteraşil 
eraü în număr de peste 200 pe când el erau 12 . 
cu căpitan cu toţii; un duşman pica, zece îl în
locuia. Ceea-ce era mal reu şi mal descuragiator 
pentru dânşii, el vedeau numărul inimicilor lor şi 
progresele ce fäceaü aceştia ca să resbéscá pană : 
la denşiî, în cât dacă n’ar fi fost căpitanul în 
mijlocul lor şi n’ar fi avut o încredere drbă în 
norocul stelei lui, de mult ar fi dat dosul şi cine 
scie ce s’ar fi ales de el.

Jianu impusese precum am mal spus cetelor 
lui nisce legi inmutabile, cărora trebuia să să 
supună tot haiducul sub pedăpsă de mórte. Acele 
legi prevedeau că în timp de luptă cu potera, 
haiducul să-şi încredinţeze în mod absolut sorta 
numai în mâna căpitanului. El să nu aibă altă 
grije decât aceia d’a să bate şi numai căpitanul 
să să îngrijăscă ca să-I scape din primejdie, cănd 
primejdia i-ar fi ameninţat. El impusese tuturor 
căpetenielor obligaţiunea d’a alege singur în pă
durea, în care să adăpostea o potecă numai de 
el sciută şi de nimeni cunoscută, prin care să-şi 
stricóre ceta şi s’o scape de orî-ce pericol la vreme 
de nevoe. El să mat îngrijise d’a modula un flucrat
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particular, semnal cât sß póte de distins, pe care 
să-l sc0ţă din buze căpitanul numai în momentul 
suprem al fugii, după care focurile să înceteze 
ca prin farmec şi toţi luptătorii să së grupeze în 
jurul lui. Aşa dar deşi vedeaö pe inimici că së 
apropiaü mereu de el, el daă de foc, descärcaü 
armă după armă, îşi ştergeaö frunţile de sudori 
cu mânecile cămăşilor deşi viscolul sufla mal 

Í amarnic şi geruia mal cumplit ca iarna şi um- 
pleâü mereu flintele cu mânile lor aprópe înghe
ţate şi ér le descarcaú, ca să leumple din noö, 
fără a conteni o clipă, căci căpitanul era neclintit 
la postul şefi şi da vertos fără cea mal mică 
turburare.

;>

Ilustraţi un ea pag. 05.)
Intr’adovër vrednic de vö(]ut era Jianul în- 

tr’acel minut! Figura sa era cu totul transfigu
rată; acea mască de om voios, vesel şi glumeţ, 

i • care Inspira simpatie şi o atracţiuiie neresistibilâ 
dispăruse ca să-I ia locul chipul unei fiare sălba
tice încruntată în sânge! Ochii sëï roşii ca para 

[ eşisc din orbita lor, muşchii obrajilor sëï së con
tractase spre a sß brasda de nisce cute adencî; 
busole sale sß învineţise şi së umflase de viscolul 

[ ce-1 isbia in faţă în cât plesnise şi din plesnitură 
• curgea sânge mohorît, care la minut së închega, 

adecă Îngheţa; dinţii sëï albi şi lucioşl së oon- 
' tractase într’o scrişnitură sălbatică şi sprâncenile, 

► care da figurel sale seninătatea unei zile cu sőre, 
I së posomorise aşa do straşnic în cât semëna în

tocmai cu aspectul cerului dintr’acel timp furtunos.
Armele în mânile lui sß descărcaţi ca delà 

sine şi cu lie-carc descărcătură trimitea pe lumea 
cea-laltâ câte o fiinţă vie. Orl-cuï së întâmpla să 
trécá pe dinaintea-! pe dată pica trăsnit ca din 

, senin şi de căte-orl făcea câte o victimă de atâtea



— 90 —

ori posomorita sa fată se înveselia de-un suris 
sinistru şi de atâtea orî peptul se umfla de b 
bucurie supremă. Alexe la spatele seu umplea 
mereu câte o şişeanea şi o da stăpânului seu, care 
ochia, o descărca şi o arunca jos, ca îndată s’o 
ia Zvârlugă şi s’o dea lui Alexe. Bătrânul ţigan 
era prea indemănatec şi prea sprinten în încăr
carea armelor, cu tóté acestea stăpânul seu fórte 
adesea îl întrecea şi rămânea cu mâna golă maî 
înainte d’a încărca robul său vre-o armă. Atunci 
Jianu smulgea din briu câte o cartuşe făcută gata 
cfiria iî rupea cu dinţii vârful şi deşerta cu grăbii 
conţinutul el în larga gură a şiuşeanelel şi-şî des
cărca arma, fără să să gândéscà, că rupând car- 

, tuşea, iarba de puşcă întră în contact cu sângele 
ce eşia din rănile delà buze, întră chiar în răni 
şi-I înégrea buzele pentru tot-déuna. Dar de un
de să să maï gândéscà ? el de sigur nici nu 
simţise că i-au plesnit buzele şi că curgea sânge pe 
bărbia sa.

Cât ţinuse ziua de mare el ucisese şart rănise 
de moi te mai bine de treizeci de neferl, însă nu 
era de loc mulţumit, căcî de mal multe ori ochise 

. pe acela ce alerga de colo pană colo călare prin 
marginea pădure! şi îmbărbăta pe cei codac! saii 
anima bărbăţia celor vrednici, adecă pe căpetenia 
putere!, pe Cârc-Serdarul Iamandi, dar nu putuse 
isbuti ci-şî perduse numai împuşcăturile în vânt. 
Odată fu aprópe să isbutâscă; Iamandi era călare 
pe un cal alb, care după structură şi inimoşie să 
cunoscea că era cal arăpesc; şi cu tóté că s8 
cam inserase şi pământul să făcuse alb ca şi calul, 
totuşi îl ochi şi-l atinse. Calul căzii jos şi începu 
să să svârcolâscă în chinurile morţii, dar călă
reţul nu- fu isbit. Ei să sculă repede delà pămănt
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k şi începu să alerge pe jos dintr’o parte la alta 
[ fără a înceta d’a îmbărbăta pe luptătorii sei.

Facil ceva şi mai raiilt : îndrăsni să între în 
- pădure, ceia ce nu făcuse pană atunci arnăuţii sëï,

I scóse din seléf o părcche de pistóle şi le des- 
cărcâ în stufişiu. Una din cele doue descărcături

* iu menite de sortă d’a rësbuna mórtea curşierului 
p* sëü, căci merse de se înfipse drept în umërul

drept al lui Jianu.
Căpitanul vëzônd că inimicii năvălesc în pă- 

I dure şi că el numai era în stare să mai dea cu • 
puşca, scóse un răget de turbare şi de necaz,

Ï căci pentru prim a-dală era silit de împrejurare 
r saü mai bine de ursita să*şi arate dosul duşma

nilor sëï şi să părăsescă câmpul de luptă fără a 
.românea stăpân pe densul. ' .

f;v Drept aceia, rupse dintr’un copaciű o frunză 
teneră, o băgă în gură şi scóse din peptul seü • 
un (lucrat puternic modulat într’un mod forte 

ï - ciudat, care sgudui t0tă pădurea şi înfieră pe ori- 
! cine '1 auzi. Imediat după aceia opt inşi afară 
, de Alexe şi Zvârlugă alergară să sÖ grupeze în 
. jurul seu, opt inşi iie-care mai mult satt mai puţin 
. răniţi, dar în stare d’a se putea târî pe picidre. * • 
, Unu singur nu veni, el se dusese în lumea veci-
* niciel să-şi dea sóma de faptele sale bune sau rele,

— Urmaţi-me, strigă Iancu sărind într’o lésa 
încâlcită de copaci împreună cu aï sëï şi după 

t’ aceia îşi făcură printr’un ncpătrunzibil desişiu de 
liăţişiu o potecă Sntortochiată, care-I duse pe o 
pantă mai mult sau mai puţin repede păoă din
colo de mănăstirea şi orăşelul Ilorezului, de unde 
se sc.oboriră în valea apei Terca. Acum adaose 

; căpitanul, care păn’aci tăcuse mâlc, dacă o vrea

»
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D-c]eű peste trei zile să no găsim cu toţii în peş
teră la Polovracî.

Rostind aceste cuvinte Jianu apucă, urmat 
de Alexe şi Zvârlugă spre miază-zi, ér haiducii 
söl SÔ îndreptară spre apus.

Cârc-Scrdar Iamandi îndată ce adversarii söí 
au încetat d’a mal rëspunde focurilor arnăuţilor, 
dădii ordin să dea pe rend trei salve; după aceia 
încredinţându-se cum-că haiducii numai vor să 
respuncjă, înţelese îndată cum-că Jianu saü a 
sfârşit iarba ori cerca să fugă şi numai decât 
trămise în tote părţile ordine ca să strângă cercul 
de încunjurare şi să între în pădure. Acel cerc 
nu era deplin şi fără de nici o întrerupere, căci 
într’o parte doue văi adânci şi o cdstă ’naltă şi 
drcptă ca casa împedica împreunarea celor doué 
căpătâe. Aşa dar cercul se strînsc din tóté păr
ţile şi numai diutr’o parte remase pădurea neîn- 
conjurată, dar nimeni nu së temea de acea parte, 
căci după cât sciaü poteraşil localnici şi iscódele 
secuilor ce-şî petreceau o parte din viaţa lor în 
munţii Huilei, care sß ridica ca un părete d’asu- 
pra acelei păduri, acolo se afla o stâncă dréptâ 
jumëtate împădurită şi jumëtate steiű alb şi lu
cios practicabilă numai pentru vulturi.

Ajungând în marginea pădureî, serdaril pu
tere! fură do părere d’a nu merge mal departe 
că a început să nopteze, ci să remâe locului de 
pază pănă la ziuă cu tot frigul ce din minut în 
minut së înteţea; Iamandi însă nu împărtăşi acea 
părere şi întră cel d’antëiü in mijlocul bungetu- 
lul. După-ce vezu exemplul Cârc-Serdarulul, ar- 
năuţil şi căpeteniele lor secundare nu së codiră 
d’a ’1 imita, dar mereu îl tocaă pe cap să së pă- 
zéscá de téma să nu le fi întins Jianu vre-o cursă,
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în care să piară cu toţi! ca çôreciï. Iamandi nu 
vrii să auză de asemenea înfricoşerl şi merse în- 
nainte. Ce e drept de curse nu dadù, dar nici 
de picior de haiduc, cu tcită grija ce pusese d’a 
strânge cercul înconjurător în modul cel maî me
todic. Merse într’acest chip pănă ce ajunse în 
mijlocul pădureţ, căpătâele cercului neîmpreunate 

S^în partea despre méza-nópte se împreunară aprópe- 
* de inima crângului, vezură la lumina produsă de
i reflectul zăpezii mal multe pete de sânge, care 

maculaţi ict şi colo albul linţoliu, găsiră chiar un 
cadavru de haiduc îngheţat şi pe jumătate aco
perit cu zăpadă, dar de restul trupei nu putù să 
dea cu tóté căutările cele mai minuţiose.

— Aii fugit! strigă unul dintre căpetenii cu
ciudă.

— Aveţi masalale? întrebă Iamandi.
— Da, sunt patru crâmpee, răspunse un po-jî

1 teraşiu.
— Aprirujeti-lo şi să no luăm după urmele 

făcutQ in zăpadă pănă nu să acopere de ninsóre.
Găsiră îndată urme; ele eraă pe jumătate 

şterse de noua ninsóre ce cäcjuse, dar nu să şter
sese cu totul ca să nu lie visibilo la lumina celor
patru torte; aşa dar poteraşiî putură să sg ia 
după acele urme şi să mérgâ pănă la stuful de 

* liăţişiă, care së ridica ca un perete nu departe de 
stânca cea perpendiculară; ajungênd In dreptul 
sëu arnàutiï se opriră în loc descurajiaţl şi decla
rară şclilor lor că nu maî era chip d’a mal ur
mări po haiducî. Iamandi însă nu ső luă nici de 
astă-dată după vorba lor, nici së dete de bătut, 
ci dădu crăcile la o parte şi Intră cel d’àntêiû In 
mijlocul hăţişiulul în mână cu o faclă de răşină. 
La câţl-va paşi do acolo zări erăşl semnele de
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urme şi merse Înainte urmat de subalternii sei, 
care vëzêndu-1 că înainta în bunget fără de temă 
şi fără să paţă nimic, prinseră şi ei inimă şi mi 
sé mal înfricoşară de nisce pericole închipuite. .

După ce făcu câte-va zecimi do păsuri, Ia- 
mandi ajuugênd la piciorul stâncel celei drepte, 
zări capătul unei cărări întortochiate, care sö suia 
chiar pe brâul stâncel şi zărind semnele urmelor 
întipărite pe densa, începu s’o sue şi el cu multă 
greutate dar fără şiovăire. Esemplul sëü încuragià 
şi pe poteraşl şi-T făcii să së încredinţeze cura-că 
stânca nu era practicabilă numai pentru vulturi, 
ci şi pentru omeni. îutr’o oră şi jumătate eï së 
suciră aci la drépta şi aci la stânga, merse aci 
în piciére şi aci pe brânci până ce së vöíjurá la 
jumëtatea stâncel şi în capotul unei culme de 
deal, care domina tóté împrejurimile şi së lăsa 
»blu spre partea de apus. De aci încolo së vedea*, 
ât ső póto do lămurit o potecă lată bună nil nu
ia! pentru ómen! ci şi pentru cal, care së sucea 

aci spre méza-nópte, aci spre apus, aci spre mézâ- 
zi, aci suind, aci scoborând şi aci mergend oblu, ’ 
Îiisă lin şi fără de nici o greutate, încât putoa 
merge pe ea nu un singur om, ci trei patru unul- 
lângă altul.

Douë ère şi mal bine merse poteraşil noştri! • 
pe acea potecă, dar de picior de haiduc nu dă
dură, descoperise locul pe unde se retrăsese el, 
şi ce e dreptul, făcuse o minunată descoperire, 
dar aceia ce vreatt şi căutau el, picior de haiduc 
nu putură afla. Unul din căpitan fii do părere 
să înceteze cu acea urmărire nefolositóre şi să ső 
întércâ, însă încăpăţînatul Cârc-Serdar nu primi, 
së vede spera că o sa potă da de locul unde s’aft 
ascuns haiducii şi merse, merse urmat do poteraşl
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pană ce se scoborî în mijlocul drumului mare
dintre Rîmnic şi Tergu-JîuluT, adecă în valea riu-
lul Teica. Acolo Iamandi văzii pe zăpadă mal
multe urme, uuele vechi şi altele próspote croite

. in felurite direcţiuni şi cum le vëzù së opri pe
loc şi zise suspinând:

— Ne-a scăpat din mână procletul; aideţi 
^înapoi şi apucară pe drumul cel mare ce condu

cea spre Rîmnic, adecă spre mănăstirea Bistriţa,
!. unde-I aştepta caii.
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IX.
Sultana Oallftscasca.

Intr’o căsuţă mică dar cu un aspect plin de 
îngrijire şi curăţenie, care era situată în depăr
tare do o oră de DrăgăşanI şi pe cósta riuluT 

jVŞerca, la capătul unei vil frumóse şi în mijlocul 
unei livede do pruni, care prin depărtarea sa de 
drumul cel mare era ferită de privirile unui ochiű 

l curios, locuia o femeo cam do vre-o cincl-zecî şi 
opt de auï. logofetésa Stanca Gălăşeasca, muma 
unei fete do vre-o opt-spro-zcce ani anume Sul
tana, care era d’o frumseţe uimitóre şi care pen
tru chipul săil fusese admisă între fetele de boer 
ca să slujescă ca fată în casă pe Dómna lui Caragea.

Bătrâna sta singură în tot cursul anului, însă 
cu ocasia sărbătorilor Bascilor tiica sa dobândea 

: in totdéuna voe delà Dómna să lipsăscă delà 
curte vre-o patru săptămâni spre a petrece sărbă
torile împreună cu mama sa. în ziua, în care a 
avut loc bătălia dintre Jianu şi poteră, să întărn- 
plaso ca Sultaua să fie încă la mama sa, deşi . 
trecuse mal bine de o săptămână delà Pasce;

intr’acea sără bătrâna şi fiica sa să culcară

' :

*
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de vreme neavênd ce face po un timp aşa de 
friguros, insă peste nópte, adecă aprópe de re
vărsatul zorilor fata săturându-să de somn së deş
teptă şi sculă şi pe mumă sa.

— Mamă, zise ea, scil una că mie mi s’a 
făcut fóme?

— Cine strică, dacă a-seră tc-aî culcat ne- 
mâncată ?

— Mi-a fost somn în cât mi sö lipea* ocliiî 
fără de voe.

— Adormi ca copil, parcă n’aî fi gogea fata 
de 18 ani.

— D'aia am venit eű, măicuţă dragă, ca să 
me cerţi că am dormit?

— Ba nu d’aia, ci pentru-că acum ’ţl e fóme 
?i focul s’a stins.

— Dac’ol vrea mătăluţă focul s’ar aprinde 
şi Sultănică el ar mânca po genunchii mamei salo . 
ca acum ş6se-spre-zece ani.

— Tot broscă răsfăţată eşti! şi eu credeam, 
că curtea Domnăscă te-a învăţat minte, zise bë- 
trftna sculându-së din pat mormoind ca tóté bë- 
trânele, care cu vremea ori cum ar fi fost din 
fire sö fac cârtitóre.

Peste o jumëtate de 0ră soba rëspândea în 
casă o căldură binefăcătore, luminarea de seü în
fiptă într’un sfeşnic do madem strălucitor ca şi 
aurul împrăscia după masa, pe caro së afla o lu
mină discretă şi cam posomorită, bătrâna aşeza 
pe o mcsciörä douö serviciurï do masă şi doué 
blidurî încărcate cu bucate de curend încălzite, 
şi fata umbla de colo pană colo ca să ridice din 
paturi aşternuturile de culcare. Ca să le trécá 
de úrit şi să nu mal aucjă viscolul, care nu în
ceta d’a fluera, fata spunea maicii sale tot ce
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aurise prin BucurescT la curtea Domnâscă şi-I po
vestea mal multe întâmplări haiducesc! şi mal cu 
sémâ minunatele şi îndrăsneţele isprăvi ale lui 
Iancu «lianu, care înspăimântase fórte po boerl, 
băgase gróza morţii în inimele arnăuţilor şi uluise 
chiar pe Vodă şi curtenii sei.

Po când muma-sa spunea şi . ea tot ce scia 
şi aurise printre megiaşî vorbindu-se despre teri
bilul haiduc, care voinicia mal ales prin préjma 
locului, pe când poveştile sale făcea pe fiica sa 
să së infióre şi să-şi scuipe în sín de frică, ca 
orl-ce fonice, mal ales că Matei bătrânul lor ser
vitor, se dusese de cu vreme la Drăgăşanî şi încă 
nu venise, chiar într’acel moment auc)iră pline de 
spaimă un sgomot de paşi împrejurul casei lor şi 

I apoi mal multe ciocăniturl la uşa tindei lor. Acest 
1 eveniment neaşteptat le înţeleniră pe amândouă 
£şi le făcură să tremure ca varga.

— Deschideţi, deschideţi, strigă de afară o 
voce cam brutală.

— Maica Iul D-cjou, Iisuse Christóse, mântui
torule, scapă-no! murmură muma împleticindu-së 
şi căcjând în genunche.

— Sfântă Fecioră, nu ne părăsi, zise suspi
nând copila ridicându-şî în sus ochii sei cel ado
rabili.

— Omeni buni, zise o altă voce, orl-cine veţi 
li, milostiviţi-ve, daţi un colţişor din casa văstră 
unor călători, care aO rătăcit drumul şi mal cu 
seină unul om, care este gata să móra. Deschideţi 
uşa vă rog, că de undo nu veţi da rëspuns înaintea 
lui D-cJoü dacă il veţi lăsa să mâră afară ca un câne.

— Vom sparge uşa şi tot vom întră dacă nu 
vreţi voi să aveţi inimi de creştini, resplică cea 
d’ântâiu voce.

JL J.‘

1

7
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— Mamă, mamă, să le deschidem, zise fata; 
aucjî ce zic, un om este in primejdie de morte.

— Să deschidem, ijicî tu, fata mea? răspunse 
mama; dar dacă vor minţi, dar dacă vor fi nisce 
rótt făcători, atunci Sultano ce vom face?

— Să ne punem nădejdea în Sfânta Fecidră ; 
căci şi dacă nu vom deschide, dac’or fi ómen! 
răi, el tot vor sparge uşa cum ne-a zis şi atunci 
va fi mal reu.

După-ce zise aste cuvinte, Sultana eşi din 
casă, întră in tindă, ridică zăvorul, care încuia 
uşa exteriără şi zise:

— intraţi.
— Bună sără, dragă lele, zise un om tînăr 

învălit într’o manta năgră.
— D-dett să-ţi dea tot ce doresc!, urm à un 

bătrân îmbrăcat in haine de pandur, care împreună 
cucei dinteiű ţinea de umăr un al treilea individ, - 
care după chip părea a fi bolnav.

— Ce voiţi? avii curaj să întrebe fata.
— Cerem găsduălă până diminăţâ pentru acest 

biet creştin, pe care nisce făcători do rele l’att 
rănit la umăr.

— Apoi, noi suntem nisce femei de ispravă 
singure şi sărmane, zise muma, caro venise la 
spatele ficel sale.

— Şi noi suntem ómen! de ispravă şi săraci, 
răspunse unchiaşul, nu vă temeţi dar c’o să vă 
aducem vre-o supărare.

— intraţi, intraţi, răspunse Sultana arătând 
a-doua cameră, care era gătită pentru mosafirî, 
intraţi aici.

— Ce faci tu? întrebă muma cu un ton im-
putător?

— N’al vărţut mamă cât c de galben sörma-
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. nul rănit? te-ar lăsă inima să-l laşi să moră în 
pragul casei nóstre.

— Ba nu, feréscá D-cJeü, dar . . .
— Lasă-mS mamă să fac ce sciü, că tótá 

facerea de bine îşi găsesce răsplătirea.
— După-ce rosti aceste cuvinte, juna fată 

sprintenă şi vióe luă după masa camerei de cul- 
I care un sfeşnic şi aprincjend luminarea, lumină 
l' calea străinilor ca să între in cămara ce pe atunci 

sŐ numia: casa mare, adecă aceea ce se numesce 
azi salonul de primire.

După-ce făcii lumină în camera, în care ne
cunoscuţii transportase pe rănit, fata alergă să 

I aşcc]e patul pentru a fi cât se pote mal comod 
bolnavului, a cărei palóro şi suferinţă se citea pe 
faţa sa, apoi ajută pe tînerul necunoscut ca să-l 
urce în pat şi să-l desbrace de vestmintele do 

• 'pandur şi de armele ce purta asupră-şl şi după 
aceea cu îndemânarea şi uşurinţa, de care e ca
pabilă numai o mână femeóscá, îl aşeză capul pe 
doue perne mari şi mol, puse una peste alta şi 
îl înveli cu un plocat alb şi gros.

După-ce rănitul fù aşezat în pat môle şi co
mod, bătrânul pandur, care după colórea feţii se
măna a ţigan, îngenunchiă lângă pat la capul su
ferindului, îl luă in largelo sale palme una din 

j manile lui şi începu a o sărata şi a plânge în 
tăcere. Afară viscolul începuse să së mal ostieze 
şi să nu mal fluere, măzărica care înlocuise de 

; cât-va timp zăpada, încetă d’a mal isbl gémurile 
ferestrelor şi în casă primul sgomot şi prima te
vatură produsă de sosirea ăstor ospeţî neaşteptaţi 
să potolise prin retragerea femeilor în cămările 
lor, astfel că intracea clipă nu së mal aucjia în 
casă alt sgomot decât acela al pălpăitul focului

7*
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cc aţîţase Sultana în sobă şi al suspmurilor ce 
eçiaü din peptul unchiaşulul.

Puţin după aceea începu să se audă mal în- 
teiă nisce slabe respirări, apoi nisce suspine pre
lungite şi în fine nisce gemete dureróse. După 
cât-va timp suferindul deschise ochii, îşi preum
blă căutătura pretutindeni, ârăşî iî reînchise şi 
ârftşl suspină; pe urmă erăşl deschise ochii, eră şl 
să uită, strânse mâna celui ce sta la capul seu, 
voi să se misce dar o lacrimă se ivi la colţul 
genelor lui şi érâsï leşină.

— Mamă, mamă, zise fata intrând în cămara 
sa, să avem milă de acest nenorocit, căci dacă 
nu-i vom ajuta móré.

— Ce să-I facem, fata mea? învaţă-me tu, 
că eü de spaimă rn’ani zăpăcit, răspunse muma.

— Me laşi pe mine, să fac ce sciü?
— Dar bine cum? tu poimâne pleci la curte. -
— Sciă eu ce fac; Domna e bună şi milo

stivă, îl scriu că mî-a sosit un neam bolnav, care 
n’are pe nimeni ca să-l cate afară de mine şi 
sunt sigură, că me va mal îngădui ca să lipsesc 
chiar şi o lună.

— Fă, fata mea ce vel sei, respunse mama- 
sa, numai D-<|eu să resplăt6scă bunătatea ta,

— Va resplăti-o, fiţi sigure, răspunse bătrânul 
intrând repede în cămara femeilor, va resplăti-o 
chiar pe ăst păment, numai scăpaţi pe bunul med 
stăpân şi starea lui va fi a vostra; scăpaţi aşa 
vë rog pe Domnul meii şi recunoscinţa lui va fi 
neuitată.

Sultana nu aşteptă să asculte rugile acestuia» 
ci îndată ce auc]i aste cuvinte eşi în fugă din 
cămara sa, trecii în cea d’alăturî şi vecleud c& 
rănitul şi-a venit în fire şi se vaetă rßöy înţeles©
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numai decât de ceea ce avea ncvoe şi Intr’o fugă 
aduse din tindă un lighian de aramă bine spoit 
cu cositor, pc cared umplu cu apă rece, se sui 
apoi în pat şi ajutată de mumă-sa desbrăcă pe 
suferind pană în brîu, së cercă să-î scótá şi că
maşa, dar auc|indu-l că ţipă grdsnic şi cade ér în 
manile lor, înţelese că bolnavul era rănit unde- 

.N va şi începii a së uita cu atenţiune la el. Toc
mai după-ce il întorso binişor cu faţa în jos, vëcjù 
la umorul drept o pată mare do sânge închegat. 
Së cercă a ridica încetinel cămaşea, dar nu putu 
fiind-că era lipită de plaga şi ca să nu-î prici- 
nuescă prea mari dureri sau să redeschidă rana. 
Sultana sări repede jos, puse apă într’un ibric şi 
ibricul la foc şi după-ce vëclù că apa începu a 
clocoti, luă ibricul, turnă apa într’un blid, së 
apropia de pat, udă cămaşea cu apă peste tôtâ 

v partea înbăcsită cu sânge şi după câte-va momente 
de aşteptare trase cămaşea binişor în sus şi lăsă 
rana gólA. Ka era sub urnerul drept, aprópe de 
subţioră în ţesătura de muşchi, care së află la 
extremitatea superidră a ţiţei, dar nu era pro
fundă, fiind-că glonţul nu intrase în came, ci nu
mai trecuse pe alături, tăcuse o rană îndestul de 
adencă şi rupsese o arteră mică, dar nu era de 
loc primejdiösä ; sângele ce së scursese din acea 

\ arteră era causa acelei mari slăbiciuni. Mama 
Sultanei, caro së pricepea puţin într’alo mediciucl 
usualo ca tête bëtrânole după acele vremuri, së 
uită cu mare atenţiune la rană şi declară că nu 
era periculósa dacă suferindul nu së va mal mişca 
din acel pat pană se va însănătoşi.

— OrI-co veţi cere vom da, rë9punse bătrâ
nul, numai faceţi orï-ce vë stă în mână ca să nu-1 
pierdem, căci ne este forte scump acest nenorocit.
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— Casa nôstrâ nu e han, röspunse jupânés» 
Stanca cu supărare; noi ajutorăm de milă, ér nu 
pe bani, deşi suntem femei cura dă D-c]eü.

— Lasă n’avea grije că d’aice nu va pleca 
păna la însănătoşire, adăogă cu viers dulce Sul
tana; deşi nu suntem bogate însă tot avem atât 
cât să-l ajutăm şi tot binele ce putem face i-1 

da din totă inima; nu este aşa mamă, căvom
noi ne vom sili din tóté puterile pentru a mântui 
pe acest strein?

— Da, copila mea, îl vom mântui, răspunse
muma.

După vre-o două ore, adecă câte-va minute 
după revărsatul zorilor rana străinului iu spălată 
bine cu apă rece, apoi oblojită cu un plastore de 
unt de sunătăre întins pe o pânză de in şi legată 
bine şi cu îngrijire cu nisce fâşii de pânză mol; 
astă îngrijire aduse uşurare marc bolnavului şi-l 
fâcîi să trécá din letargie într'un somn usure. Cel 
cu ipingeaua dormi în tindă unde-1 să aşternuse 
cergi şi velinţe ca să pótá pleca după cum vor
bise după două óre do repaos fără să deştepte 
pe nimeni, ér Sultana şi mamă-sa să închise în 
cămara lor ca să dea măcar o clipă ochii în gene. 
Numai bătrânul rămase în cămara bolnavului şi 

• stătii deştept pe un scaun priveghind ca o mamă 
pe copilul sëü şi ii uda din când în când cu apă 
uscatele Iul buze şi-l învelia când să dcscoperia.

Peste vre-o două óre să deşteptă Sultana şi 
numai decât alergă în cămara bolnavului, trimise 
cu zorul pe bătrân să să culce, căci cădea de 
obosélâ şi luându-1 locul îngriji de adormit cu 
aceeaşi tînără îngrijire. Străinul să deşteptă toc
mai pe la prânz; atunci îl primeni rana cu o 
uşurinţă nepovestită, în cât rănitul mal că nu
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simţi vre-o durere, pe urmă ÎT dete să sórb& zó mă 
de puiii făcuta de muma-sa ca să së întremeze; 
şi după-ce lipsi o oră, în care timp îmbucă şi ea 
ceva şi apoi scrise şi espediă scrisórea cătră Domna, 
së aşeză ărăşl la căpătâiul bolnavului.

După-ce mancă rănitul 0răşî adormi şi peste 
vr’o douő őre së sculă cuprins de nisce friguri 

Vv nebune, care-1 făcii să aiureze, să spue câte în 
lume şi în sőre şi să zacă dus fără să-şî mal vie 
în fire. Acest delir şi acea zăcere dură trei c]ile 
închoiéte. Intr’acest timp îndelungat Sultana mal 
că nu adormi, ci së luă la întrecere în devotament 
şi abnegaţiunc, ca o streină cu bătrânul, care de 
sigur ii era prea apropiat. De unde së fi venit 
acel devotament ce causă să-l fi născut şi să-l 
facă atât de mare şi de vigilent? Cine póte să 
spună? cine póte deslega enigmele fire!, care ne 

f* comandă ca fără de voie să avem une-orî nisce 
sentimente şi nisce porniri, de care câte odată 
nici nu putem a ne da séma. Cine scie? póte că 
fruînsoţea lui cea bărbătâscă căci deşi buzele îl 
era plesnite şi sângerânde, totu-I era frumos de 
pica săracul; orî palórea chipului sëü, sau înfăţi
şarea lui peste . măsură de simpatică contribuise 
întru cât-va ca să suresciteze imaginaţiunea junei 
copile şi să scornăscă în inima sa o milă, o com
pătimire saű un nu sciu ce alt sentiment mal 
tînër şi mal duios, care s’o facă să nu simtă 
ostenéla şi să vegheze mal fără precurmare d’a- 
rêndul trei zile şi trei nopţi.

A-trei a nópte după ce-I premeni plastorile, 
bolnavul închise ochii şi adurmi ceva mal uşurat ; 
atunci Sultana, care sta la obicinuitul său post 
şi contempla cu o lungă privire pe bolnavul sëü, 
se minună de acel nu sciü ce atracţios şi împuitor
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ce era zugrăvit po chipul lut şi asculta regulari
tatea respiraţiunel sale, caro într’acea seră părea 
a li mal puţin svâcnitore. Pe când sta In acéstâ 
contemplaţiune, bolnavul începù a-şl mişca buzele 
şi a zice:

— Ano Ï.. Ano !.. tu .. tu .. escî?
— Un nume de femee! murmură Sultana... 

iubesce o femee, adăogă ea suspinând. Oh!... 
cine să lie acea femee?... esclamâ ca cu un 
vădit ton do pismă, do gelosie, de durere şi de 
părere de rëu.

— Ano!... da, tu escï; nu e vis, adăogă 
bolnavul deschicjênd ochii şi uitAndu-să \\utk la 
Sultana; nu este vis, tu esc! Ana mea!... tu 
esel iubita mea Ana!... oh! nenorocită copilă, 
cât trebuo să li suferit tu?

— Eă nu mă numesc Ana, c]ise cu necaz 
•ultana. Ana D-tale nu este aci.

— Ana! nu esc! Ana? răspunse suferindul, 
nu escî Ana? dar bine cine esc! dacă aï chipul 
el, dacă al glasul el, dacă în ochii tel recunosc 
pe al el. dacă în gura ta recunosc pe a sa şi 
dacă în buclele tale recunosc pe ale sale? cine 
esc! dar?

Sultana vecjênd aprinderea bolnavului, temen- 
du-să ca emoţiunea să-I producă vro-un röö, îî 
c|ise acoperindu-1 :

— Stal pe loc aşa te rog, căci îutr’adevSr 
eu sunt Ana, Ana ta; numai taci pănă diminăţă, 
dacă vrei să nu mă piere]! eră.

Asta ameninţare produse efectul aşteptat, bol
navul tăcii, închise ochii şi adormi.

Trecură alte trei zile şi Sultana nu sö mal 
gândia a renuncia la obiceiul seu d’a veghia lângă 
bolnav. Cu tóté că muma-sa şi bătrânul o rugase
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ca să sß ducă să să odiknăscă şi să-î ia el locul, 
cu tote că bolnavul era mal bine, së deştepta 
adesea şi vorbia puţin cu servul sëü şi cu tóté 
că muma el îl aminti că numai era conve
nabil d'a ii in relaţii atât de apropiate cu un 
bărbat june, care şi-a venit pe deplin în fire, ea 
răspunse că bine-faccrea nu së face pe jumötate, 

v că suferindul Încă nu era afară din pericol şi ră
mase la postul săii. íntr’o nópte, cea de a şosea, 
obosită fiind de insomnie, îşi aplecă capul pe colţul 
perniî, pe care era pus capul suferindului şi în- 
cliicţend ochii adormi. Intr’acel timp bolnavul së 
deşteptă, contemplă pe aceea ce credea că este 
Ana lui, o privi mult, admiră frumseţea sa, pe 
care somnul i-o Inmulţia şi împins de un îndemn 
neresistibil, së apropie încetinel şi depuse pe ro
şele obrajilor el un dulce sărutat, apoi încolăci 

< braţele Iui în jurul gâtului şi taliei ei şi adormi 
• sărutâiul-o încă odată. Căldura primului sărutat 

transportă pe Sultana în o lume de visuri des- 
merdátórc fără a o deştepta, ér’ aceia a celui 
d'al doilea o făcu să deschidă ochii. Atunci ră
mase uimită vöcjéndu-sö încatenată de asemenea 
lanţuri, care nu strânsese nici odată gâtul seö, 
dar nu stătu mult iu asemenea încremenire, ci 
să desfăcu iute de densele, să sculă şi să depărtă 

. de pat cu supărare. Astă mişcare deşteptă pe străin.
— Dar cc ai tu? pentru ce fugi, Ana mea? 

pentru ce mă părăscsci surioră? zise acesta cu 
un ton rugător, pentru ce pari supărată? am făcut 
un păcat dacă am sărutat obrăjeii suriórel mele? 
am făcut o nelegiuire dacă am îmbrăţişat pe fiica 
maicei melc?

— Acea Ană e sora lui! murmură cu bucurie 
Sultana; este sora*sa! şi în nălucirile lui mă ia
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drept densa! ia să vöd ce va zice dacă îl voii! 
desamăgi. — Ett nu sunt sora D-tale, adăogă ea 
apropiindu-sö de bolnav şi indulcindu-şT cat se 
póte mal mult vocea.

— Nu! răspunse el uitându-së cu uimire la 
aceea ce vorbia, nu escT sora mea? ast chip nu 
este al el? aste trăsuri, în care mi sö pare că 
vöcj pe sora mea, nu sunt alo el?...

— Nu, nu, nici n’o cunosc, bóla te-a făcut 
să crecjî astfel.

— Atunci dar unde este ea?...
— Nu sciü, nu am vëcjut-o nici odată.
— A! bine zici ea nu mal c! s’a dus, a perit, 

a hrăpit-o, a omorit-o. Oh! visuri, visuri lrumóse! 
periţî, spulberaţi-v0, sfărimaţi-vC minciuósele vó- 
stre închipuiri! Aşa e, bine c]icT, acum mî-aduc 
aminte sunt mal bine de doi ani de când s’a dus 
ca să nu mal vie! Ah! ciocoii! liftă blăstămată, * 
amarnică va fi isbandirea mea!

După-co rosti aceste cuvinte, un potop de 
lacrimi ferbinţl isbucniră din ochii lui şi începură 
să curgă d’alungul sérbezilor sel obraji.

Sultana vëdêndu-le nu sö putù opri d’a şterge 
şi ea după genele sale o mulţime do asemenea 
topazurî înflăcărate, care curgeau îmbulzindu-së.

— Dacă nu esc! sora mea. adăogă bolnavul, 
dacă nu esc! aceea ce-mï aduseiü aminte că o 
mortă, c’a murit mal döunäzl ; cine esc! darD-ta, 
care esc! bună ca şi ea? cine esc! fiinţa îngcrés- 
că, care al chipul şi blândeţea el, care îngrijesc! 
cu băgare de sémá şi stăruinţă do nenorocitul 
ströin in durerile lui întocmai caca, suriórnmea? 
cine esc! D-ta, care priveghiezl nopţile lui de pri
mejdie şi legi rănile lui spre a-1 scăpa din ghia- 
rele morţii?
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— Eíí, eü, rëspunse Sultana plecând cu con- 
fusiune căutătura în jos şi roşind ca o cirâşe, eú 
sunt o streină; doi omeni te-au adus întro sóra 
aci şi ne-a rugat să avem milă de cel ce sufere; 
mama a compătimit şi vëcjêndu-te în asemenea- 
primejdie a hotărît să te ajute.

— Dar bine, din ce pricină atâta bunătate, 
x din ce pricină atâtea j.ertfe? care să lie izvorul 

atâtor milostiviri?!...
Confusiunca Sultanei fii mare căci nu scia ce 

să-I respumjă; ea, în interiorul inimeï sale, scia 
bine numele sorginte!, care a împins-o la atâta 
devotament; de trei zile incoa îl simţia bine exi
stenţa, fiind-că gustase puţin din cupa gelosieî, 
însă pudórea sa virginală o opri (Ta profera 
vre-un cuvent.

— Oh! bine-fácetórea mea, adăogă bolnavul 
fy cu esaltare, oh! mântuitorea zilelor mele, vor- 

besce, grăcscc, luminézá-me, că mintea a început 
să mi-së limpezescă şi nu sciü ce s’a petrecut, 
spune-mi cum te numesc! ? cine esc! ? spune prin 
ce minune d-c|eéscâ am încăput în mântuitdrele 
tale mâni ca să trăesc, să nu mal mor?

— Eü mo numesc Sultana, rëspunse juna co
pilă ; sunt fiica unei vöduve, tata a fost postel- 
nicel, a murit de când eram copilă ; la mórte-í 

l nc-a lăsat o vie şi o livadă şi do atunci mama 
trăesce într’ênsa retrasă de lume şi eu slujesc pe 
Dómna Iul Caragea.

— Sultana! Sultana nume scump, te voiü rosti 
în Wtă- viaţa mea şi te voiű iubi, cât voiü trăi ! 
rëspunse bolnavul cercându-së a sÖ scula.

Aste cuvinte produse o bucurie atât de mare în 
inima Sultanei, încât ea nu vëc|ù că bolnavul el 
i-a luat mânile şi că i-le săruta cu transport.
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X.
Iubirea cea adcvèratiL

Toţi vracii după pământ şi tote buruenile, 
dicohturile şi hapurile nu sunt în stare să vindice 
belele aşa de lesne şi de curând cum vindecă 
mulţumirea sufletésca încălcjită dc llacările ade- 
verateî iubiri. Acest suprem bine, acostă supremă 
fericire este balsamul minunat, care astupă rănile 
cele mal adânci, alină durerile cele mal cumplite 
şi biruesce crizele cele mal grele, pentru-că ele 
fac să încolţâscă speranţa in inima omului şi spe
ranţa e medicul cel mal iscusit.

La dogorea acestui foc dulce şi reparator 
natura îşi recapătă forţele sale perdute, reintră în 
posesiunea activităţii sale, se luptă cu primejdia, 
învinge obstacolele şi redă vieţii pe cel cu un 
picior în grupă. Ferice dc acela ce dă peste acel 
dar d-c]eesc într’asemenea momente! Iancu Jianu 
fu acel fericit; steaoa sa cea bună îl conduse spre 
casa. sub care să adăpostea geniul seu mântuitor, 
pentru el pănă atunci cu totul necunoscut şi îl 
învrednici să găsâscă pe lângă o îngrijire mal 
tîneră ca alo mumei nisce comori, care pană atunci 
îl fusese cu totul necunoscute.

Pentru el iubirea, deşi balada populară îl 
zugrăvesc© ca pe un erou de galante întâmplări, 
şi de şi i-se păruse că iubise pe Ileana, totuşi era 
o potnă cu totul noă, cu totul necunoscută. Atâta 
suavitate, atâta dulcâţă, atâta nu sciű ce uimitor, 
îmbătător, ameţitor, care te transportă fără voe 
în lumi necunoscute, erau lucruri despre care nici 
nu-şl făcea idee. El cunoscea numai acea pasiune 
brutală, nervosă, caro agitâză numai simţurile şi 
isvorăsce din nisce porniri prozaice, bestiale. Despre
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adeverata iubire isvoritft din inimă, din tot ce are 
mal marc, mal nobili, mal sublim fiinţa omenéscâ: 
iubirea sacrificielor, a devotamentului, a abnega- 
ţiunel, iubirea care te face să te bucuri de bu
curia altuia, să suferi de suferinţele lui, să te 
identifici intru tote cu fiinţa sa, să iubesc! ce 
iubesce el, să urăsc! ce densul urăsce, să ici parte 

\ egală cu bucurie, cu bărbăţie, fără şovăire la în- 
; tróga sa sortă bună saü rea fără să murmuri, 

fără să te căescî, fără să te plângi, acel soiü de 
iubire ii era cu totul necunoscută lui şi së miră 
forte când, vëc|êndu-së lângă Sultănica, simţia tre
când prin inima sa nisce fiori cu totul noi, cu 

, totul neînţelese.
Par’că lângă densa së simţia mal mare, mal 

nobil, mal generos si chiar mal sfiicios. Gânduri 
. noul, simţiminte încă neîncercate, lumi ncînchi- 

ţy puite, miriade de năluciri, care de caro mal bi- 
* zare dar şi mal măreţe, mal gingaşe, fluturai! prin 

mintea sa, pe dinaintea ochilor sëï şi-l făcea să 
dea prin gând lucruri cu totul noi, planuri la care 
nu cugetase nici odată, un viitor mal dulce, mal 
plăcut, mal fericit. Tote aste gânduri, tóté aste 
năluciri, tote aste închipuiri redeştepta în sufletul 
sëü speranţe noul, aspiraţiunî neînchipuite, fericiri 
la caro nici odată nu së gândise şi acéstá spe
ranţă, acolo aspiraţiunî şi acea fericire së revërsa 
peste corpul sëü cuprins do durere ca un balsam 
vindecător şi gonea bóla din fiinţa sa şi aducea 
în vec] do ochi mult dorita sănătate.

în curând convalescenţa, acea mult plăcută 
înainte mergătote a sănătăţii, îi ridică după patul 
do durere şi-l smulse din ghiara primejdiei. Cum 
să nu sö vindece? cum să nu scape de primejdie? 
şi cum să nu së facă sănătos, când atâta tînërà
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îngrijire; atâta neadormită priveghere, atâta ne
obosit devotament s’a disputat atâta timp şi cu 
aşa mare vrăşmăşie cu strajnica boia! Fără în
grijirea Sultanichiî el ar ii fost mort. Ferice do 
acela ce scapă prin îngrijirea unei fiinţe atât de 
adorabilă şi îndoit mal ferice acela ce-şî petrece 
zilele de convalescenţă sprijinit de un braţ atât 
do fermecător!

Iancu, peste trei zile după co-şî veni în fire 
şi începù să cunoscă, putù a se da din pat şi a 
umbla puţintel prin casă cu capul şprijinit de 
umerii Sultanichiî; peste alte trei zile putù să 
iasă pe prispă afară şi prin livadea delà spatele 
caseî şi chiar prin vie şi peste nouă zile a avut 
curajul să încalice calul şi să-T bată petrecut prin 
împrejurimi. în tóté aste cercări ale plăpândei 
•oăserelc d’asburadin cuib, Sultana fu neprecurmat 
Ingă el spre a-1 sprijini, a-1 ajuta şi a-1 opri d’a 
ace niscai-va cxcesurt primejdióse.

în tot decursul acestor zile el fusese mal nu
mai singur singurel împreună cu densa, prin li- 
vade, prin vie şi chiar prin pădurea vecină, şi cu 
tóté acestea el care când vôcjù pe Ileana pentru 
prima oră nu së putù stăpâni d’a o săruta de faţă 
cu bărbatul sëü şi d’a o face amantă chiar în 
ziua cunoscinţel, el fiinţă nerăbdătore şi impe- 
riósa, care nu ştia nici ce o piedică, nici aştep
tarea, nu së gândi măcar d’a abuza de confienţa 
junei fete şi d’a-I fura cel puţin un sărutat. Acea 
fiinţă slabă şi fără apărare, acea copilă tînSră şi 
tără experienţă së incredea cu voe bună şi aban
don în lealitatea sa, şi el haiducul, el Iancu, el 
neînfrînatul amant al nesăţibsel Ilene, nu îndrăz
nea să sărute nici măcar vârful degetelor acelei 
fiinţe, pe caro o iubea cu un amor învăpăiat şi
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nicï se gândea să abuzeze de confient» iubitei luT, 
deşi ardea do o nemăsurată dorinţă d’a se face 
stăpân pe întréga sa fiinţă.

Sultănică nu-l iubea mal puţin, pentru aceea 
era şi ea atât de confientă, atât de imprudentă, 
atât de nesocotită.

Muma-sa, jupânésa Stana, ghici din primele 
r zile aceea ce încolţise în inima fiicei sale şi cu 
* ' tetă nemăsurata iubire ce siraţia pentru fiica sa 

nu se putii opri d’a-I atrage atenţiunea asupra 
pericolelor ce o ameninţa.

— Fit cu băgare de sărnă, fata mea, zise 
bătrâna, fii cu minte, nu împinge prea departe 
iubirea de-aprópe şi mila de omenire, ca să nu 
te căeştî amar mal apoi.

— Mamă, răspunse Sultănica cu vocea sa 
dulce şi scducâtôre, aduţl aminte do trecutul mert 

v şi spune-mi în frica lui D-cJert dacă al avut vre
odată să te plângi de fiica D-talo?

— Nu, răspunse jupânésa Stana, nici odată.
— Scil bine, că la curtea domnéscá multe 

şi felurite curse din partea boerilor celor mat 
tineri, mal nurlii şi mal bogaţi mi s'art întins şi 
ert nam căcjut îu ele.

— Adevărat, aşa e.
— Cine m’a oprit? nimeni fără numai inima 

mea, care-mî spunea să ine feresc că nu era iubire 
y ci curse amăgi tőre acelea ce mi se puneart în 

cale. Azi acea inimă mă îndemnă să am încre
dere, să nu mă sfiesc, să merg înainte şi să iubesc 
fără de îndoolă. Azi îţi mărturisesc, mamă, că 
iubesc pe acest tîuăr, îl iubesc cu nebunie, fără 
do îndoélà şi voirt fi a lui şart a morţii.

— Dar bine, tu nu-l cunosc! cine e, nici nu 
scit cum îl chómá.
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— Nu sciíí şi nicï nu voiü să sciu; inima-mi 
spune însă că e vrednic do chipul şi inima sa.

— Bagă de séma să nu-ţi pară rëu mai apoT.
— Dac’o li scris ca să fiu nenorocită, oï în

mulţi şi eu încă cu una numërul jertfelor iubire!.
A-doua <li Sultănica eşi cu Iancu să facă o 

preumblare prin împrejurimi călări pe doî cal 
blancji şi domoli, cari mergeau legănându-se pre
cum se legănau el în braţele cerescei fericiri.

Caii lor mergeau unul lângă altul şi ei se 
ţineau strîns îmbrăţişaţi el cu o mână petrecută 
pe după talia ei şi ea cu braţul rezemat de umă
rul seu şi amêndoï privindu-se cu nisce căutături 
înflăcărate şi pline de dragoste nespusă. Sultănica 
mai cu séma sß uita ţintă în ochii sei ca cum 
ar li vrut să-l mănânce cu privirea.

— Ce aï de me privesc! astfel? c]ise Iancu 
după óre-caro timp.

— Nu ghicesci? replică Sultănica.
— Nu. '
— Şi eă credeam că ai înţeles şi pentru 

aceia te uitai şi tu aşa de prelung în ochii mei.
— Dacă ine iubescî vorbesce-mi lămurit, spu

ne-mi pentru ce te uiţi ţintă în ochii mei cu atâta 
statornicie ?

— Pentru-că aş vrea să citesc în adencul 
inimei tale, să pătrund tainele tale cele mai as
cunse, să sciii tot ce zace în inima ta.

— Taina mea e prea vedită, sß citesce în 
ochi şi pe buze, căci inima mea c plină numai 
de iubirea ta; mai vrei ceva?

— Da, aşi mai vrea să sciű încă ceva, adecă : 
pentru ce ai venit rănit in casa mea? prin ce 
Împrejurări sora ta Ancuţa a căcjut prada unor
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Caii lor mergeaű unul lângă altul şi el ső ţinea strâns 
îmbrăţişat, cu o mână petrecută după talia el.

8.
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nelegiuiţi amăgitori, insfârşit bucuriele şi durerile 
tale ca să sciă să le împărtăşesc.

— Dacă ţl-aşl spune tote acestea, aşi li ne
voit să-ţi spun şi cine sunt, răspunse Iancu în- 
tristându-să şi dacă m’ol descoperi ml-e temă că 
iubirea ta n’are să fie atât de mare în cât să te 
oprcscă d’a fugi cu groză de o fiinţă ca mine.

— Să n’aî temă, nici să te sfieştî d’a grăi 
adevărul, căci cu cât vel fi mal nenorocit, cu 
atât te voiű iubi mal mult şi cu cât vel li mal 
prigonit de trişte, cu atât dragostea mea se va 
îndoi ca să-ţi slujescă drept pavăză ocrotitóre.

— Să fie adevărat Sultănico? esclamă Iancu 
palpitând.

— Mă jur pe mormântul tati, că nu te mint.
— Oh! iţi mulţumesc, iţi mulţumesc din a- 

dêncul inimcl, fiinţă fără sémán şi iară de pe-- 
reche ! esclamă Iancu sărutând u-I cu transport ' 
trandafirii obraji al iubitei lui, care nici să gân
dise d’a să apăra. Dacă e aşa, dacă vrei, dacă 
ţii, aclaose fericitul amant cu o voce tremurătore, 
află că cu sunt.... Iancu Jianul.

— Iancu Jianu?! esclamă Sultănica tresărind 
fără de voe.

— Vecjl c’am ghicit eü, că nu mă vel mat 
iubi, după-ce vel afla cine sunt? esclamă Jianul 
retrăgându-şl mâna din jurul taliei Sultănichi cu 
sfială; vecjl că făceam mal bine să tac şi să fug 
să mă depărtez; să mă lipsesc do atâta fericire 
fără să-ţi spun nimic? Iubirea D*tale fii prea 
tineră, prea fragedă, s’a nimicnicit.

— Te înşeli, răspunse după o clipă Sultănica 
reţiindu-1 de mână; iubirea mea în adevăr e tineră, 
fragedă, dar nu şi trecătore. Ea ’ţl va fi în veci ere
di nciósá şi nu te va părăsi nici odată ori cine vel li-
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— Să fie cu putinţă aşa mare fericire?!
— Trebue să fie la mijloc o mare pricină, 

care a îndemnat pe fruntaşul boerilor din Roma- 
naţî, ca să apuce in mână flinta de haiduc.

— Intr’adevßr aşa e, al ghicit, Sultano, răs
punse Iancu cu o voce surdă; inima ta copilă, 
a înţeles fórte bine pe a mea ; aşa e, o mare pri- 

x cină m’a silit să pun mâna pe flinta de haiduc. 
Dorul d’a isbândi pe toţî cel nenorociţi şi asupriţi 
de greci şi de uneltele lor, dorul d’a spăla In sân
gele ucigaşilor mórtea aurorei mole, dorul d’a-mi 
scăpa sfânta moşie de prigonirile veneticilor m’a 
gonit din casa părintescă şi m’a făcut să apuc 
poteca spre codru. Dacă vrei să scil tot adevărul 
ascultă întréga mea istorie şi pe urmă fă ce te-o 
îndemna inima: osândesce-mă, gonesce-mö, sau 

I dă-mT dreptate.
După aceea îl spuse pe rend tóta istoria sa 

I cum a fost el şi soru-sa desmoşteniţî de fraţii lo:
I cel mal mari, cum a trăit împreună cu ea şi mama 
1 sa iu prejma Drăgăşanilor, cum a fost densa hră

pită, desonorată şi apoi ucisă, cum că s’o isbân- 
désca el s’a făcut zapciü,*) apoi a întrat în ocna 
părăsită, pe urmă s’a tăcut haiduc, după aceea s’a 
rësboit cu potera şi s’a tîrêt rănit până în tinda 

- casei sale. Spuse apoi aspiraţiunile sale patrio- 
t tice, lupta sa crâncenă contra cotropitorilor ţărel 

sale şi scopul ce urmărea d’a pregăti calea unei 
revoluţiunî mari, uriaşe, naţionale, care sa scape 
ţara pentru tot-déuna de venetici. Sultana asculta 

1 cu cea mal mare atenţiune tot şirul astei lungi 
povestiri, împărtăşi prin gesturi şi expresiunea fi
gure! tote sentimentele lui, sg impresionă de im- 
presiunile lui, sö mâhni de mâhnirea lui, % sö bu- 

*) Citesce : Jianul Zapoiû de plasă. Vol. I. ^
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cura de bucurielo lui şi simţi ură şi mânie pentru 
cine ura el.

După aceea, după-ce el tăcu, ea să lipi de 
densul, apucă fără de veste cu ambele sale mânî 
grumajul teribilului căpitan de haiduci, apoi îl 
strânse cu căldură la sinul sßä, care pană atunci 
încă nu simţise strânsură bărbătăscă, apoi buzele 
ei cătă pe ale lui, le lipi cu foc şi pasiune; am- _ 
bele fiinţe se contopiră într’un arzător şi prelungit 
sărutat şi pe urmă ea zise:

— Numai ca să te încredinţez că te iubesc 
îndoit şi îndoit te preţuesc, numai ca să te în
credinţez că încuviinţez din tătă inima pasul tëü 
şi că te voiîi iubi în totă viaţa, ţl-am dat acest 
sărutat, cel dinteiu, care a atins o buză de voinic; 
rogu-te, dar să-l priimescî ca o dovadă de vecî- 
nică legătură şi ca o logodnă pe viaţă şi pe morte.

— Cum, ce al clis? strigă Iancu nebun de 
fericire; tu logodnica mea? tu soţia mea? tu fi
inţa cea mal desăvârşită vrei să fii soţia unul 
căpitan do haiduci.

— Da, Iancule, da iubite, aşi fi mândră să 
fiu soţia Jianului.

— Oh D-c]euIe! şi eö nu sciu şi tu nu vrei 
să me însufli cum? şi prin jertfo să pot răsplăti 
atâta bunătate? atâta măreţie?!

— Iubirea numai prin iubire se póte răsplăti; 
iubesce-mă cât te iubesc şi voiü li fiinţa cea mal 
fericită.

— Dc azi încolo ţi-o jur, că nu mal iubesc 
nimic alt afară de tine şi că nu voiü mal simţi 
fără numai prin tine.

— Făţl datoria mal îutoiü cătra ţara ta. îm- 
plinesce-ţî isbândirea ta şi apoi fiï al meü pentru 
tot dăuna.
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— Aşa voiú face dacă vrei tu, voinţa ta va 
li legea mea.

După aceste cuvinte tinerii logodiţi sub um
bra codrului suciră frânele cailor şi sS Intórse 
înapoi spre casă. Când ajunse acolo, Iancu zări 
pe Zvârlugă stând jos pe prispă şi cum îl zări 
il chemă la sine, ső dete cu cl la o parte şi 
vorbi cât-va timp. Apoi se íntórse spre Sultănica 
şi-I c]ise:

— Astă<]î trcbue să plec.
— Să pleci? esclamă juna fată înţclenind de

surprisă.
— Da, trebue, sunt nevoit; Mereanu mă 

chiamă. Dacă voiö Întârzia, ómenil mei sunt în 
mare primejdie.

— Du-to dacă datoria te chiamă, răspunse 
Sultana ştergondu-şl lacrămile, care îl inunda ochii,

. însă gândescc-te că laşi aci jumătate din inima 
ta, care ţâră tino nu mal póte trăi.

— Oh ! te rog nu plânge drăguţă, că-mi sdro- 
boscî inima, clise Iancu raângăind-o şi sărutând-o 
pe frunte. X'avea grije, despărţirea năstră n’are 
să ţină mult, căci locul unde o tăberită céta mea 
nu prea c departe de aci, în cât pot pană no 
vom uni spre a nu ne mal despărţi ca să viu la 
două saă trei zile spre a te vedea.

— La două trei zile! esclamă Sultănica clă- 
; tind din cap; amară şi durerdsă viaţă pentru o

fiinţă ce iubosce! nu pot însă să te opresc dacă 
odată fraţii tăi sunt în primejdie.

Jianu o mal sărută odată, apoi întră în casă, 
’şî luă rămas bun delà jupânésa Stana, carc-1 
petrecu împreună cu fiica sa pănă în bătătură, 
după aceea incălecă pe murgul săii, pc care i-1 
adusese Zvârlugă şi să depărtă galeş şi îucetinel
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de acele locuri, în caro petrecuse aprópé o lună 
în braţele unei fericiri fără do perechi. La că
pătui vil së întâlni cu Mereanu şi încă cu doi 
haiduci, care-1 aşteptaO dincolo de şanţul viei.

XI.
Dragostea Ilcanol

Femeia e ca umbra! când alergi spre ea fuge 
de tine şi când fugi de ea, densa alergă după 
tine; acest mare adevăr spus de Francise I, re
gele Franciéi, care a avut motive puternice ca 
să cunöscä mal bine ca ori cine caracterul femei
lor, a zugrăvit, zugrăveşte şi va zugrăvi cât-va fi 
lumea mal bine ca ori ce caracterul femeie!. In 
colibă ca şi în palat femeia e aceiaşi: îşi bate 
joc de suferinţele tale când mori după ea şi more 
după tine de îndată ce începi a o nesocoti.

Ileana deşi cârciuraărăsă de drum mare, deşi 
ţărancă înfăşurată in catrinţe, deşi nu cunoscea 
oraşele şi manieratele nazuri ale femeilor din- 
tr’ênsele, totuşi era şi ea femeie şi din instinct 
simţea şi făcea şi ea întocmai, cu deosebire nu
mai că cele alto făceau numai prin imitaţiune. 
Insă fie-care plată îşi are răsplata sa curând saü 
mal târziu. Subjugase ea pe Jianu şi cât îl avu
sese sub călcâiul sëü, adecă înjugat la carul dra
gostei sale, îl strivise grumajiî sub greutatea tru
fiei sale. îşi bătuse ea joc de rugăciunile lui, 
rîsese de lacrămile şi suspinele lui şi-I vênduse 
lui cea mal neînsemnată favóre cu greutatea unul 
aur câştigat cu cea mal amarnică sudóro, dar cu 
amar plăti tote aceste nesocotinţe!

într’o zi ochii lui Jianu să deschise, mintea 
i-së limpec]T, farmecul dispăru şi omul redeveni
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stăpân pe întregimea minţii sale. Vederea tesau- 
relor sale, a căror menii'e o cunóscem, care së 
golea în vëc|ù de ochi şi secaü întruna în loc d’a 
cresce, îl făcu să se cutremure şi să se deştepte, 
într’o zi i se păru că vede umbra Iul Vasile Mo- 
angă, a acelui bătrân cu înfăţişarea blândă dar 
împunâtôrc, cu graiul dulce dar apăsat şi cu gestul 

î lin dar neşovăit, şi că-1 zice cu viers pătrunzător.
— Jiene ce faci? Jiene unde te duci? Jiene 

ce al jurat? Tudor e aprópe să vină, poporul 
aştăptă cu nerăbdare semnul de resculare a sosit 
césul ca tot Românul să-şi deşerte punga în casa 
obştcscă pentru mântuirea téréi de jugul străin. 
Ce aduci tu? ce deşerţi tu? unde e comóra ce 
al făgăduit? unde e sumedenia de bani ce al 
luat delà împilătorii némuluT teö? unde sunt co
morile Jianului? Ori le-al cheltuit, le-ai risipit 
saü le-al ascuns ca orï-ce ciocoii! de rend? atu női 
pentru ce te-aî făcut haiduc? pentru ce te-al mal 
făcut propovăduitorul unei credinţe ce al vendut? 
Jiene ce faci? Jiene unde te duci? Jiene deştep- 
tă-te, ca nu numele tëü să fie în veci blestemat.

Dintr’acel minut, în care a vecjut înaintea 
ochilor acea vedenie aievea, ziua namiezea mare 
şi a auc]it acele cuvinte ca cum i le-ar fi grăit 
cine-va, Jianu s'a deşteptat, a scuturat cu putere 

^ jugul dragostei şi a redevenit om deplin stăpân 
pe voinţa şi faptele sale. Dintr acea zi Ileana s’a 
dat jos după tronul suveranii şi s'a scoborît pană 
ce a ajuns pe trépta sclavei celei mai supuse şi 
mal ascultătore de ordinele stăpânului şi suvera
nului seu.

De atunci Ileana simţi pentru prima <Jră un 
sentiment nou şi necunoscut încă de densa: dra
gostea; do atunci descoperi că în peptul söü există
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ceva despre care n’avca ideie: o inimă tînără, 
gcnerdsă, gata la orl-ce sacrilicil şi fórte înapoiată. 
Iubirea pentru densa era un sentiment nod şi cu 
totul necunoscut! astă descoperire o miră, o uimi, 
dar tot-deodată iî pricinui multă bucurie, căci o 
*•»cù să guste nisce deliciurl, nisce sentimente 
tinere, o lume de fericiri, cu totul necunoscut a 
căror dulceţă cu nimic nu să putea compara! 
Săraca Încă nu scia că acea miere dulce şi par
fumată în scurt timp avea să sß transforme în 
lierea cea mal amară!

Ca la tóté fiinţele ce iubesc pentru prima 
dată, dragostea sa fii in primele momente svă- 
păiată, furiăsă, necumpănită, egoistă şi fórte pa
sionată. Ea pretindea delà amantul seit să-I dea 
in schimb o pasiune tot aşa de vie, de nesocotită 
şi de egoistă, dar din nenorocire pentru ea, pe 
când densa să urca voiosă pe greaoa şi aluneeósa 
clină a dragostei şi cu cât să suia cu atât să a- 
prindea, să înflăcăra şi să învăpăia, cu cât zic, 
să urca, el să scobora şi din ce in ce şi avântul 
luT să domolea şi să răcea. Văijend ăst contrast 
ea să revoltă, ţipă, strigă, trecu peste orî-ce cu
viinţă, chiar peste umbra de plăsmuită autoritate 
a bărbatului său şi cu gura mare ceru pretinsele 
salo drepturi, nisce sacrilicil egale dacă nu mal 
mari, o iubire proporţională; dar mal apoi, după- 
co să isbi cu capul do multe obstacole, de multe 
decepţiunl, de o voinţă împunătorc din partea 
aceluia, pe care-1 credea sclavul sărt, de atunci 
să mal domoli, să mal alină, mal conteni cu exi
genţele, să mulţumi şi mal cu puţin şi deveni mal 
de înţeles. Un singur lucru numai ceru şi obţinu 
delà amantul săîl : o dragoste cât se póte do cum
pănită dar cu nimeni împărţită.
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Iancu së ţinu de cu veut cât-va timp şi fii 
I cătră amanta sa cu totul credincios, căci cu totul 
I contrar de ceia-ce zice o legeudă despre densul 

cum-că ar fi scos din fire multe fete şi le-ar fi 
părăsit după-co lc*a sedus,*) el era fórte puţin a- 

' plecat spre ştrengării, mal do loc iubitor de în
tâmplări galante şi fórte statornic in iubire. El 

L până la Ileana nu iubise încă nici o femee, căci 
1 douő pasiuni mari îl stăpânise: mat întâii! vănă- 
[ tnrea şi după aceia dorinţa d’a rßsbuna hrăpirea 
[ surorel sale; pe Ileana el o iubise aşa din întâm

pla re căci i-o aruncase în braţe cam cu sila Me- 
I reanu, Insă după-co începu s’o iubescă şi chiar 

mal apoi după-ce redeveni stăpân pe sine însuşi, 
f nu sö gândi nici de loc s’o schimbe sau să-l dea 
l o rivală.

Din cetirea capitolului precedent ne-am con- 
fvins că Sultănica i-a eşit Iul în cale aşa din în- 

» têmplare, printr’un incident, printr’un capriciü al 
I soitei şi câ tot sórta a vrut ca să stea fără voia 
f sa mal multe septemânl lângă densa. Tot întêm- 
{ plarea l*a făcut să-1 cunöscä inima, superiórele 
J sale calităţi, tesaurelo unor sentimente cu tótul 
. noi şi necunoscute pentru el: iubirea cea desin- 

teresată, afecţiunea, ataşamentul desinteresat, pa- 
J si unea devotamentului şi a sacrificiilor, în fine o 
L lume intréga de sentimente cu totul necunoscute, 
I cu totul superióre care îl făcu să iubéscá cu fre- 
; nosie pe acea necunoscută, care făcuse pentru

*) Eroul Baladei „Colo maică în ftgezel“, pe care am 
T inserat-o intrunul din capitolele precedente, sö atribue cu 
{ nedrept lui Iancu Jianu, căci tradiţia ne spune, că el a 
[ iubit ]>e două femei, pe gazda sa care l-a trădat şi pe 
{ mAntuitorea sa cu care s’a cununat şi a trăit în cea mal 
f perfectă căsnicie.
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densul, un nesciut pană eri, aşa de mari jertfe 
şi së luptase pentru mântuirea lui cu atâta devo
tament, fără de nici o altă resplătire decât mul
ţumirea sufletului că a făcut o faptă bună.

Atunci putu să facă el compara ţi une, cu tóta 
neispitirea sa în cele atingătore de femei, între 
ăst sentiment, mare, generos şi forte poetic, şi 
între brutala, interesata şi cu totul prosaica pa
siune a Ileanei, şi să gasésca sentimentele Sultă-’ 
nicliii cu mult mai potrivite cu inima sa şi mal 
în conformitate cu aspiraţiunile sale. De atunci 
piciorul săă numai căi că pe la Ileana, chiar după- 
ce së restabili şi së reîntorse in tabără, căci nu 
mai putea să fie necredincios amintire! Sultanei 
sale. Deşi nu-i făcuse nici o promisiune şi nu së 
legase cătră ea cu nici un jură ment şi totuşi nu 
mai vru să sö scobóre într’o lume atât de înjosită, 
în care ca un nesimţitor trăise atâta timp.

Astă hotărire lui îi convenia de minune, dar 
Ileanei cătuşi de puţin. Ea îngăduise să fie iubită 
Intr’un mod mai domol, să fie visitată dc amantul 
sëü mai rar si săi arate o dragoste mai puţin 
nebună, dar ca să fie părăsită cu totul, uitată de 
amantul sëü şi chiar schimbată cu alta; la aşa. 
mare sacrificiü nu putea consimţi odată cu capul.

Ea nu aflase ce së întâmplase amantului seu 
în pădurea delà Horez nici de rănirea sa şi aşteptă 
cam pe ghimpi lipsa lui Iancu o săptămână.

După-ce trecù ş0pte zile încheiate neliniscea 
sa së îndoi, bănuielele cele mal mari începu sâ-I 
amărască sufletul şi temerile cele mai grósnice şi 
hotărîrile cele mai sinistre să-i săgeteze inima, 
dar mai aşteptă încă o săptămână, deşi Iancu n’o 
lăsase altă-dată fără de nici o noutate 15 zile în
cheiate; dar peste cinçï-sprezece zile chemă pe
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cumnatul sßö Pădureanu şi-l urni spre tabëra că
pitanului.

Pădureanu era frate cu Ion şi tot-de-odată* 
haiduc in tabëra lut Iancu, pe care-I moscenise 
Împreună cu alţii delà Mereanu. Prin el Mereanu 
făcuse cunoscinţă cu Ion şi mal cu semă cu Ileana 
amanta sa, căci acest om, ca şi fratele seö Ion, 
jertfea tot pentru bani. Lui Jianu nu-i plăcii acest 
om din capul locului, dar nu putu să-l înlăture 
de-o-camdată, căci scia multe din tainele cetei. 
Sß încercă de-o-camdată să-l desbere de obiceiu-
iile ce avea d’a fura şi jelui pe drumeţi! cei mal 
seraci şi mai cu sóma pe Români, contrario le
gilor haiducesc! şi vec]end că nu isbutea, îl înlă
tură în mod piezişiu, adecă sub pretecst d’a de
părta delà hanul lui Ion ori ce fiinţă streină, îl 
alipi de han în calitate de băiat al prăvăliei şi 

1 de corespondent între han şi Polovraci între Ileana- 
şi Iancu.

Lui Pădureanu nu Ï plăcea de loc astă de
gradare; scoborîrea din trépta de haiduc pană a 
ajunge băiat într’un hănişordc ţară îl amărî fórte, 
dar n’avù ce face, voinţa căpitanului, porunca- 
fratelui şi ruga cumnatei fură mai puternice ca 
voinţa sa în cât fu silit să se supună; însă în 
inima lui începù a purta sâmbetele căpitanului seu.

El se duse la Polovraci ca să asculte de ruga 
cumnatei sale şi ajungend acolo află delà haiducii, 
cari se întorsese în pSr afară de cel căcţut mort 
pe câmpul de luptă, cum-că s’aö rësboit cu po- 
teraşii şi că căpitanul împreună cu Alexe de atunci 
s’aö făcut nevec]uţî în cât nimeni nu le sciaü de 
urmă şi se sbuciumau toţi în prada celei mai mari 
nelinisce ; dar când sß reintórse la han el nu spuse 
nimic din tóté acestea, nu pomeni nici o vorbă
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despre lupta cu potcraşiT şi dîspariţiunea căpita
nului, ci se mărgini numai d’a spune că Jianu 
lipsea din tabără de vrc-o cincl-spre-zece zile fără 
să spue mat mult,

Aflând unele ca acestea Ileana fu cuprinsă 
de îndoită temere, de îndoite turmente do gelosie. 
Kumaî o lemec póto reţine departe do tabăra sa 
atâtea zile un om ca Iancu Jianu, O femoe! dar 
care era acea femee? cine era ea? şi unde ső 
ascundea ca să se ducă şi să-î smulgă inima din pept.

— Pădurene, frate, strigă ea după-ce së chi
nui vre-o trei zile şi trei nopţi in prada celor mal 
amarnice chinuri; numai tu me poţi mântui, nu
mai tu poţi descoperi adevërul, numai tu poţi 
alia unde este ascuns Iancu. Dutc frate, dute 
de-1 caută, rescolesce lumea íntréga, întorce pă
mântul cu josul în sus şi me jur pe D-cJeü că 
dacă '1 vel da de urmă, tot ce-mi vei cere al töű va fi.

— MS duc, răspunse Pădureanu şi din acea 
zi nu së mal vëc]ù la cârciumă şi-şT stabili cul
cuşul îutr’o pădure din vecinătatea Polo vracilor, 
ér1 mijlocul soţi de hrană lu vechia sa deprindere: 
jaful călătorilor şi mal cu sömfi al ţăranilor în 
drumul cel mare.

XII.
P à <1 ii r o a ii ii.

Chiar în ziua aceea, în care Jianu sö întorcea 
pentru prima-dată spre tabără însoţit do Mercanu 
şi alţi doi haiduci, pe când eraö aprópe dePolo- 
vracl, intr'o pădure de fagi şi molifţi désâ şi In- 
tunecosă, aiujiră mal multe ţipete şi văetăturf. 
Jianul alergă spie partea aceea şi plin de mirare 
.şi mânie vÔc]u pe Pădureanu, ţiind sub genuchil
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lui un individ îmbrăcat ca târgoveţii, pe care-1 
chinuia în modul cel mal barbar.

— Fie-ţi milă, jupâne, strigă rugându-sS sër- 
manul târgoveţ, indură-te nu më chinui mal rëü 
decât păgânii, căci sunt şi eü Român, pëcatele 
mele; mi-ai luat tot ce am avut; ia-mi încai şi 
viata dacă ţii să më omori, dar nu fii mai rëü şi 

L decât cochinţii, nu-mî smulge cu ţîrîita amăritele 
Í melc de zile.

— Nu, zicea haiducul cu mânie, nu te voiu 
lăsa pană nu-mi vei spune unde-ţi sunt îugropaţi 
banii; ce-mi pasă dacă esci Român, fii şi Tătar, 
nu më super dacă-mi dai bani ; nu sunt smintit 

I ca nebunul de Jianu; spune unde sunt banii, saă 
te frig de viu peste tot trupul cu acest fer.

Când voi să-şi repete neomenósa crucjime, o 
>, voce tunátóre, care făcu să urle pădurea, îl lăsă 

t*1 înlemnit în loc.
— Opresce-te, nelegiuitule, strigă acea voce- 

Aşa asculţi tu, tâlharul©, poruncile mele? adaogă 
Jianul arătându-sS înaintea criminalului, cave vë- 
măsese în loc ca trăsnit;’ar trebui să-ţi zdrobesc 
capul cu un glonţ, dar nu esci vrednic de o morte 
aşa de lesniciosă, căci tu nu te-ai mulţumit nu
mai cu o singură morte; vel fi dar desbrăcat do 
vrednicia ta de haiduc, apoi vei fi scuipat şi hui
duit de toţi tovarăşii tëï şi pe urmă, după-ce vei fi 
bătut în faţa cetei, vei fi spânzurat ca un nemernic.

— Nu vei face una ca asta, rëspunse tâlharul 
nâpustindu-së asupra şefului söű.

— Legaţi pe ăst nebun, zise flegmatic Jianul 
haiducilor, cari vëc|end acest spectacol römaseserä 
înlemniţi de spaima ce le inspira aşa îndrăznelă, 
şi numai decât puscră.mâna pe cel revoltat, carii 
îndată ce aucjiră ordinul se repecţiră, îl legară fe-

.

!



Jdeleşiiî şi unul din eî îl puse de cal dinaintea- 
şelel sale.

După acea merse înainte, ajunse la peşteră, 
primi cu mulţumire semnele de bucuria şi recu
noştinţă ale vitejilor lui, împărţi óre-care ordine, 
trămise pc Alexe cu 500 de lei să dea despăgu 
bire târgoveţului, care de durere nu putuse să să 
depărteze mult de locul, unde suferise supliciul, ' 
ordonă să se esecute pedepsa degradatóre contra 
nesupusului haiduc fără să-l şi oinore, şi apoi se 
retrase in chilia pusniculul.

Afrontul ce indurase Pădureanu nu putu să-l 
sufere cu sânge rece; inima sa începu să colcote. 
de rësbunare şi aştepta cu impacienţă vre-un mo
ment favorabil ca să potă fi liber; v8c]ênd că îl- 
nchido într’o scorboră de piatră săpată do natură 
îtr’unul din pereţii peşterii şi că-1 lasă acolo fără ; 

jaminS şi numai cu puţină mâncare, vÖ<|end că .' 
trecură mal multe zile fără ca uşa ascunc]etoriï, 
în care era verigat să sö mal deschi<|ă, începù a 
se gândi cum să afle mijlocul de scăpare şi ca 
să-şi ajungă la scop, îşi cercetă mal întâi A prin 
pipăite subpămenta şi descoperi în fundul el o 
mare crepătură dincolo de care se vedea intr’o 
mare depărtare o slabă rază de lumină. După 
aceea rupse incetinel cu un cuţit ce avea la briü 
marginile ascuţite ale pietrelor şi apoi se strecură 
prin acea crepătură, umblă pe brânci cât-va timp 
lipsit mal do tot de aer şi ajunse în line într’un 
loc mal larg de-asupra căruia s8 vedea altă cre
pătură, prin care se >zăria cerul. A trebuit să së 
agaţe ca pisicile, când ţiindu-se de lungile fire de 
ederă ce se strecurau prin acea crepătură, când • 
de nisce plante ofilite, când ér’ de colţi de pietre 
şi stalactite pană să ajungă la gâtul acelei des-
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chicjëturï şi de acolo să escaladeze colţurosele sale 
lăture, cari ii tăia încălţămintele şi-I umplea pi- 
ciórele de sânge. După o oră de silinţe, pe care 
numai desperarea le póte inspira, ajunse la mar
ginea el şi în curând fu la aer liber. înainte de 
a zice Dómne ajută ca a scăpat, se uită în jurul 
söö şi vöcjíi plin de spaimă că se afla într’un vêrf 

. de stâncă, gol de vegetaţie şi lipsit de orl-ce 
mijloc practicabil pentru scoborît. 'Acest colţ drept 
ca un perete era încunjurat de prăpăstii profunde 
şi verfurî ascuţite de stânci. Spre a dobândi mân
tuirea, fii silit să trécâ prin acel şir de suliţl ne
întrerupte ameninţat la fie-ce pas d’a aluneca după 
pietre şi a se sfărima de colţurile ascuţite; cu 
tóté acestea îndura tóté durerile, ostenéla cea 
mal zdrobitóre, obstacolele cele mal imposibile de 
învins şi în line birul tote piedicile şi ajunse la 

• locul practicabil, adecă la libertate. După-ce se 
vecjii scăpat, alergă la un päräü dc-şl udă limba 
uscată de sete şi apoi plecă strigând:

— I! frate Jiene, să vedem acum cine póte 
mal mult: tu care pul să bată pe acel ce te ajut 
cu credinţă, sau acela al căruia suflet arde de 
dor de isbândire.

îndată ce së vëcjù liber, Pădureanu alergă la 
han şi cum dădii ochi cu fratele sëü, îl trase la 

, o parte, îl descoperi tot afrontul ce suferise şi-I 
corii ajutor.

— De mult voiam să-ţi descoper ce zace în 
gândul meu, zise Ion, dar órba credinţă ce păstrai 
pentru acest hoţ îngâmfat, m’a silit să tac.

— Oh! vorbesce, vorbesce acum, strigă Pă
dureanu şi te voiú asculta.

— M. S. Vodă Caragea a făgăduit 200 de gal
beni pentru capul lui; de ce să nu-I câştigăm noi?

?
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de ce să nu scăpăm lumea de un asemenea biciü 
duumecjeesc?

— La bani nu me gândesc, ci la isbândire, 
isbândire dă-mî şi voiu fi supus poruncilor tale. 

— Bine, atunci fă cc-ţî voiu zice eii.
— Fac măcar de mt-ol da poruncă să întru

în iad.
— In iad să între ol, dar noi nu. Ascultă^*“ 

frate, băgat-aî tu de sémá, că d’un cârd de vreme 
el nu mal dă pe la noi?

— Cum să nu bag?
— Trebue să fie vrc-o drăcovenie la mijloc; 

trebue să-şi fi virít coda vre-o mucrc în solinţile 
lui. Trebue să sö fi îndrăgostit cu cineva.

— Şi cumnata e tot (Tastă părere.
— Va să zică el noă nu mal ne e de nici

n folos; banii lui se cheltuiesc p’aiurea.
— Da, acum ne e mal mult spre pagubă.
— Putem dar să-l dăm per<]ăriî fără de nici

o frică.
— Numai prósta de Ileana de so învoi.
— Dacă ne-om încredinţa că densul se duce 

la altă femee să fii sigur că chiar ea are să ni-1 
dea în mână.

— Trebue să ne încredinţăm că se duce la 
altă muero şi să domirim şi pe Ileana.

— Să ne încredinţăm, dar cum?
— Este un mijloc.
— Care?
— Dacă e îndrăgostit cu vre-o muero el tre

bue să se ducă la densa cât sö póte do des şi 
mal cu semă nóptea şi singur ori însoţit de di- 
hania de ţigan.

— Al nemerit-o, aşa trebue să fie.
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— Dacă Tom pândi câtă-va vreme prin prejma 
Polo vracilor am putea să-i dăm do urmă.

— Fără dor şi póte.
— Să ne luăm dar după el însoţit de doi 

argaţî sdravenl.
— Neagu şi Dragostin, care frîng piatra în 

mâni sunt tocmai buni.
— II încolţim în mijlocul pădurii.
— Şi cu câte-va glonţe ori ciomege scăpăm 

lumea de el.
— Ba îl legăm fedeleş şi-l ducem peşcheş 

Cârc-Serdarulul Iamandi, care la minut ne va nu- 
' mSra cel 200 de galbeni.

— Fie şi aşa; mie însă mai mult mî-ar plă
cea, să-mi sar inima singur.

— Ţl-oi săra-o mai bine când l-oi vedea bă- 
nănăind în capătul ştrengului.

— Să te auc]aD-cJeü, strigă Pădureanu cu foc. 
— Va să zică ne-am înţeles.
— Da.
— Fără şovăială?
— N’ai nici o grije; o inimă setosă de isbân- 

dirc nu póte să uite saú să s8 îndure,
— Atunci po deseară.
— Pe deseară.
A treia zi cam cu o oră mai nainte de scă- 

. pătatul sórelui doi inşi înveliţi în ipingele negre 
» şi cu pălării tot negre trase pe ochi, călări pe 

nisco cai asemenea negri eşiaă din pădurea ce 
umbrea valea OlteţuluT la o mică depărtare de 
Polovraci şi mergeaű in pasul cailor pe drumul 
ce ducea spre Horez. Peste cinci minute eşiră 
din pădurea opusă patru inşi asemenea înfăşuraţi 
în ipingele negre, în cap cu pălării negre şi că- 

! lări pe cai negri şi numai decât sS luară după 
„I. J.M

Y

p

9
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ce! douï càlëtorT şi începură să-T urmaréscâ, ţinen- 
du-sö la o distanţă îndestulătore ca să nu fie bă
gaţi de séma de cei dinainte. Merse astfel unii 
înainte şi alţii înapoi multă vreme, mal bine de 
trei őre, scoborând merett în vale, pănă ce ceî 
dinainte săriră un şanţ şi intrară într’o vie şi dis
părură în stufişul obraştiel alipită de acea vie.

Cel diu urmă in loc d’a întră şi el în vie, în-- 
trară în şanţul ce o încunjura, care era destul de 
adênc, descălecară, lăsară caii să pască iarba după 
malul şanţului şi doi din el se culcară în fundul 
şanţului, învelindu-se în largelo lor ipingele şi în
chise ochii ca să dórma epuresce. Ceilalţi doï 
intrară în vie, apoi în obraştie, pe urmă în o 
livade de pruni şi nu se opriră pănă ce nu ajunse 
in dreptul ferestruel din dos a unei case mici dar 
curăţele, care ora umbrita do un copacii! mare. 
Ajunşi acolo îşi lipiră obrajii de terestră şi înce
pură a se uita în întru prin gémül fără perdea.

— El ce zici? întrebă Pădureanu după-ce 
amendol priviră aprópe o jumetate de 0ră prin 
feréstra la îndrăgostirile celor doi fidanţaţl şi se 
depărtară cu câţi-va paşi do lângă casă.

— Este în manile nóstre, zise vesel Ion.
— Ce crecjî să punem chiar acum mâna pe 

el, că densul e singur şi noi suntem patru?
— Ba nu, o mal bine să căpetăm în partea 

nóstra pe Ileana, care ne-ar li de mare folos.
— Ce Ileana! şi pentru ce atâta zăbavă de 

surda.
— Pentru-că încă-1 iubescc nebuna şi este în 

stare să ne facă vre-o borob0ţă.
— Ileana! de-I aşi fi ea bărbat, aşi sei eö 

ce-î aşi face.
— Pentru-că nu-I esc! bărbat d’aia n’o cu-
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nősei ; să nu mal vorbim despre acésta şi să mer
gem să o vestim şi pe densa.

— Fă cum scil, insă gândesce-te că în su
fletul meO clocotesce dorul de isbândire cât de 
grabnică şi de grósnicá.

— Tocmai pentru aceea voiă să amestec şi 
pe Ileana în taina nostră. Deşi esc! haiducul lui,

• se vede că nu cunosc! bine pe Iancu, nu scil că 
el póte doborî clece voinici, nu patru nevoiaşi ca 
noi. Ileana cunósce tóté tainele lui şi dacă am 
face-o să-l urască, ne-ar da do gol tóté culcuşu
rile lui şi chiar când hoţul ne-ar scăpa, ea ni Tar 
arunca ârăşl în ghiarele nostre.-

— Dacă e aşa, aide mal curênd.
Pe la o 0ră după me(]iul-nopţiI Ion, Pădu- 

reanu şi cel doul argaţi eraă la hanul sciut. Ion 
- şi fratele söö cum ajunse intrară în cămara Ilea- 
[' noi, in mână cu câte o văpaiţă şi după-co o deş

teptară, Ion fără să-I dea răgaz d’a ső desmetici 
ori a se îmbrăca, îl zise într’un mod brusc :

— Scil tu Ileano de unde venim?
— Nu, murmură ea forte uimită şi intrigată 

d’asemenea întrebare neaşteptată.
— Delà drăguţa Jianului, respunso Ion cu 

acelaşi ton.
— Delà drăguţa Jianului? are Iancu vre-o 

altă drăguţă? strigă Ileana aruncând asupra băr
batului s8îi o căutătură de panteră.

— Da. o drăguţă tînără şi frumósá, mal fru- 
mosă ca tine.

— Minţi, nu te cred, răspunse nevastă-sa cu

'

energie.
— Dacă nu mö creciï, să mergi mâne sári 

cu noi ca să te încredinţezi.
9*
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— Voiü merge, n’avea grije, respunse cu ace
laşi ton Ileana.

— Dar dacă te vel încredinţa ce vei face? :
— Vai şi amar va li de el, îi voiű scote 

ochit cu ghiarele.
— Atâta nu-t destul, numai spânzurăWrea e 

o pedépsa vrednică de el.
— Eîi nu pot să-l spânzur, respunse Ileana...

abătută.
— Nu, dar stăpânirea póte.
— Ce am eu cu stăpânirea şi ce are ea cu 

dragostea mea?
— Numai ea. póte să te isbândéscâ fără de 

primejdie.
— Nu voiű să fiu vencjăWre.
— Dacă nu vrei lasă-1 să trăcscă cu drăguţa lut.
— Nici asta nu voiű, nici odată.
— Dacă în adevăr nu vrei, dacă ai inimă şi i 

nu esc! inuere slabă, învoesce-te la cererea nostră.
— Ce-mi cereţi voi?
— Dacă te vom încredinţa că este vinovat, 

că te înşală, să ne descoperi tote gazdele lui, tóté 
culcuşurile lui şi lanevoe să ne ajuţi, ca să-l dăm 
pe mâna gâdei.

— Nu ine lasă inima, nu ine îndur.
— Pe el lăsatu-Ta inima sau înduratu-s’a d’a 

te amăgi?
— Oh! nelegiuitul, daca me veţi încredinţa 

că în adevăr me amăgescc, voiű face tot ce-mi 
veţi cere, îl voiű da şi pe mâna gâdei şi pe a 
lui satana tatăl lui.

— Dacă este aşa pe deséra că uite s’a făcut cjiuă.
— Pe deséra.
Zi mal mare ca ceca-ce urmă acea diminâţă 

teribilă, nici că fii alta pentru mult amărîta Ileana,
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dar cu chiu cu vaï trecu. şi ea ca tote şi sosi şi 
mult aşteptata sóra. Cum së înoptă ea dădu zor 
bărbatului sëÜ să plece şi îndată ce apuse sórele 
plecă împreună cu densul, Pădureanu şi ceî doi 
argaţi tot la căsuţa din vie, la care sosi după 
trei <Jre de alergare in góna cailor. Cum sosiră 
acolo sc şi puse la pândă Intr’un stufişiu vecin 

\;> cu casa şi aşteptară cam pe ghimpi.
In sfârşit pe la zece ore sosi şi Iancu urmat 

do Alexe şi cum sosi descăleca, aruncă frîul ca
lului seu in uiâiiele credinciosului uuchiaşi, care 
numai decât së fâcù mogăldcţă în pragul casei şi 
sbură in întru. Ion, Pădureanu şi mal cu séma 
Ileana ajunse într’o săritură în dreptul ferestrei, 
a cărei perdea era tot ridicată şi putură vedea 
în voe tot ce vrură. Vaï! sërmana Ileana cât 
suferi ca în puţinele minute, ce petrecu în dreptul 

["ferestrei! fie-care sărutat, fie-care mângâiat, fie
care cuvent drăgălaşi ce-şl împrumutau cu mare 
dărnicie fericiţii amanţi, fu pentru biată inima sa 
atâtea împunsături de cuţite, atâtea junghiuri as
cuţite, atâtea răni adâucî şi ucigátóre pentru bie
tul seă amor propriű.

în paroxismul furiei sale dacă n’ar fi fost 
impedecată de Ion şi fratele seă, ar fi făcut cine 

•, scie câte nebunii, ar fi sărit în întru, s’ar fi re
pezit spre rivala sa ca s’o facă praf, ar fi făcut 
tot ce face o femee fără minte în asemenea cri
tice momente. Ion însă de îndată ce o vëc}ù că 
începe să tremure, că furia o ínécá şi o agitéza, 
o lua de lângă feréstrà cam pe sus, o duse de
parte ca să nu facă sgomot şi după-ce së mal 
linisci puţin îl zise:

— El, aï vëc|ut acum? ţe-al încredinţat?
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— Oh î strigă ea, scrâşnind pentru ce nu m’aî 
lăsat ca să-mi sar inima.

— Pcntru-că aï fi făcut o nebunie nefolosi- 
tóre şi primejdiósá. El era în stare să te ucigă 
la piciórele ibovnicei sale.

— Ce pomană ’şl făcea!
— Negreşit! era nostim de tot ca tu să mori 

şi eî să trăescă, ca sase giugiuléscâ fără grije.
— Oh! nu, de o mie de ori nu. Mai bine 

eî să raórá, mal cu semă el nelegiuitul.
— Dacă vrei cu dinadinsul să móra, te în- 

voescl la cererea nostră?
— Da, ine învoesc.
— Ne descoperi tainele lui?
— Da, pe tóté.
— Ne dai de gol gasdele şi ascuncjötorile lui?
— Da chiar acum.
— Í1 dai de gât stăpânire!?
— Da, da şi er’ da, răspunse Ileana cu un 

răcnet sugrumat şi înfiorător, numai mal curând, 
mal curând.

— Dacă e aşa aide să plecăm d'aci şi să ne 
punem pe trebă.

— Să plecăm; dar n’aşl vrea ca astă sóra... 
nu voiu să fiü eü faţă.

— N’avea grije, căci pentru astă seră nici 4 
nu suntem pregătiţi.

— Ba adecă ce vorbesc eü? aşiű vrea ca eü 
însămi cu mâna mea să-I ridic viaţa.

— Vom plănui lucrurile astfel, ca să ţi së 
facă po voe.

Peste trei zile şi trei nopţi Iancu îndată ce 
înoptă întră însăşi în casa amantei sale, Alexe 
sö ghemui pe prispă, cel doi argaţi al lui Ion sö
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ascunse cu cai! în şanţul vecin şi Ion cu Pădu- 
reanu se puse la pândă în dreptul ferestrui.

Jianul cum întră in casă, deschise braţele şi 
priimi la sinul sëü pe iubita sa Sultănica, care-1 
sărută cu transport do nenumărate orî.

— Ah ! bine că aï venit şi astă sără, zise ea, 
bine că te vet] erăşî sănătos, fiind-că visul meü 
de a<Jî-n(5pte, ine băgase în mare grije.

— Ce vis fu acela atât de spăimentător în 
cât te-a făcut să te îngrijesc! de zilele bolnavului 
D-tale? întrebă el mângâind’o uşor pe mâini.

— Oh! mi să părea că un taur furios să re- 
pec]ia asupră-ţî şi era gata să te împungă cu cor
nele, când mă aruncaiu eü între el şi tine şi...

— M’a! mântuit nu este aşa?
— Ba m'am deşteptat ţipând şi tremurând.
— Tot-dăuna bună cătră mine! chiar şi în

— Oh! nu rîde de visul meü! el îţi vesteşte 
vre-o nenorocire; dacă aşî putea să fiu în tot- 
deuna cu tine ...

— N’aş! mai avea de ce să me tem ... aşa o?
— Nu, dar aşî fi maî fericită împărţind cu 

tine primejdiile.
— Cum Sultănico, vrear’a! tu să părăsesc! 

lumea şi să te înfunc]! cu mine în codru?
— Dac’a?! vrea! esclamă Sultănica cu un 

ton împutător aşedându-să lângă iubitul sëü pe 
laviţa din faţa une! ferestrui, care römäsese din 
nebăgare do sămă cu perdéua nelăsată. în jos; zi 
numai un cuvent şi logodnica ta ar alerga chiar 
azi, acuşica într’astă clipă cu tine de mână la 
biserică ca să sö cunune.

— Tu fată de boer de neam să te cunun! 
cu un haiduc?

h

• somn
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— Eü fată de boer de neam sunt din inimă 
bucurósá să mß cunun cu un vitéz, care-şî pune 
viaţa în primejdie pentru némul şi moşia sa.

— Oh! Sultănico, draga mea Sultănico, strigă 
Jianu cu transport, aste cuvinte ale tale mî-att 
mers drept la inimă şi ml-aö alinat durerile cum- 
plitece-mi pricinuesce rana cc-mî sângeră rărunchii. 
Spune-mi ce-mî ceri? ce jertfă doresc! să-ţi fac 
ca să răsplătesc după cuviinţă tot binele ce al 
făcut şi faci pentru mine ?

— îţi cer. numai să zoresc! ca să sosescă 
mal curênd ziua, după care arde cu insetare su- 
Hetul meü, ziua cununiei nóstre.

— Dac’o vrea D*c|cu o să sosésca odată şi 
nu într’un mare târziii şi acea zi prea mult dorită. 

— Să dea D-c}eű să soscscă cât de curcnd.
— Sultănico, zise Iancu după o clipă de gân

dire, unde e maică-ta? x
— S’a dus la o vecină, care stă dincolo

peste apă.
— Croc]! c’o să zabovésca multă vreme?
— 0 aştept din minut în minut. Dar pontru 

ce mß întrebi?
— Pentru-că aşi vrea să-î grăesc ceva. Scie 

densa cevaşî despre dragostea nostră?
— Cum să nu scie? Pentru ce să-I ascund 

gândurile nóstre, care sunt atât de curate? I-am « 
spus’o chiar în sera zilei, in care ne-arn logodit

— I-al spus şi cine sunt?
— Da.
— Şi... ce a zis?
— Mama me iubesce prea mult şi are prea 

mare încredere în judecata mea, in cât nu s’a în
doit un minut şi numai decât mi-a dat binecu
vântarea sa paiintéscá. însă m’a povăţuit ca în*
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nainto d’a mê cununa, să më duc la Bucurescï ca 
sfi-mï cer voe şi delà Măria Sa Dómna.

— O să to duc! la Bucurescï?
— Da.
— Când plecï?
— Dacă vrei tu peste treï zile.
— Şi când te întorci?
— Nu crecj să zăbovesc mal mult de o lună. 
— Tocmai bine să nemeresce că şi eű sunt 

silit să plec; pentru aceia am şi venit astă sérâ . 
ca să-iul iaù rămas bun delà tino, căci am să 
lipsesc câtă-va vreme.

— Dar bine, unde te ducî? strigă Sultănica 
uitftndu-sS speriosă la iubitul seö.

— Acolo unde mö cbiamă datoria, răspunse 
Jianu cu un ton solemn. Sultanico când am în- 
oeput d’a no cundsce şi d’a ne înţelege ’ţl* aduci 

tsv aminte, că că ţî-am descoperit IM tă taina inirnei 
mele; scil bine dar că eü de-o-camdată nu sunt 
stăpân pe vremea şi fiinţa mea. Nisce datorii 
mari me ţine legat şi me mână acolo unde acum 
inima mea nu mö umescè, ci din potrivă me ţine 
in partea locului. Sunt sigur însă că nici tu n’aî 
vrea să liü călcător de jurământ.

— Nu, răspunse Sultănica cu un ton hotărît.
— A sosit dragă vremea ca să mö gândesc 

v şi la sora mea; sângele el strigă într’una isbân
dire şi nu-mi mal dă de loc pas, ca să mal amân. 
In tóté nopţile o véd arétándu-sö la cäpötaiul pa
tului meu galbenă şi uscată ca o iasmă, cu perul 
despletit, cu piciórele gólé, cu hainele rupte şi 
peptul sângerând, arötandu-ml nenumöratele răni, 
de care tot trupul seâ este.presörat şi cerêndu-mï 
cu un glns fricos: isbândire, isbândire deplină.

1 Trebue să mö supun. Trei din nelegiuiţii, care
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i-aü pricinuit ruşinea şi apoi mórtea numai sunt; 
aii muşcat ţărlna, isbiţî de cuţitul sau gl0nţele 
pistólelor mele ; dar ceï mal rôï, cel mal vinovaţi, 
cel mal nelegiuiţi încă trăesc. Cârc-Serdar Stoica, 
tasma iară D-deii, care a întinat nevinovăţia sa 
şi căpitan Duţă, care Ta învăţat cum să-şl ajungă 
la ţintă încă trăesc. Me duc la Slatina, uude e 
cel diutâiü; më întorc apoi la Rîmnic, unde să 
răsfaţă cel d’al doilea, să curăţ pământul de el; ~ 
căci D-cjeü e drept şi-mi va da mână de ajutor 
ca sa fac cu înlesnire sfânta dreptate. . . . După- 
ce ol isprăvi să scil că me întorc, ca să rămân 
numai cu tine şi dragostea ta pentru totă viaţa. 
Am făcut tot ce mî-a stat prin putinţă ca să re
aprind inimoşia străbună in pepturile Românilor, 
de acum încolo cetele melo pot trăi şi fără mine 
şi chiar góna Grecilor póte să sö facă de cel mal ' 
lestoinicî ca mine fără ajutorul meii. Cc părere • . 
ţi dai tu de hotărîrea ce am luat?

— O încuviinţez din tótá inima, rëspunse 
Sultănica mişcată. Când pleci?

— Chiar acum.
— Aşa do in grabă?
— Sunt silit de împrejurări.
— Şi când vil?
— Numai cel ce scrie în cartea Scrisei póte 

sei; nădăjduesc că şi eù peste o lună voiü ü cu , 
totul scăpat.

— Inima-mi spune că vel face tot ce-ţî va 
sta prin putinţă ca să te întorci cu o zi mal cu- 
rend, căci de bună semă numai nevoia te silesce 
să te desparţi de iubita ta logodnică.

— Citesce în inima ta şi gh cesce tot co 
zace în inima mea.

— Dumi-to dragă cu bine şi cu bine să vil, •

i
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zise Sultănica sărutând prelungit pe iubitul săur 
însă mal nainte d’a pleca adăogă ea, te rog să-mî 
dai drept odor cele două pistóle ale tale.

— Ce să faci tu cu ele? esclamă Jianu tre
sărind.

— Să le ţiu colo în cuiü de-asupra patului 
meu, să mă uit la ele şi să me gândesc la tine.

— Fie-tl dăruite, răspunse Iancu scoţând delà 
brîii cele doue pistóle ce purta cu sine în acea 
sóra şi le depuse pe masă, scóso şi din brîü un 
pumn de cartuşe, pe care le vărsă în póla junei 
fete, apoi adăogă rîzend : bagă de séma că pistó- 
lele sunt încărcate.

— N’avea grije, că sciü să umblu cu ele, 
răspunse Sultănica asemeni; dar nu sunt de surda- 
logodnică de haiduc.

După-ce rosti Sultănica aceste cuvinte, Iancu 
f* o cuprinse din noü în braţe o sărată de nenumă

rate ori, o ţinu mal mult timp legată de peptul 
seu, care batea ca cum ar fi vrut să plesnéscà, 
apoi să smuci de-odată, eşi din cămară şi începii 
să alerge prin vio urmat de aprőpe de fidelul său 
Alexe, care pana aci stătuse de pază în tindă.

N'apucă însă să cotéscâ colţul casei şi étá 
că să pomeni fără do veste cu patru matahale • 
negri, pe care nu putea să le recunöscä din causa 
întunecime! că să pune d’a curmezişul drumului 
seu şi una dintr’ensele strigă cu o voce schim
bată: îndreptând spre peptul haiducului gurile a 
două pistóle.

— Dă-tc prins saü esci mort.
Jianu de-o-camdată surprins şi uluit făcii un 

pas înapoi şi puse mâna la brîü; dar pană să 
puie mâna pe pistóle, două detunături şuccesive 
venite despre casa ce părăsise, culcă la pământ

!
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două dintre matahale şi pe celelalte doue le puse 
pe gonă spăimentate. Imediat după aceea sö 
aueji o dulce voce femeéscá eşind din ferestruia 
cea mică, care era dată de perete:

— Fugi Iancule, fugi iubite, strigă acea voce, 
apucă pe lângă cramă şi mergi înainte prin vie 
pană vel da do un pariez, sări părlozul şi întră nu- . 
mal decât în pădure, căci numai acolo vel scăpă w| 
de primejdie; grăbesce-te iubite că cu te păzesc 
de aici.

— Ml-aî scăpat de doue ori viaţa Sultănico, 
strigă Jianu, ea va li a ta pentru vecie ; apoi 
dispăru după cramă în vie.

Etă cum sö petrecuseră lucrurile, care adu
sese ăst desnodăment neaşteptat: Sultănica ca să 
mal vadă încă odată măcar umbra prea iubitului 
SÊÜ, se repezi la ferestruia din dos o deschise şi 
cum zări cele patru matahale, ghici că aveaö gân
duri rele şi numai decât puse mâna pe pistólele 
ce-I dătuse Iancu, care era încă pe masă, le în
dreptă pe feréstra spre cele patru matahale şi în
tâmplarea făcii ca să isbâscă de morte în spate 
pe Ion şi po fratele seu Pădureanu. Argaţii cum 
vădură pe stăpânii lor că(Jcnd sö înfricoşară şi o 
tuliră de fugă.

XIII.
Podarul delà Olt

Jianu şi Alexe rentă ne nd singuri şi necunos- 
cênd numărul nici numele duşmanilor, care-1 ata
case, căci nu Ic dăduse în gând sâ sö uite in faţa 
celor câcjuţî în vie la lumina lunii ce începuse a 
eşi din noii pentru ca să recunősca trăsurile lui 
Ion şi ale lui Pădureauu, ci crezând că aü dat
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ln vre-o cursă întinsă de poteră, së grăbiră da 
da dosul şi d’a fugi în ruptul capului prin întor- 
tochiatele poteci ale viei. Iancu în iuţâla fugit 
nu sc mal gândi că Alexe de mult nu mal avea* 
picióreio sprintene de voinic tînër şi o ,luă rasna 
printre araci, fără să së mal uite înapoi ca să 
vadă dacă mal era saă nu urmărit de credinciosul 
seu servitor.

Intr’acest timp argaţii lui Ion necunoscend 
drumul rătăciră prin vie şi în loc d’a eşi din ea 
în drumul mare, din contră să întorseră înapoi şi 
la o răspântie se întâlniră pept în pept cu Jianu. 
Iancu cum îi zări coti la drépta şi începù să fugă 
îndoit mal tare, ér’ argaţii împinşi satt de dorul 
d’a pune mâna pe câte patru galbeni făgăduiţi 
de Ion, sau d’a eşi la luminişiă conduşi de căpe
tenia de haiduci, care de sigur cunoscea drumul, 
se luară după el şi începură să-l urmărâscă cu 
în verşi unare.

Jianul vődendu-sö urmărit de aprópe şi sim
ţind că puterile il părăsea şi pistóle cu care să 
sö apere nu mal avea asupră-T, tâe încă odată 
drumul d’a curmezişiul şi apucă pe un răzor lă
turaşii!; însă nu făcii mal mult de zece paşi şi 
së împedică de o buturugă, pe care în uluiala sa 
n’o băgase de seină şi cădii jos la păment la o 

l mică depărtare de o cramă singuratică. Cel doi 
argaţi cum îl vSc|ură căcjut la păment, nu-I dă
dură răgaz ca să sö scôle, ci se năpustiră spre* 
densul, scósenl cuţitele delà bríű, le ridicară în * ; 
sus, însă când să le înfigă, în spatele haiducului, 
căci Iancu căc}use cu faţa în jos, de-odată licăriră 
înaintea lor două flăcări orbitdre şi detunăturele 
a-două pistóle descărcate aprópe în faţa lor îl ră
sturnară la păment fără viaţă. ^

Í
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Când să ridică delà pâment viü nevătămat, 
lancu se vecjù erăşî faţă in faţă cu iubita sa Sul
tănica, caro fiind călăuzită de lumina luneï văcjuse 
noul pericol ce ameninţa pe iubitul seö şi numai 
decât reîncercă pistólele, alergă în fuga în vie 
după prea iubitul sëü şi-T scăpă pentru a-doua 
óra viaţa.

— Sultănico, strigă lancu după ce-ï răsplăti 
ăst nou devotament printr’un potop de sărutări, 
de două ori mi-a scăpat viaţa, să scil că din mi
nutul, în care mă voiü vedea la adăpostul ori
cărei urmăriri, ea va fi a ta pentru apururea.

— Fugi mal iute să nu te sosescă altă pri
mejdie, răspunse Sultănica şi te grăbesce d’a întră 
inaï curend în pădure în locul sciut, unde am 
trimis pe Alexe cu caii ca să te aştepte.

lancu o mai sărută odată şi pe urmă apucă 
pe răzorul, care-1 conducea la pârlézul despre pă-v 
dure şi cum îl trecu, se repecji într'o fugă păna 
în inima pădurcl, unde se alia un stejar trăsnit 
şi găsind acolo pe Alexe cu cal încalecă şi apoi 
zise credinciosului sëü servitor:

— Alexe, nu e bine să mergem împreună, 
căci dacă vom fi urmăriţi cădem prinşi amendoî 
şi băeţiî nu sunt de nimeni vestiţi ca să sÖ pue 
la adăpost. Mal bine e să no despărţim bătrâne; 
tu să apuci la stânga, adecă să te repedi la Po
lo vraci să spui băeţilor să să ascundă pănă una 
alta la gazda nostră Ileana, unde nimeni nu póto 
să-I dea de gât, ér1 eü să apuc spre drópta, să 
trec Oltul şi să capăt un adăpost saű la gazda 
din Slatina, ori la pustnicul delà Stănişi0ra.

— Nu prea ’ml vine să mă despart de tine, 
stăpâne, răspunse Alexe, dar dacă poruncesc! tu, 
•eă ca rob supus îşi dau ascultare şi mă duc unde zici.
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Alexe së duse, ajunse pănă la PolovracT fără 
să fie bantuit sau urmărit de cine-va, comunică 
băeţilor ordinul căpitanului, plecă d’acolo câte 
doi doi pe poteci deosebite şi a-doua zi séra 
fură cu toţii găsduiţl în tainiţele secrete ale Ilea- 
neî, însă chiar în acea nópte infernala cârciumă- 
résá, pe care dorinţa de rësbunare o făcuse să 

U dea ascultare poveţilor bărbatului şi cumnatului 
şeii, deschise ea în persona pe la miecjul-nopţil 
uşciora din dos ca să între Cârc-Serdar căpitan 
lamandi împreună cu céta sa şi-l conduse însăşi 
pănă la intrarea în taineţe. 0 oră după aceea 
Alexe, Mereanu, Zvârlugă, Şiotroianu, Corbeanu, 
Suri ea, Mierlete şi toţi cel-lalţl patru voinici din 
céta lui Iancu Jianu căcjură în ghiarele poteraşi- 
lor, fură legaţi cot la cot şi chiar într’acea nópte 

\ fură porniţi pe jos şi legaţi unii de alţii spre 
Rîmnicul-Vâlcel.

Iancu de îndată ce sÖ despărţi de Alexe a- 
pucă pe o potecea din pădure, care-I era férte 
bine cunoscută, dete pinteni murgului sëü şi merse 
totă nopticica mal fără de răgaz, horbocăind prin 
iutunerec aci prin pădure, aci pe câmpie lucie, 
aci prin vaduri de ape şi aci suind şi scoborînd 
la muscele pănă ce în zorile zilei se vecţu pe 
malul Oltului în préjma Slatinei.

— Hi ! măi podar, strigă el puind amêndouë 
manile la gură şi scoţeud un fipët de auia pă
durea vecină, ia vin încoa cu hal pod de car să 
trec dincolo cu murgul meü.

— Cine esc! tu măi? rëspunse podarul, după 
malul opus, puind şi el mânile la gură în formă 
de trâmbiţă.

— Om bun vericule, grăbesce dar de vino mal

:
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curênd, că calul meü e cam nebun, trece Oltul 
fără pod.

— Dacă escî om bun îngădue să se facă ziuă 
ca să vestesc pe căpitan başadin oraşiu, ca să-ţi 
cerceteze răvăşiu.

— MăT podare, nu te face copil; lasă pe că
pitan başa să dorină in pace, că dór ol íi Komán 
ér’ nu păgân.

— Român sunt, dar Grecii sunt mari şi târî; 
el aű dat aşa poruncă n’am ce-ţi face.

— MăT podare, vino încoa că ine facî să-ţi 
trântesc un glonţ drept în pept. ,

— El! păcatele mele, s’a sferşit cu mine; să 
vede că mi-a sosit césul de apoi. El zice să-l 
trec că de nu, îmî trântesce un glonţ in pept; 
Grecii îmi zic să nu trec pe nimeni că-mi trân
tesce trei glonţe în spate! Trei sunt mal multe 
ca unul; nu trec şi pace bună.

— Eh! că n’am flinta la mine că te aşiti 
face eu să vil şi călcâile înainte! strigă lancu cu 
necaz, acum n’am ce face, trebue s’o înghit şi 
p’asta. Aide murguleţule, în tine ’mî e nădejdea; 
tu esc! ca şi mine copilaşii! al Oltului. Oltul te 
cundsce. Am mal trecut noî Oltul în not, aide 
să-l mal trecem şi acum, nu te uita că a ploat 
la munte şi apa s’a reversât peste câmpii, adu-ţî 
aminte că esc! şoimulânul Jianului şi cu D-cJeü 4 
înainte.

Zicênd aceste cuvinte, îşi făcu cruce, se a- 
runcă cu calul în Olt şi într’o clipă dispăru şi 
cal şi călăreţ; dar peste un minut amendol eşiră 
în mijlocul unul val albit de spume, in care se 
oglindea şi razele apuinde ale lunci şi primele 
lumini ale aurorei; cum nu mal dădu do fund 
calul începu să despice undele cu putere, să spargă
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talazurile cu largul sëü pept, să-şi croiască prin 
apa un drum In formă de clin prelungit, un mo
ment să sbóre ca o zăgeta împreună cuşioiul cel 
repede al apeî din mijloc, fără însă a fi învins 
de el, apoi să-l tae şi pe el în două şi după o 
jumătate de oră de luptă supremă cu cea maï 
grdsnică morte, aceea a înneculuî să ésâ la mal 
cal şi călăreţ muiaţi pană la óse, dar vii nevătă
maţi. Când esi la mal Iancu recunoscù că eşise 
aprópe o jumătate de poştă mai jos de Slatina 
într’o pădure întunecdsă.

— Mal bine aşa, strigă el descălecând şi arun- 
cându-să pe iarbă ca să să usuce şi să să odili- 
născă, decât să te rogi de un podar prost, care 
tremură de frica unul căpitan başa grec.

XIV.
Jianul prin s.\

Iancu stătu într’acea pădure Wtă ziua şi să 
hrăni numai cu pere pădureţe, care eraű cópte, 
ér după-ce se înoptă eşi din pădure şi merse în
tins spre oraşul Slatina în capătul căruia era gasda 
sa, un cârciumar férte credincios, despre care avea 

I cunoscinţă Ileana, dar cu care nu să cunoscea. 
j El mergea întins spre partea locului, fără nici o 
J grije c'ar da de vr’o primejdie, dar când să bată 

la portiţă, o fată delà vecini, copila unul mun
citor îl trase de mânecă şi îl zise:

— Nu întră în întru voinice, că dai de şui-
gubină.

— Dar de ce fetiţo, întrebă Iancu înfiorându-se. 
— Pentru-că poteraşiT au călcat asérâ casa 

lui nea Muşat, 1-aű legat fedeleş pe el şi pe ne
vasta lui şi pe urmă pe el i-aö închis în puşcărie .

io»I. J.'-
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şi dânşii s’aű ascuns în casă, ca să princjă pe ori
cine o veni.

— Mulţumim fetiţo şi na pentru ostenéla, 
zise Jianu puindu-I în mână o rubea de aur şi 
după aceia coti la drépta fără să fie băgat de 
sârnă de cel din ban, ocoli oraşul şi morse în 
góna calului tdtă nóptea.

Când să se rëverse do ziuă se întelni cu uu. 
mocan, care-şî ciunpërase merinde din oraşiă şi 
se ducea spre stână călare pe măgăruşul lui şi 
cum îl vëcjù îl zise:

— Bună diminâţa, vericule.
— Mulţumim D-tale, jupâne.
— Dar de unde vii D-ta?
— Delà oraşiă.
— Ce ai cumpărat acolo?
— Mălai, pastrama şi pesco sărat pentru, 

ciobani.
— Ce-ţi dau pe ele măi creştine?
— Nu-mi sunt de vêncjare, rëspunse ciobanul 

dând călcâe măgarului ca să së depărteze.
— Iţi dau o rubea, zise Jianu urmărindu-i 

de-aprope.
— Nu le daü nici pe doue.
— Na trei şi dămi-le cu desagi cu tot, că 

tu-ţi cumperi altele.
— N’am răgaz de zăbovit mei omule.
— Na patru şi să nu mai fie vorbă, zise Iancu 

puindu-i cele patru monede do aur în mâna cio
banului, care făcuse ochii cât patru vßc]cnd în 
podul palmei lui o avere întréga, pe care n’o vë- 
c]use la un loc de când măiculiţa l-a făcut şi 
tóté astea pentru ce? pentru merinde de o leiţă. 
Apoi după-ce îi băgă în chimiru şerparulul mai 
prinse limbă şi zise:
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— Dacă aşa e vorba, maî na şi trei patra 
felii do caş co am în. coştM'alţl desagi şi fleica 
asta próspőtá şi buriaşu ăsta de rachitt şi plosca 
asta dolofană; na şi pâinea asta, că eü tot mö 
întorc înapoi în oraşifi.

Iancu zise bogdaproste, luă tóté merindele 
.câte ’I dăduse generosul cioban, le vîrî în desaga 
>ce cumpfirase, apoi aşeză dăsaga pe şea înaintea 
sa, dădu călcâe murgului şi nu së opri pănă co 
nu întră într’o pădure désâ, undo descălecă, supse 
câte-va înghiţituri din buriû, mancă împSrătesce, 
apoi trase o duşcă sdravënâ diu ploscă şi pe urmă 
sö întinse pe iarba verde şi trase un pul do somn, 
caro ţină până pe sub sérâ.

Cum se înoptă porni erăşî şi în zori de ziuă 
iu la Stănişora; aci insă procedă în mod mal 

prudent, stătii totă ziua în pădurea vecină, caro 
vşi azi este una din cele mal obscure şi mal ne- 
Ipetrmulibile şi îndată ce së înserase furişă pănă 
la scorbora din muntele plesnit, în care sö adă
postea amicul seu pustnicul, care cum îl vëc]ù îl 

(spuse să fugă înapoi repede căci mănăstirea şi 
împrejurimelc el erau împănate de arnăuţî si po- 
teraşl, care aşteptai! d’au căţele să le cacjä în 
mână o căpetenie do haiduci însemnată.

— Cine dracu să ii descoperit tóté culcuşu
rile mele? murmură în sine Iancu apucând-o spre 
jOstrov: trebuc să fio la mijloc 
duc la Ileana; numai prin ea şi bărbatu söü pot 
să aflu şiretenia.

La Ostrov trecii Oltul înapoi tót în not mal 
: cu înlesnire, căci rîul este despărţit în doi cra- 
curl şi cum trecù dincolo de rîü, lăsă Rîmnicul 
la stânga, sui muscelul din vecinătatea satului 
CălimănescI, apucă pe la Muerésca, Frăsinel, Co-

o drăcovenie. MÖ

io*
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manca şi Buila, së scoborî din munţi ceva mal 
sus de Bistriţa şi după trei nopţi de umblet, fii 
la porta hanului Ileaneî.

Deşi nu-I trăsnise măcar prin cap să bănuiassă 
buna credinţă a Ileaneî şi a bărbatului el, totuşi 
păţitania delà Slatina îl îndemnă să ső pórte şi 
aci cu prudenţă şi-l fâcù ca mal ’nainte d’a intra 
in intru, să bată la ferestruia Ileaneî.

— Cine e ? strigă o voce femeiască din întru 
după câte-va bătături in gém repetate de vre-o 
trei ori.

— Eu Ileano, rëspunso încetinel Iancu după- 
ce recunoscuse vocea fostei sale amante.

— Cine tu? replică aceeaşi voce fără a des
chide feréstra saü a ridica perdeaua.

— Eü Iancu teu, deschide, răspunse Jianu 
cu neastâmpăr. }

— Tu eşti lancule? întrebă aceiaşi voce tot’ 
fără a deschide.

— Da eü, ci ca deschide odată.
— Nu pot daică să deschid, că bărbatul meii 

nu e acasă. \
— El şi dacă nu e?
— Me tem leică să nu së supere că ml-a dat 

poruncă să nu primesc pe niraenî în lipsa lui.
— Nici pe mine? esclamă Jianu surprius.
— Nici pe tine, dragă.
— Eî şi ce-mi pasă mie? Dă mai iute de

deschide.
— Aşteptă-mă că es eü afară să-ţi spun mal

multe.
Iancu aşteptă cam un cuart de oră plimbân- 

du-se de colo pănă colo cam pe ghimpi şi după- 
ce trecù mal bine de cincl-spre-zece minute, vëcjù 
plin de mirare că së deschide nu portiţa din dos,
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care era Încuiată şi zăvorită ci uşa câreiumeî 
clin faţă şi vëc]ù pe Ileana că era nu desbrăcată 
cum eşia clin pat şi îl primea ma! nainte ori de 
cate or! pica nóptea, ci îmbrăcată cu tóté hainele 
ca cum nu s’ar fi desbrăcat de loc. Ma! vëcjù 
încă că in loc d’a deschide uşa mare ca să într.e 
amantul eî împreună cu ea ca tot-déuna, crăpă 
uuinal uşa şi se îndreptă cătră Iancu.

— Dar asta pe tine? zise ea abia şoptind, 
ce tc-aï făcut d’atâta vreme de n’al dat pe lamine?

- Ei! ce me ma! întrebi ce? sciî bine că 
eu nu sunt de capul med.

Bine zici; am aucjit ca vrei să te însori.
— Ed! esclamă Iancu uimit şi forte confus.
— El nu mal tăgădui că nu te prinde! seid 

bine, am aflat că de bună sóma vrei să te laşi 
> do haiducie şi să ici de nevastă p’o slujnică din 
I curtea Dónmei lui Caragiale. Ce să zici? atâta 
ţin tote jurămintele bărbătesc!!

— Cine ţi-a spus tóté acestea? întrebă Iancu 
din ce în ce mal surprins de destăinuirea ăstor 
lucruri ce credea că numai el şi inima sa le ştie. ,

— Ce-ţî pasă? destul că ştid.
— Te-a minţit cine ţi-a spus tóté acestea, 

gângăni cam cu sila Jianu.
— Ia nu mal tăgădui, că n’al pentru ce ; eu 

nu to ţin de răd, căci ce a fost între mine şi tine 
era să să sferşescă odată că şi ed am bărbat. 
Tânjesc numai că aşi fi voit să ştid şi ed, să aflu 
din gura ta nu din a altuia.

— Tartă-mă Ileano că am greşit şi nu te-am 
cunoscut în destul de bine, strigă Iancu cu transport.

— Va să zică mărturiseşti şi tu ca într’a- 
dever m’aî uitat şi m’al schimbat cu alta? strigă

i
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Ileana abia reţiindu-să să nu isbucniască fortuna 
cea violentă ce de mult clocotea in sufletul sëü.

— Da, murmură Iancu.
— Bine bădiţă, răspunse Ileana uitându-sS 

lung la el. Să-ţi fie de bine şi cu norocire. Apoi 
după o mică pausă adaose : pe când nunta?

— Nu sciii; nu sciu chiar dacă va fi vre-odată.
— Pentru ce? w
— Pentru-că potera me prigoneşte amarnic 

şi me urmăresce pas cu pas. Tóté gasdele mi 
le-au aflat şi le-a pus la dubă.

— Nu ţî-o témâ că a aflat şi p’a nóstrá?
— Nu, căci te veci pe tine bine şi sănătosă 

şi hanul tăcut şi liniştit.
— Ecă că te înşeli bădiţă ; hanul xnett e tă

cut şi liniştit, dar nu te Încrede in el căci e plin 
de poteraşl; eu sunt slobodă şi sănătosă precum „ 
zid, dar Ion «al meü e la dubă în Rîmnic. Cârc- 
Serdar Iamandi dorine în camera ta şi cu sunt 
lăsată slobodă ca să te primesc pe tine dacă vel 
sosi şi să te dau in manele lor. Etă taina, care 
uTa silit să nu te primesc să intri în întru, etă 
pentru ce n’am deschis gémurile şi etă pentru co 
am eşit pe aci şi nu pe portiţa din dos, care o 
păzită pe dinăuntru de patru arnăuţl. Deşi m’aî 
părăsit, mie tot ml-e milă de tine: o alta în lo- 
cu-mî te-ar fi dat pe manele poteraşilor, eu însă 
nu sunt aşa do căinosă ca să te daü pe mâna 
perzăril spre a ine izbândi. Du-te dar d’aicl, de- 
părt6ză-te mal curând şi dacă vrei să scapi cu 
totul de prigonirile lor, du-te tot la via cu foi- 
şoru şi te ascunde unde vel putea mal bine.

— O să ine ascund tot în grópa de sub linul 
delà cramă, unde trăirăm anţânt când ne prigonea
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Bine bădiţă, răspunse Ileana uitàndu-sè lung la el. 

Să-ţi fie de bine si cu norocire.

/ ' I
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crăşî potera trei zile şi trei nopţi ce u’ol uita 
cât ol trăi.

— Pe atunci ine iubial şi făceai pentru mine 
fel de fel de nebunii.

— Şi tu mă iubial; te îmbrăca! voinicesco 
şi haiduceal împreună cu mine săptămâni încheiate.

— Ia vremuri trecute! nebunii uitate; să nu 
ne mal gândim la ele că trece vremea de surda. _ 
Aide du-te şi ascunde-te cum poţi mal bine.

— Dac’oî putea să scapi vino de mă găsesce 
acolo şi adu-mi şi ceva merinde, zice Iancu de- 
părtându-se.

— Bine, răspunse Ileana reîntrând în câr
ciuma sa; apoi după-ce să uită mal bine de cinci 
minute după fostul său amant lăsă să-I scape din 
pept un prelung oftat şi apoi după-ce reintră in 
întru, zise în sine: în sfârşit sunt isbândită; mal 
bine al morţii decât al alteia. Acum pe drum. ' 
Cârc-Serdar Iamandi, căpitan Duţă sculaţi şi aide 
să plecăm căci şiorecele a pornit’o spre cursă. 
Ha! Jiene vrei să te cununi al? apoi o să-ţi daft 
eü o nevastă vrednică de tine: po jupânésa câ- 

• nepa legată de j)altiha, ca lumea să pomenescă 
cum scie să-şî isbândescă Ileana cărei uumrósa.

După-ce rosti aste cuvinte fără şir şi fără de 
rost, pronunţate cu un ton violent şi tremurător, 
ca al orl-cărel fiinţe, care a fost nevoită să-şi con
ţină mult timp mânia pasionata cârciumăresă, în 
peptul căria clocotea numai dorinţa d’a-şî răsbuna 
amorul său nesocotit, fără să să gandéscá la băr
batul său, care do trei zile plecase şi nu se mal 
întorcea, smulse de de-ysupra capului săă o fiinţă 
şi două pistóle, daruri făcute de Iancu din tim
pul, în care haiducise împreună, înfipse pistolete 
la brîO, petrecu cureaua pusei! după gît, apoi eşi
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în curte, încalecă voinicesce pe calul sëü de că
lărie, căci avea şi ea cal de călărie ca orî-ce 
munteancă pentru strapaţurî şi plecă spre Dră- 
găşanl in fruntea a vre-o două-cjecî de panduri şi 
alături de însuşi Cârc-Serdar Iamandi, care cam 
des ii făcea cu ochiul şi-şi răsucea mustaţa crai- 
donescc. . •

Jianu fără să bănuiască cătuşî de puţin buna 
credinţă a fostei sale amante, să duse drept la 
via cu foişoru, care nu mal era a lui ci a frate
lui seu Amza, care după glăsuirea poruncef dom
nesc! intrase în stăpânirea întregel periuisiel (averi) 
a fratelui seű ca să să despăgubâscă de banii ce 
I»lăţise in locu-I pentru suraelo substrase do dân
sul din banii visteriel din timpul zapciarlicului; 
cu tote acestea el merse acolo ca in tot-déuna 

L ca la el acasă, căci vier acolo era un ţigau al 
P tatălui seű credincios ca şi Alexe, care-1 primea 

cu braţele întinse şi-I da tot ajutorul putincios.
Intr’acea vie să afla pe lângă crama cea nouă 

făcută de Amza şi una mică şi veche lipsită do 
pereţi şi cu invelitórea într’un pesiü. î 
cramă să alia un lin stricat şi răsturnat, pe lângă 
caro crescuse un stufiş de mărăcini şi bălării, 
care-1 acoperise cu totul şi sub acel lin să găsea 
săpat un beciü sau mal bine o gheţărie, în care 

• putea un om să stea iu picidre şi să să culce în 
' ca. Vierul, care precum am mal zis, ora fórte 

credincios Jianului, pusese do-asupra linului pâ
ment mult, pe care-1 bătuse bine cu maiul şi de
asupra pământului aruncase sămânţă de scaeţl, 
care în câte-va săptămâni răsărise şi crescuse deşi 
şi să împâclise de nu mal putea nimeni răsbl prin 
el. Acolo să ascunse Jianu do mal multe ori, mal 
cu seină iarna, când codrii să desfrunzeau, acolo

n acea
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petrecuse el şi în cursul veret trecute vr’o cinci 
zile împreună cu Ileana şi chiar în iarna trecută 
stătuse ascuns delà Sft. Dumitru pană la PascI 
şi scăpase din primejdia d’a fi prins ca prin ure
chile acului şi numai graţie devotamentului prea, 
credinciosului vier.

In iarna trecută Iamandi, care-I purta sâm
betele şi vrea să-l prinejă cu orî-ce preţ ca sa — 
întunece cu totul steaoa favorit lut Stoica, deşi 
acesta renunţase d’a se mat lupta cu Jianu, nu 
sciîi cum nu sciü ce fel aflase cum-că Iancu s’ar 
ii ascuns tot în via cu foişorul şi ar fi petrecônd 
acolo mat de când aü căcţut primit fulgi de ză
padă. Cum află astă mujdea, trămise numai de
cât pe Duţă, care cunoscea via să iscodéscá prin 
cartea locului ca aflând ceva să vie să-l vestéscâ 
i Drăgăşant, care precum seim nu era departe. v 
)uţă veni, se urcă împreună cu doî arnăuţt în 

vie, căci via era pe dél. scotoci prin tóté părţile, 
scormoni pământul pretutindeni, căută prin crama 
cca nouă, căuta prin podul cu pricina, făcut pre
cum seim în ramurile unui nuc mare, cată şi prin 
crama cea mică, sß urcă sus pe lin, dar vßcjcnd 
mărăcinii, cari-1 încunjura şi cari erau crescuţi fi- 
resce din păment nu le dădii in gând să cate şi 
sub el, ci-1 lăsă în pace şi plecă împreună cu al 
söi p’aci încolo fără să gâsésca nimic.

Peste o lună veni Iamandi, cercetă şi el, 
scotoci şi el, se urcă şi el d’asupra linului fără 
să-i dea în gând a căta sub densul şi negăsind 
nimic, se legă de vier care-i petrecea la tóté aste 
cercetări ricjend în fundul inimei sale de nepri- 
cerea lor, începii să-l întrebe, să-l descosă, să-T 
promită cerul şi pământul şi să-l ameninţe cu tóto
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urgiile putincióse, clar nu dobândi alt decât: nu 
sciü, n’am vëcjut.

Peste douë luni poteraşil 0răşî veniră, de 
astă-dată însoţiţi numai de Duţă. SÖ lăsase de 
vre-o trei zile sec de postul pescelul şi ninsese 
de cu séra ca d’o palmă. Pe atunci creştinul nu 
mânca carne în postul pescelul şi mal cu semă 

' in săptămâna mare chiar d’ar fi sciut că móré 
de fóme ; cu tóté acestea cel dintâiü lucru ce 
vcdîi Duţă de îndată ce întră învie, fii mal multe 
picături de sânge prôspSt şi câţl-va fulgi de găină 
căcjuţî pe zăpadă. PasS-mi-te vierul ne-avend alt
ceva ce să dea lui Jianu să mănânce, îl tăiase o 
găină şi i-o gătise cum se pricepuse şi el.

— Ha băhauie! te-am prins, strigă ciauşul 
radios; de unde e aşa sânge.

— A vrut să m0ră o găină aséra, respunse 
ţiganul şi eu de milă am tăiat’o.

— Ti! că nu scapi tu aşa eftin cu mine! 
dacă al tăiat1 o unde e găina? ad’o încoa.

— Am aruncat’o.
— Cat*o unde al aruncat’o.
— A nins pe densa.
— Te-aî prins cioră, căci dacă mai ningea 

de când al tăiat’o acoperea ninsórea şi sângele 
ăsta. Spune mal bine unde aî ascuns pe Jianu, 
că do unde nu val şi amar de tine! te punem la 

{ grele chinuri.
— Sunt în mânile Măriilor Vóstre, faceţi ori

ce vreţi cu mine, că eű minciună nu pot să spun, 
rCspunse ţiganul cu resemnare.

— Pregătiţi băcţî bicele de curele cu vârfu
rile do plumb ascuţit, vedeţi şi de ţepele de bătut 
între unghii şi roşiţi bine fiarele, cu care să-I ar
deţi tălpile.
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Arnăuţiî cum aucjiră ordinul ciauşuluT, luară 
pe bietul ţigan şi-l căsniră şi-l chinuiră in modul 
cel mal barbar. El sărmanul ţipă, se tăvăli, îşî 
blestemă ziua în care s’a născut, chiar plânse ca 
o innere, dar pe stăpânul sört nu-1 dădîi de gât.

Veclend şi vec]end că cu nimic nu póto scóte 
la cale si că ţiganul era p’aci p’aprópe să mpră 
fără să spue nimic, Duţă întră la bănuială cum-că 
cine i-a spus că Jianu ar fi acolo i-a minţit, în
cepu să crézâ cum-că ţiganul n’ar fi fost de loc 
vinovat şi înfricoşindu-se că póto se intre la vr’o 
răspundere la caz d’a-î repune viaţa, porunci ar- 
năuţilor să-l lase şi să-l deslege şi după aceea 
plecă cu omenii săi ca să nu se mai întorcă.

După acesta probă de devotament, Iancu eşi 
din vizuina sa, căută singur po ţigan pană ce sŐ 
înzdrăveni şi îndată ce tvecù Pascile şi se în- 

*uuzi diu nou codru, părăsi intr’o nópte via şi 
} apucă din nou de haiducit.

Duţă aflând că şi de astă-dată Cârc-Serdar 
Iamandi şi poteraşil sëî apucă calea ér’ spre via 
cu foişiorul, dădii din umeri cu neîncredere şi 
rise pe sub mustaţă, dar când ajunse în vio, cânc\ 
vëcjù pe Ileana, care mersese împreună cu el şi 
călărise alături cu denşil aidoma ca un voinic, că 
se duce drept spre crama cea părăsită, da la o 
parte o clădărie de mărăcin! şi descopere linul 
cel rßsturnat şi şanţul în fundul căruia sta tupilat 
Jianu în carne şi óse, căscă împreună cu şeful 
seîi ochi! cât gurile de pahar şi rămase po loc 
încremenit.

Jianul de-o-camdată nu vS^use nici potera 
nici pe conducetorii ei, ci numai pe Ileana şi zise 
cu un ton sperios:

— Ce e Ileano? ce s’a întâmplat de ai venit aici?
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— Esï puţin pană afară, ca să - vecjï co s'a 
întâmplat? răspunse ea rânjind.

Iancu scóse capul afară din mărăcini şi când 
vccjù în interiorul cramei o iotă de poteraşî, care 
incunjuraü linul din tóté părţile cu un lanţ de 
guri de puşcl tóté îndreptate spre el, scóse un 
răcnet de leu şi strigă din tot adâncul sufletului sëü ;

— Ah! m’al mâncat fript fată de lele ce
ai fost!

— Aşa ’şî isbândesce femeia ce iubesce pen
tru cea dintêifi şi cea din urmă data şi sS vede 
înşelată şi părăsită, strigă Ileana scrîşnind din 
dinţi într’un chip sinistru.

— Fie, dar nici tu nu vei rfimânea cu viaţă 
după mine.

Pronunţând aceste cuvinte Iancu mai repede 
, decât a putut Ileana să sß retragă scóse delà brîü 

un cuţitaş, se repecţi ca o panteră spre fosta sa 
auiantă şi maî nainte d’a-l opri cine va, î-1 îm
plântă drept în inimă şi o lăsă să cadă jos fără 
să scotă un gemet măcar, mörtä ca cum ar fi 
fost trăsnită. Vecţend astă scenă tragică Duţă 
făcu un pas ca să sară în ajutorul Ileaneî, dar fii 
cel din urmă din viaţa sa, căcî acelaşi cuţitaş 
intră pană în plăsele în coşul peptuluî sßü şi-l 
culcă la pământ fără viaţă.

— încă un ucigaşii* al suroreî mele morţi 
strigă Iancu radios de bucurie aruncând cât colo 
cuţitele şi iataganele câte maî avea; acuui étâ 
me daü prins în mânile vóstre, faceţi orî-ce vreţi 
cu mine.

Iamandi de-o-camdata nu crecjù că va pune 
mâna cu aşa înlesnire pe cel maî teribil din câţi 
haiduci fusese pănă atuncî şi porunci arnăuţilor 
seî să sß repézâ spre densul şi să-l lege fedeleşiu
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fára însă să-î facă vre-un röü. Arnăuţiî sS supuse 
şi intr’o clipă îl legară cobză fără a întêmpina 
vre-o resistenţă. După aceea 1Ï aruncară în cap 
o tătar că, se scoborîră in vale şi îl aduse astfel 
zăvonit pană la Drăgăşanî.

Ajungênd acolo şi vecţend că Iancu nu opune 
cea mal mică resistenţă, Iamandi porunci să-î 
deslege manile, ii băgă piciórcle în fiare şi manile ~ 
In cătuşe şi aduse două căruciore de poşte ; în cea 
dinteiu din căruţe puse pe Jianu încătuşat cu 
faţa spre cal şi la spatele seö sö aşe<|ă un arnăut 
armat ca un arsenal. In a-doua cărucioră puse 
alţi doi arnăuţi asemenea armaţi şi pe urmă îî 
porni pe toţi să mergă astfel ziua şi nóptea pănă 
la Bucurescî. Iamandi plecă spre Rimnic după- 
ce dădii cuvenitele ordine ca să îngrope pe Duţă 
i pe Ileana şi îndată ce ajunse la conacul isprăv- ^ 
licieî îşi dădu iute raportul şi plecă şi el spre 

Bucurescî.
Iancu şi suita sa ajunse în Bucurescî a-doua 

zi sóra şi îndată ce pică, escorta sa îl duse la 
palatul domnesc după podu Mogoşioeî, care azî 
se numesce casa Lahovariî, şi-l dădii în primirea 
arnăuţilor domnescî, care-1 închise in beciurile de 
sub odăile arnăuţilor din rînd cu pórta palatului 
domnesc pănă să se facă formalităţile cerute ca 
să-1 ducă la puşcărie.

Prima fiinţă ce vec]ii Iancu când sö scoborî 
din căruţă ca să intre în temniţă fii 0răşî aceia 
a lui Cârc-Serdar Stoica, care-1 rîdca in nas; el 
însă trecii pe lângă el cu fruntea în sus, îî aruncă 
o căutătură despreţuitoro şi se mulţumi numaî 
•d’a-î c|ice:

— O veni şi rendül teü.
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XV.
Tesaurele Jianului.

Temniţa lu care închisese Grecii pe Jianu, 
după-ce îl scoseră din închisorile palatului, era 
tot ce póto fi maT oribil şi mal chinuitor între 
închisori. Era faimosul beciu din pântecele sub- 
teranel armăşiel, în care zăcuse predecesorul söö 
In haiducie, vestitul Corbea peste douë-zecï şi 
nouë de luni.

închipui ţi-v8, o vizuină de piatră lungă de un 
stânjin, înaltă de şese palme şi lată de patru, un 
adevărat mormânt săpat în steiü de piatră, in 
care omul abia putea sta lungit fără a së putea 
mişca do colo până colo şi fără a së putea ridica 
mal sus decât in genunchi, a care! gură ce da în- 
tr’o subterană mal largă era zăbrelită cu gratii 

' grdse ca pe mână şi dese în cât nu putea trece 
braţul prin ele, caro n’avea altă deschicjetură de
cât acea gură zăbrelită şi nu primea aer decât 
din cea laltă subterană, care nici densa nu era 
destul de luminósá.

Omul intr’acea vizuină de fiare era nevoit să 
stea pe brânci ca dobitócele mal fără să së misce, 
căci stri intonarea locului nu-I permitea să sö scólo 
in sus şi grósele cătuşe ţintuite în steiul de piatră, 
în caro craii ferecate mânile, piciórele şi chiar 
gîtul, precum şi lacătele ca ploşcile ce eraü atâr- . 
nate do grumajiî şi mijlocul sëü, îl doboraű prin 
greutatea lor. Pacle, pe care zăcea pu trec] eaö sub 
el şi densul nu putea să le íntórcá ca să fie mal 
puţin nesuferite, apa ce së înfiltra prin boltă că
dea peste el picătuiă cu picătură şi el nu putea 
să së dea la o parte spre a evita îngheţătorea sa 
udătură, jigănil urícióse, nedespărţite companióne

f
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ale umcjeleï şi ale întunereculul: chiţcanl cât pi
sica de mari, brósce cât plosca de late şi şerpi 
lungi d’un stânjin şi groşi ca pe mâna îl visitau 
adesea, treceau peste el, ii îngheţau cu desgustă- 
torul lor contact şi chiar îşi făceai! cuib în cutele 
puţinelor vestminte ce-1 acoperea, şi el nu putea 
să ső misce ca să le goneseă ! Mizerabila mân
care ce i se dea o îmbuca pe brânci, puţina apă 
ce i se oferi a ca să-I potolescă setea o înghiţea 
pe brânci, pe brânci îşi petrecea tot amarul vieţel 
şi-şi făcea chiar.... tote neputinţele omenesc!î 
Decât asemenea viaţă de o mie de ori mórtea 
cea mal cumplită!

lntr’asemenea beciii, într’asemenea scorboră, 
intr'asemenea vizuină zăcea fostul căpitan a peste 
150 de voinici, acela de care tremurase de frică 
t6tă grecoteimea din ţâră în decurs de-aprópe trei 
ani, acela al carul nume se cânta de tóté doinele * 
•i töte baladele Românesc!! Suferinţă mal mare, 
imilinţă mal înjosi tore, rësbunare mal crudă nici 
jă se putea!

Intr’o zi saü într’o nópte, nu putea să-şi dea 
séma, căci el îşi luase rămas bun delà lumină 
din ora, in care intrase în acea temniţă şi nu 
vedea alt decât din când in când câte o crepus- 
culă forte palidă; intr’o zi saü nópte, zic, sta în 
capul ósolor gârbovit de greutatea ilarelor ce ţră- 
geaă mal bine do treî-c]ecî do oca, rezemându-së 
de peretele temniţei. Pe faţa sa. era întipărită 
durerea cea mal vie, de buzele sale rătăcea amă
răciunea .cea mal descurăgiătore, în căutătura sa 
së vedea abandonul cel mal complect. Din când 
în când ţişnea din ochii se! câte o scântee fulge- 
rătore, din când în când căutăturele sale së ridicaü 
spre bolta cea pleoştită a scorborel, care era cu
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totul departe d’a semăna în înălţime şi majestate 
cu bolta cerului şi fórte adesea, sprincenele sale 
se încruntau într’un mod teribil, faţa sa se brăsda 
de nişte creţuri ameninţătore, pumnii i se strân
geau cu convulsiune şi peptul 1 sö umfla cu pu
tere şi scăpa câte un lung şi sgomotos oftat 

— Of! of! of! scrisă blestemată! strigă el 
I suspinând din adcncul inimel, of! că duşmancă şi 

pismaşă mal fuseşî cu mine! Ce am cre(|ut şi ce 
am ajuns? ce nădăjduiam şi ce mi s’a întâmplat? 
şi nici măcar o nădejdie cât de slabă ca să pot 
eşi din astă scorbură măcar o zi, ca încal să-mi 
isprăvesc mult dorita isbândire! Nici d’atâta bun 
nu fuse! ca să pot spăla în sângele ucigaşilor 
sângele surióreT mele. Pentru ce ine prigonesc! 
cu atâta invicrşunare, scrisă pismaşe? pentru ce 

. nu mă laşi în pace ursită blestemată? dacă te-aï 
p hotărît ca să adăpl în veclnicie amărâtele mele 

buze numai cu băuturile cele mal amari, învred- 
nicesce-me Încal să s6 atingă din când în când 
de ele şi câte o picătură recoritórc. Dacă m’aî 
smuls din mijlocul băeţilor mei, dacă m’aî lipsit 
do fraţii mei dc arme şi aî lăsat codru vëduv de 
numele meu, învrednicesce-me încal să më încre
dinţez că el sunt bine, că ei sunt adăpostiţi de 
orî-ce primejdie, că el sunt în stare să ducă la 

C bun sfârşit fapta desrobireï némuluï românesc de 
■ sub jugul strein. Asemenea dacă m’ai lăsat fără 

de măicuţă şi de suridră şi dacă mTaï osândit să 
pier de o mórte atât de ocărită, dă-rnî încal pe 
mână po acela, ce este pricina tuturor nenoroci
rilor şi pe urmă dâ-më la muncile a o mie de morţi.

Abia apucă să termine acest blestem şi acés- 
tă rugă zisă cu un vers sinistru şi dtă că ure
chile sale fură isbite de sgomotul mal multor 

»I. J.M 11

.
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chel şi lanţuri şi îndată după aceia apăru dincolo 
de gratii în temniţa cea mare o mogâldétâ negră, 
care se apropia bâjbâind de gratiile sale tîrând 
după sine un lanţ doboritor.

— Cine o? strigă el zărind acea mogâldăţă 
în slaba crepusculâ ce domnea în temniţa vecină.

— Eű sunt stăpâne, răspunse o voce cunos
cută, o voce credinciosă, o voce iubită, vocea lut 
Alexe.

— Tu?! tu Alexe? esclamà lancu forte sur
prins, cum al putut intra tu în temniţă şi răsbi 
până la mine?

— Ce fel cum? ce nu scil?
— Ce să sciă?
— Xu scil că ne-aü prins, că ne-aü închis, 

ne-aû adus aici, ne-aű judecat şi aşteptă să te 
judece pe tine ca să ne spânzure pe toţi de-odată?

— Nu sciu nimic, răspunse lancu forte abătut.
— Şi el te in vinovăţia pe tino căpitane că 

i-aî vândut!
— Eu să-I vem] ! şi aö crecjut?
— Da, omul la năcaz multe zice şi te osân

dea cu graiu maro şi mă Învinovăţea şi pe mine 
că am fost înţeles cu tine, că eü le-am dus po
runca ta d’a merge la coţuşea de Ileana, în casa 
caria au dat do pcire.

— Cum? în casa IleancI i-aii isbit potera?
— Da.
— Va să zică ticălâsa nu s’a mulţumit că 

m’a vândut pe mine, ea v’a vândut şi pe voi?
— Ce, tot ea te-a dat do gât?
— Ea ticăldsa.
— Oh! căci nu scap măcar trei zile ca să-I 

sucesc gâtul la câfă.
— Lasă că-I Tarn sucit destul de bine.

I
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— Al omorit-o?
— Ca pe ca.
— Bravo stăpâne; se cunósco că esc! căpi

tanul nostru.
— Dar bine, unde e temniţa vcistră? tot în 

aceste beciuri?
— Ba nu, e în partea cealaltă a annăşieT?
— Dacă o aşa, cum d*aî rösbit pană aici?
— Boer Vasile Moangă a mijlocit ca să mS 

închidă aici spre a-ţî ţine de urlt
— Moangă e aici?
— Da, stăpâne.
— Bietul prietin! a trebuit să fie el, care să 

se gândescă la cel nenorocit! bine că i-a îndu
plecat şi la atâta lucru.

— Dar bine stăpâne, pentru ce nu eşî din 
acea firidă?

— Ce lei nu vecţl gratiile, caro ne desparte 
şi lanţurile, care in8 dobóri?

— Cum? aii fost atât do ncomenoşî ca să 
te închidă in acea firidă ca într’un mormânt?

— Asta n’ar fi nimic dacă stratul de pae, pe 
care zac n’ar fi putred şi înecat într’o apă mor- 
cirhisă.

— Mult amar trebue să rab<li dragă stăpâne ! 
— Mult, mal mult decât póte omul răbda. 
— Şi n’am nici o putere ca să te mântuesc! 
— N’aT aliat, pentru care pricină te-a trimis 

Moaugă aici?
— Ba da.
— Ţi-a şoptit ceva la ureche?
— Multe.
— Oh! grăosce, grăesce mal curând.
— Mal inteiű de tóté mî-a zis că nădSjdu- 

esc! mult că Dincă Oteteleşeanu, Dumitraşcu Bi
li*
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bcscu şi Voinescu stSrueso mult pe lângă Vodă 
ca să-ţî capete citarea.

— Ertarea delà greci! lipsă de ea.
— Se vede că aï uitat pe Sultănica?
— S’o uit? draga fată! crecjl că e cu pu

tinţă? ea pót© m’a uitat; póto nicï nu scie! e 
atât de departe.

— Acea fiinţă, care a făcut atâtea pentru 
tine stăpâne, nu póte să te uite aşa do lesne.

— Aï dreptate tu; ce a mal cjis Moangă?
— A f]\s că césul isbândircï se apropie. Tudor 

la Muscali face minuni, s’a bătut de mal multe 
ori cu turcii şi a ajuns părueic, adecă cum se 
zice pe la noi sluger. In curând el se va intórce 
in ţară, ca să incepă marea luptă a desrobireî.

— Când o veni cl, eű sunt lut de óle.
— Inima ’ml spune stăpâne, că tu n’aî să 

mori aşa de curând.
— Me vede în ce hal am ajuns şi mal nă- 

dâjdueşte! Spune-mï mal bine ce a mal zis Moangă?
— Ml-a zis să-ţî spui că amândoi fraţii töl, 

coconu Amza şi coconu Radu aö sosit de cinci 
zile in BucurescT şi de abia erl aii căcjut la pició- 
rele lui Caragea, ca să te erte.

— Ruşine şi ocară pe mine ca să ajung în 
halul d’a aucji, că fraţii mei cerşetoresc ertarea 
mea delà duşmauil mei de mórte, delà Grecii 
cărora am jurat peirea!

— El! ce-ţî pasă Mării tale dacă alţii sö 
rogă şi fruntea Măriei tale nu se plâcă?

— Aşa o, bine zici tu; dar ia ascultă cu 
Cârc-Serdar Stoica n’aî dat nici de loc ochii?

— Nu.
— Nici n’aî auc|it cam pe unde-I lucesc ochii?
— Mi ső pare că e in Bucurescl.
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— Ali! de ce nu-1 in il ém nă tătarii si vie încoa.
— Mâine când m’o scóte la muncă aşi fi In 

stare să spui o minciună a?a în văzduh, ca să-l 
fac să vie numai in meşl şi fără papuci.

— Ce al spune ca să faci astă minune?
— I-aşî spune că vrei sâ-I descoperi unde 

ţi-aî ascuns comorile.
— Părerea ta nu e rea; lasă-mă numai până 

mâine, ca să me gândesc la vr’o scornitură istăţă.
-— Bine.
In sera aceleT zile Alexe să culcă pe lespe

zile gólé lângă gratia firidei, în care era vînt că
pitanul seu, întocmai ca cânele ce dorme lângă 
porta stăpânului söű şi a-doua zi îndată ce ső 
crăpă de ziuă se sculă şi neputênd face alt-ceva 
căci gratiile grósc de fier îl despărţia de căpitanul 
seu, îngenunchiâ înaintea zăbrelelor şi se puse a 
păzi de dihănii uricióse pe Iancu, care încă dor- 
mia, ca o mumă pe unióéiul söű.

Poste zi după-ce Iancu să sculă şi mancă 
câte-va îmbucături dintr’un codru de pâine uscat, 
pe când Alexe povestea cu amănuntul cum a că
ii ut in mânile poterel, étá că aucjiră fără de veste 
răsunând la uşea ínchisórel un zgomot discret de 
chel şi do zăvore. Cum aucji Alexe acest zgomot, 
să sculă repede in sus, alergă spre uşea închisorii 

; şi spre cea mal mare mirare a sa vëc]ù, că uşa 
temniţei să deschise şi câ în locul temnicieruluî 
întră în întru o fcmee, care ţinea în mână un 
felinar şi că îndată ce întră să închise uşa după ea.

— Ju páni ţa Sultana! strigă Alexe încremenit.-
— Ce spui tu ? esclamă Iancu cu neîncredere.
— Unde e Iancu? întrebă Sultănica îndată 

ce văcjii şi recunoscu pe Alexe.
— Glasul eî? ea la mine? tu aici? strigă

!

!

?
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lança nebun de bucurie şi durere, ridicándu-sö în 
capul óselor în gróznica sa inchisôre.

— Val de mine! ce-mi vecjurâ ochiî? în ce 
íncbisóre te-aü zăvorit!

— într’un mormênt! nuirmură Alexe plângând. 
— Şi sä nu pot nici măcar să-l îmbrăţişez! 

nu-mi închipuiam că póte fi omul aşa de rôü!
— Cum aï făcut d’ai răzbit păn’aci? prin ce 

minune şi s’a deschis zăvdrele astei închisori? , 
— Am căcjut îu genunche înaintea Domne!, 

i-am destăinuit tot adâncul inimel mele, am ru- 
gat’o, am plâns, am sărutat urmele paşilor sßi şi 
deşi me iubesce ca pe o fiică, abia am putut că
păta voia numai d’a veni să te vëc] odată, căci 
nimeni nu te cuncisce Iancule cât plătesc!.

— Oh! Sultănico, Sultănico, strigă Jianu of
tând din băerilc inimeî, mult bine ml-al făcut că 
m’a! învrednicit să te mai vöd mai înainte d’a
muri şi erăşi mult rëü mT-ai pricinuit, căci vë- 
dêndu-to îmi pare rßö că mor, mi se frige inima 
că sunt nevoit să te părăsesc.

— Să mor! tu? o nu, nu te teme; fii sigur 
că nu vel muri, nu te las eîi. D'aşi sei că fac 
minuni întorc pământul cu dosul in sus, mă duc 
pănă la Vodă, întorc capul tuturor cucónelor, fac 
netrai in casele tuturor boerilor divanului şi tot 
te scap.

— Mult trebue să mö iubesc! tu Sultănico, 
de esci in stare să faci pentru mine atâtea jertfe, 
să te lupţi chiar cu ceea-ce e peste póte! strigă 
Iancu cu tinereţe.

— Ma! te indoescl do iubirea mea?
— Oh! nu, aşi fi un nelegiuit; mă gândesc 

numai pentru ce şi pentru cine atâtea jertfe? Cine 
sunt eu ca să însuilu o dragoste dumnec|e6scă şi
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cu ce pot să-ţ! răsplătesc pentru atâta bunătate, 
eu care nu pot să-ţ! daü în schimb nici măcar 

, un nume nepătat?
— Oh! Iancule, te rog nu mal grăi astfel, 

că ine faci să crec] că tu nu m’al iubit, nu mă 
iubesc! şi nici nu sciï ce este iubirea. Iubire fără 
de jertfă este întocmai ca biruinţa fără primejdie.

, , Nu voiü să sciü cine escT, nu voiü să sciü ce 
nume îmi aduci, nu voiü să sciü nici dacă poţi 
a ine face fericită. Eü sciü că te iubesc, eü sciü 
că sunt logodnica ta, eü sciü că ard de dorinţa 
d’a fi cu un cés mal curend femeia ta, întâmpla
se pe urmă orT-ce.

— Oh! Sultănico, atâtea jertfe sunt de prios, 
sunt nefolositóre. Pentru ce să-ţî omorî tu dulce 
copilă tinereţea şi viitorul, legându-ţ! scrisa de un 
nenorocit, care o p’aprópe d’a muri de mórtea 

SSL cea mat ruşin0s&? Du-te, lasă-me, uită-mă; fugi 
de atingerea mea, care e ciumată, şterge de min- 
te-ţl căci aducerea aminte de mine chiar ţT-ar 
pricinui nenorocire şi... şi mărită-te cu altul mal 
vrednic de nestimatele sale daruri.

— Asta ’ţl o povaţa ta? esclamă Sultănica 
abia putând să-şi stăpân és că mânia şi indignarea.

— Acésta este ruga mea.
— Zi mal bine mărturisirea ta, cum-că nu 

m’al iubit şi nu me iubesc!.
— Nu te iubesc eü! esclamă el cu durere.
— Da, da nu mo iubesc! de aceea mă go

nesc!. De una bine fac! şi ca să te ascult éta 
mô duc, dar să sciî, că îndată ce voiü eşi d’aiçl 
îmi voiü face séma singură.

— Ba asta să n’o fac!, strigă Iancu speri os.
— Pentru ce nu? ce ma! ui8 legă de acest

pământ?
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— Mama ta.
— Mama mea? D-cjeü a fost prea aspru cu 

mine de când ne-am despărţit! deşi nu e multă 
vreme totuşi s’a petrecut în viaţa mea lucruri • 
mari, nenorociri peste putinţă de suferit. Biata 
măiculiţâ, după trei zile de o boia neasceptată, 
crunta mórte mï-a smuls’o din braţe şi m’a lăsat 
într’astă lume cu totul singură. In urma acestei f 
nenorociri ne mal avend ce face peste Olt, aflând 
şi despre tine că al încăput pe manile poteraşilor, 
numai decât am vendut casă, vie şi tote edecu- 
rile pe cât am putut, am alergat aici unde am 
aflat că te-aîî adus şi m’am hotărit ca saö să te 
scap sau să mor împreună cu tine şi când să zic 
Dómue ajută, când isbutiù sfi-ml ve<] împlinit do
rul cel mal scump, să daü ochi cu tine poftim, 
tu me gonesc!, mS poftescl să iubesc pe altul, 
clacă este cu putinţă ca cine-va să iubcscă de 
doue ori?!

— Sultănico, tu nu m’al inţcles şi al drep
tate; mi SŐ pare că de când stau aici in astă vi
zuină mintea mi s’a turburat, judecata m’a pă
răsit, nu mal am şir la vorbă. Mie, sărmană co
pilă, mi se frânge inima de mila ta, ’mî e ciudă 
că dragostea te îmboldesce să-ţi legi viaţa de un 
om perdut şi tu éta ce erecţi ! Ce să iaci tu, săr
mană lată, cu iubirea unul om, care e cu un pi
cior în gropă, cu dragostea unei fiinţe osândite 
la ruşine şi necinste, cu tovărăşia unul dosădit, do 
care fuge cu cutremur orl-co fiinţă omenéscá? Ce 
să te faci tu cu acel om, care îu cele din urmă 
minute ale vieţel sale nu să gândesce numai că 
perde o comóra nestimată, care cu nimic nu so 
mal póte câştiga, ci să gândesce mal mult că 
more fără să-şî indeplinéscá pe deplin jurământul
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ce a făcut, că n’a putut să ştergă din numerul 
celor vil pe acela, ce a pricinuit mórtea aurorei sale?

— Sora-sa ! ârăşl ea ! murmură Sultănica cu 
durere şi gelosie; tot la ea şi numai la ea së 
gândesce chiar în pragul morraêntuluT !

— Sultănico, strigă cu vioiciune Iancu, dă-ml 
In mână pe Stoica şi pe urmă fă cu mine orl-ce vrei.

- • Spune-mi cum sâ-ţl-l daű, arată-mi un mij
loc omenesce putiucios şi më jur pe dragostea 
nóstrá că-ţM daö.

— Să fio cu putinţă ca să më iubesc! atât 
do. mult, ingeréscâ copilă!? strigă Jianu fdrto 
minunat.

— Oh! erăşT më întrebi! ér’ më întrébà, sfinte 
Domne! pe când tu scil că pentru el mie nu mi 
së paro că o vre-o jertfă în destul de mare!

— Oh! d’aî putea să-l faci să vie încoa! oh! 
d’aî putea să-I strecori pănă la urechile lui câte
va cuvinte amágitóre! oh! d’aî putea să faci să-I 
Intre în mână câte-va rîndurî, care să-I pomenésâ 
de comorile mele! oh! d’aî putea să-I încredinţezi 
că tot ce am pe sufletul "meft ar fi al lui, dacă 
ml-ar da drumul! oh! dacă al putea să faci «tóté 
acestea, aşi dobândi raiul, aşi îrnpëca sufletul ră
tăcit al surórel mole, aşi muri felicit!...

— Voii! putea, răspunse Sultana cu hotărire.
— Dar bine cum? căci eü n’am nimic cu ce 

şi po ce să-I seriü.
— Etă acest ac, împunge-te cu el in vâna 

delà mâna stângă şi scrie ce al de scris cu sân
gele tëô po acesta m ah ramă albă.

— Oh! Iţi mulţumesc, Sultănica mea, strigă 
Iancu smulgênd acul cu lăcomie din manile lo- 

; godnicel sale, care-1 vîrise printre zăbrele şi im- 
I pungênd adênc vîua cea mare delà mâna stângă
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cu vériül acului ca să iasă mal mult sânge. Apoi 
luă măhrama, o întinse pe podul palmei, muie 
vériül acului In picătura de sânge şi scrise urmă- 
torele rîndurl:

„Cftrc-Serdare Stoico!
„Cine-va din tovarăşii lui Iancu Jianu, care 

„acum geme ca si el în ínchisóro, te vestesce că 
,;dacă al întrebuinţa puţină viclenie, te al sluji 
„de că te-va momeli şi-î al face ore-care făgăduel!,' 
„nenumératele comori ale lui ar fi a!c D-tale şi 
„cu ele aï dobândi isprăvnicia, după care duci 
„dorul de atâta vreme.u

— Chiar azi va încăpea astă scrisóre in ma
nile lui Cârc Serdar Stoica, răspunse Sultănica în- 
făşurând măhrama şi vîrînd’o in sin.

— Aide jupăniţă, vino mal iute, că a trecut 
césul, zise o voce grosă de afară. i

— Să ne vedem sănătoşi lanoule, zise Suh^ 
tunica lăcrămând de ciudă, că nu putea nici să 
dea mâna cu iubitul séu.

— Să ne vedem iu cer, răspunse Iancu ase
menea lăcrămând.

,— Ba pe pământ şi în vremuri mal fericite, 
replică Sultănica eşind din temniţă.

— Chiar in sera acelei zile măhrama scrisă 
cu sânge omenesc era in mânile lui Stoica.

— Are dreptate ăst prieten necunoscut, cu
getă el plimbându-sé prin casă, ăst hoţoman cată 
să fi strâns bănet mult din tâlhărilo lui; dacă aş 
întrebuinţa puţină dibăcie, aş putea să pinii mâna 
pe nemărginitele sale comori şi prin ele aş isbuti 
să mo fac ispravnic, pete chiar caimacam al Craio- 
vel şi nu e mirare, că aş putea să mo sul păuă 
şi la tronul, pe care a stătut un Hangerliu. Cu 
bani mulţi ce n’aşî face?
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Preocupat cu aceste cugetări, îşi luâ conteşul 
din cuiü şi calpacul după masă, să îmbrăcă iute, 
eşi afară, să îndreptă spre armăşie şi ajungêml 
acolo întră in cămara marelui armaşi û şi dupâ-ce 
vorbi cu el cât-va şi dobândi delà el drept semn 
pentru armăşel şi temniceri propriul säü inel, să 
cobori în temniţă, în care era închis Jianu. Cum 

j il vă(Jii, Jianu făcii o mişcare ca cum ar fi vrut 
să să repăză asupră-I ca să-l sfîşie, dar grila cea 
grósa şi raţiunea îl făcii să-şi vie în fire şi să fie 
mal prudent.

— Ei ce mai ala bala? cumnate Ianculc, zise 
Stoica cu buzele încreţite de un suris triumfător 
şi dcspreţuitor apropiindu-să de gratia dincolo, pe 
care să zărea ghemuit lancu.

— Ei ! ce să fie boerule, răspunse acesta pre- 
făcându-să a fi trist şi abătut, sufer, sufer amar]

- egrasia, fiarele, zăbrelele şi urîtul, pustiul de urîi 
o să mă omóre val de păcatele mele!

— Apoi de, omul ce face aia trage.
— Aşa este, dar mulţi fac şi nu mal trag.
— După cum este şi norocul omului.
— D’aia nu zici rôü; pustiul meu de noroc 

după-ce m’a lăsat să fiö atâta vreme tare şi mare, 
domn şi împărat peste cedri şi munţi, acum m’a 
aruncat într’astă scorboră grósnicá.

— Cine strică? dacă n’ai sciut să te păzesci?
— Cine să strice? norocul blestămatul, care 

a hotărît să fiú prigonit de un Cârc-Serdar ca 
Stoica. Ce folos că eu am fost mistreţul pădu
rilor, dacă tu, Serdare ai fost vînătorul meü?

— Mă desmerdezî în bătae de joc căpitane 
şi n’ar li de nevoe să încapă asemenea vorbe în
tre óment ca noi simandicoşi, cari precum scii şi 
no cam rudim.
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— Oh! (Tam fi fost rude, eü n’aşî fi aici.
— Dacă-mî aï li fost chiar frate tot aï fi fost 

iiicî, fiind-că tu n’al avut cap, n'aî sciut cum să 
faci ca să scapi.

— Nu m’am luptat ca un leii?
— Nu trebuia să to lupţi cu pistólole. ci cu 

alt-ceva. Cât aï haiducit aï adunat ceva bani? %
— Pentru ce mS întrebi?
— Pentru că eî te-ar fi scăpat de sute de 

polcuri de panduri şi poteraşî.
— Cum së póte?
— Cc-ţl spune Stoica; uite láncúié, eü îţi 

vorbesc prietenesce: dacă tu in loc să fi o mórit 
pe Duţâ, Tal fi trimis după mine ca să-mi zică 
din parte-ţl: Serdare, am zece butóe cu galbeni 
turalil; aide să-î îinpărţim: ţie jumetato, mie ju
mătate, atunci eü me rcpec|ém într’un suflet delà ^ 
Bucurcscï la Rîmnic, făceam vént lui Iamandi şi 
pe urmă întorceam pe toţi gonitoriï tei cu spa
tele spre tine şi tu plecaî p’aci încolo să-ţî mă
nânci rămăşiţa banilor in tihnă prin ţara Ardea
lului sau alt unde-vu.

— Cârc-Scrdare Stoico, dacăţi-aşT zice acum: 
am zece butóie cu turalii, ţi-le daü ţie pe tote, 
numai desehide-mï porţile ăstei tăiniţe şi lasă-1118 
să me duc ori unde, ce al răspunde?

— Aş réspunde, vcricule: acum este târcjifl, j 
nu mal pot nimica banii tei.

— Dacă ţî-aşl mai spune: te voiü duce în
tr’un loc unde sunt ascunse comorile mele, te 
voiü băga într’un loc unde grămezile do aur şi 
do argint sunt aşa de mari în cât aï novoe d’a 
le nini cu lopata; dacă ţi-aşîzice: sunt ale tale; 
ia-le, încarcă zecimi do butóie şi căruţe, fă-te bogat,

j
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fâ-te mare, fă-te ispravnic, numai dă-mî drumul 
síi fug din astă tară, óre ce al răspunde?

Ca să-ţi împlinesc dorinţa, trebue să cumpăr 
prea mulţi omeni, trebue să împart mulţi din 
bănit tel şi eű care me primejduesc rămâiâ cu 
nimica. Armaşul e lacom, el nu sS mulţumeşte 
cu puţin.

— Dacă aş deschide încă o uşe şi ţl-aşl arăta 
o altă casă, unde sunt mulţime de vase de aur 
şi argint împodobite cu scumpe pietre, unde ne- 
munărate stofe şi şaluri stau grămădite în téncurl 
nenumărate şi ţi-aşî zice: stăpânesce-le sănetosr 
ce aï zice?

— De! tu eşti om cu nume mare; însuşi 
marele vornic catadicsesce a se gândi la tine şi 
ca să nu cad eű in primejdie, ar trebui să daü 
şi lui mult, forte mult şi ...

— Dacă aşi mal deschide cea din urmă uşăy 
iu care se văd nenumărate pietre nestimate stră
lucind ca stelele cerului, aï mal crâcni?

— Dacă aş da jumătate din ele lui Vodă... 
el e lacom şi papă pe puţin o jumătate, însă 
pentru tine... de! să mă gâudesc. Să-ţi văcţ co
morile şi apoi iţi voiü răspunde.

— Dacă vrei să le vezi, deschide aceste ză
brele, deschide şi uşile temniţe! şi aide să mer
gem acolo, unde sunt ca să ţi le arăt.

— Undo sunt?
— Peste Olt.
— Oh! prea doparto, mal bine spune-mi mic 

unde sunt; voiö merge să văd şi apoi pe cinste 
îţi spuiü de le primesc sau nu.

— El, vericule, prost mă mal socoteşti! dacă 
ol pune mătăluţă laba pe ele ce nevoe al să te 
mal gândeşti la mine? Dacă vrei să le aî să
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lasă-le sä putrezéscamergem împreună; de nu 
în sinul pământului,

— Apoi, jupan tae pungă, zise Cârc-Serdarul 
cu supărare, nu scil că unde nu încape, voia ur
mezi! nevoia?

• í

— Ba sciu, boerule, că încape şi ea pe la 
unii omeni, dar la unu ca mine zëü nu. Cura aţi 
isbuti să ine faceţi să vi le dau pe mână? prin^ 
chinuri? el, voi veneticilor nu sciţi ce este Ro
mânul îu stare să facă când îşi pune în iuat; 
vede tăindui-se trupul bucăţica cu bucăţică şi nu 
spune nici mort aceea ce vrea să facă. Eîi sunt 
în manile vóstre, me veţi munci, mă veţi chinui, 
dar nu veţi afla acele comori nemărginite, caro 
ar putea să facă pe cel mal de jos să ajungă nu 
numai ispravnic, dar chiar Vodă. Vreţi să mo 
pedepsiţi, (ie voia vostră, aveţi puterea; însă co
morile mele nu vor li alo vóstre. Tu, Stoico, care^ 
esc! atât de lacom, nu vel vedea acea mulţime 
fără nuraër de gălbenet, care ţl-ar împlini tdte 
poftele, nu vel zări acea grămadă de pietre scumpo, 
care te-ar face chiar împărat; ci vel muri cum 
ai trăit, un biet Cârc-Serdar.

— Taci, taci, dcmone, zise cu iuţelă Stoica, 
nu mal vorbi, că mă bagi în ispită,

— Vel trăi, urmă Iancu fără a SŐ areta că 
Ta aucjit, ca prin împilare, prin ruşin0se nedrep
tăţi, să aduni para cu para pănă ol strânge câte
va miişore de galbeni, cu care să-ţi cumperi o 
fâşie de pâment şi un pitac de mazil ca să tră- 
escî rămăşiţa vieţii între câte-va ol şi vr’o doi 
bol. Ce ruşin0să viaţă pentru tine, care te gân
desc! aşa de sus !...

— Să nu te mal aut], necuratule. murmură 
Serdarul turmentat de patima iubire! de argint. *
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— Càt escï de mic! fiind-că ’ţî este aşa de 
mult frică d’a face să devii mare!

— Unde sunt comorile tale? du-mÖ la ele.
— Ţl-am mal spus peste Olt.
— Aide să le vöd.
— Nu vecjl că sunt închis într’astă cuşcă şi 

că sunt legat, sunt încărcat de obecjî, în cât nu 
. mc pot mişca.

— Etă-ţ.T cuşca deschisă, obccjile sfărâmate şi 
lanţurile deslegatp, ridică-te, zise Stoica descuind 
uscióra şi apoT deslegându-1, însă înainte d’a pleca 
jură-mi pe sfânta cruce că-mi vel d’a tóté como
rile tale.

— Ţl-am făgăduit odată că ale tale sunt, 
deschide mat curônd uşile Cârc-Serdare, strigă 
Jianu învârtind lanţurile pe d’asupra capului seu 
ca sfârcul unuï biciü, deschide-le că pe unul D cjeű 

" me jur, că acum cum sunt deslegat întru în pecat 
şi fac morte de om.

— Ce faci? esclamă Cârc-Scrdar cutremu-
rându-so şi făcând un pas înapoi.

— Nu te speria că glumesc, răspunse Iancu 
aruncând cât colo lanţurile ce ţinea in mâini, 
după ce-şt luă sóma şi sö mal potoli; aide mal 
curând afară.

— Te rog să nu mal glumesc! astfel, replică 
Stoica cam arţăgos, căci pe urmă stricăm prie
teşugul.

— Aide să eşim mal iute afară, că perdem 
vremea do góba.

Stoica nu ma! zise nimic, îl deschise uşa 
temniţe! şi-l conduse prin felurite coridóre întor- 
tochiate şi scări răsucite pănă ’1 scóse afară din 
temniţă şi din curtea ArmăşioT.

O oră după-ce lanţurile lui Iancu fură sfărâ-



Deschide mal en rend uşile, Cûre-Serdare. strigà Jianu învârtind lan
ţurile pe d’usupra capului söű ca sfircul unul biciù, cä de undo nu 
lac morte de cm.
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mate, Jianu şi Stoica călări pe cal ageri eşiaă 
clin BucurescI şi apucaü calea spre Olt, unde 
ajunse peste doue iţile şi doue nopţi. Era nópte, 
cerul deşi senin era însă obscur, miriadele de 
stele ce licăreai! pe orisont în loc d'a răspândi 
ce-va lumină fäceaü ca întunerecul să pară şi mal 
profund; nici o fiinţă vie nu se vedea afară din 
case, fără numai cel doi ómen!, care mergeau în- 
tr’una în trapul cailor fără să scdţă vre-unul din 
el graiü din gură, astfel merse tăcuţi şi posomo
riţi până ce ajunse la pórta Mănăstire! dintr’un 
lemn. Ajungând acolo nu intrară intr’ensa, ci 
ocoliră înaltele sale ziduri, merse cât-va pe lângă 
densele şi ajungând la portiţa cimitirului, descăli- 
cară, săriră cu uşurinţă îngrădirea de gard şi în- 
naintară printre câte-va cruci de lemn şi de piatră 
pană ce ajunse înaintea unul mormont, care în 
loc de cruce avea Ia cap un trandafir cu frun
zele pălite.

— Am ajuns, zise Jianul.
— Prin acest mormont este intrarea? întrebă

Stoica.
— Da, murmură Iancu conţinendu-şî o fórte 

puternică emoţiune.
— Pre legea mea, căpitane, esc! un dibacii! 

şi jumătate ! nici dracului nu-Iar fi dat prin gând, 
că prin asemenea loc ţl-al ales să faci intrarea 
la o comóra. însă nu v64 nici portiţă, nici vre
un oblon.

— îl vel vedea acum. Scil tu, Cârc-Serdare. 
al cui este ăst mormânt?

— Pre legea mea nu.
— Ast mormânt, Serdare, este al surorii mele, 

zise Iancu lăsând a isbucnî t(5tă mânia sa, al 
aceleea, po care tu ai răpit’o din sînul fericire! ca 

„I. J.M 12
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s’o batjocoresc! şi apoi s’o arunci în mormânt. 
Oh! nelegiuitul©, nu scit tu cât m’am luptat pănă 
să te aduc în astă stare, în care te vecjï singur, 
singurel în faţa aceleea eo al nenorocit şi a cărei 
ţârînă strigă isbândire cătră D-c|eű şi cătră acela, 
care te-a adus aci ca s’o índeplinéscá.

— Tâlharule! strigă Stoica spăimcntat, ce 
vroi să faci?

— Voiu să spăl tóté nelegiuirile ce aT săvârşit, 
voia să curăţ pământul d’o dihanie ca tine, voiü 
să te omor!

— Să tnë omori? strigă Stoica scoţând delà 
brîü un pistol, mal bine tc-oî omorî eü pe tine 
ca pe un câne şi numai decât descărcă arma sa 
spre Iancu.

însă Jianul mal repede ca fulgerul sß aruncă 
asupra lui şi cu tóté că glonţu pistolului adver-V, 
saruiul seü vâj ii pe lângă urechile sale, totuşi îl 
apucă de gâtlej şi cu o mână îl strânse de bere
gată şi îl sugrumă, ér’ cu cealaltă lua chiar delà 
briul lui un cuţit şi îl înfipse în pept. După-ce îl 
resturnâ pe mormântul victimei lui, care se adăpa 
de sângele călăului sßü, Jianu râmase cât-va timp 
în loc ca împietrit, contemplă câtc-va minute cu 
bucurie victima sa şi pe urmă începu să rk]ă cu 
un bobot sinistru. Astă criză spasmodică insă nu 
avu lungă durată, căci fu surprins şi arestat de 
şâse panduri, cari fusese însărcinaţi de bănuitorul 
Cârc-Serdar, ca să-I urmărâscă de departe şi să 
alerge să pună mâna po Iancu îndată ce vor aucţi 
niscal-va gemete sad ţipete. Iancu şi de astă-dată 
nu opuse nici o resistenţă, ci se lăsă a li arestat 
şi le zise numai poteraşilor:

— Vß dau la fie-care câte zece rubiele, nu-

H
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mal duceţi-mS la Bucurescï şi băgaţi-mă erăşi în 
îuehisôre, fără să afle cine-va că am eşit

Pandurii ÎT făgăduirâ şi sö ţinură de cuvent. 
Trei zile după săvârşirea acestei resbun&rl, 

Jianul gemea din noü în vizuina din temniţa din 
Bucurescï, ér’ Stoica se repausa în cimitirul, unde 
fusese omorítaprópe de mormântul nenorocitei Ane.

XVI.
Dómna Iul Caragoa.

Fraţii lui Iancu Amza şi Radu îndată ce a- 
llară, că fratele lor era la gros, sub ameninţare 
d’a îndura o mérte de ocară, mórtea prin ştreng, 
mérte a cărei ruşine s’ar resfrânge şi asupra nu
melui lor şi al copiilor lor, sö spăimântară forte 

: - si se puseră fără de preget în mişcare. Mai în- 
tâiü năzuiră la ajutorul slugerului Răducanu Voi- 
nescu, protectorul lui Iancu, prin mijlócele căruia 
îşi făcuse mână bună pe lângă banul Dumitrache 
Bibescu, ca să-l facă zapciü şi după aceea sö duse 
împreună cu dânsul la ispravnicul judeţului, clu
cerul Constantin Ruset, ca să capete o scrisóre 
de recomandare cătră banul Dumitrache, care îu- 
tr’aceea vreme sö afla în Bucurescï şi după-ce 
dobândi acea scrisóre, veni in Bucurescï şi cu 
acea scrisóre putù răzbi pănă la Bibescu.

Banul Dumitrache îi primi bine, plânse din 
inimă sórta fratelui lor, ii lăudă férte mult iste
ţimea, agerimea minţel, activitatea, energia şi 
rarele calităţi co desfăşurase cât fusese zapciű şi-l 
căi férte mult că dintr’o potnire mare, nobilă, 
generosă, patriotică, a alunecat pe clina nesoco
tinţei pănă a încăpea pe mâna stăpânire! sub în-

12*
I
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vinovăţirea de tâlhar*), dar nu le promise mare 
lucru. El se scuză cum-că densul şi Dincă Ote- 
telişanu ca boeri pământeni şi olteni compatriot! 
cu mai toţi haiducii, ar fi fost siliţi do prudenţă/ 
să se arate în privinţa haiducilor fata cu grecii 
mal reservaţl, fiind-că grecii ii acuzau dacă nu 
făţiş şi în jena mare, cel puţin pe sub ascuns şi - 
şoptit, că <]0nşil ar ii dacă nu căpcteniele şi ati- \ 
ţătoril, cel puţin încurajatorii resculărilor româ
nesc! contra grecilor şi s8 mărgini numai d’a le 
înlesni calea până la Dómna lui Caragea, care • 
era bună şi milosă cu cel nenorociţi, mal cu séma 
cu Românii şi avea mare trecere pe lângă Vodă.

Mal nainte însă d’a răzbi el pană la Dómna 
şi d’a se ruga de densa să capete graţia fratelui 
lor, alt-cineva le apucase înainte şi pledase cu 
mult mal mult foc causa fratelui lor. Acel alt; 
cineva era Sultana Gălăşeasca, fata din casă a Dóm-'^ 
ne! lui Caragea şi fidanţata interesantului haiduc.

Ea cum picase în BucurescI alergase într’un 
suflet în cămara stăpânei sale şi cernită cum era 
după mumă-sa, că<]ii în genunche la piciórele Dóm- 
nel şi cu tot focul, cu tot aventul şi tótá dorinţa 
ce numai adevăratul amor póte inspira, ' descoperi 
stăpânei salo totă taina inimel sale şi imploră 
sprijinul şi protecţiunea suveranii sale.

♦ — Măria ta, strigă ea în fine, gândesce-te . 
că sunt singură şi că nu mal am alt sprijin pe 
acest pământ. Am perdut pe tata în cea mal

*) Aşa vorbeai! în veleag boeri I cei patrioţi despre 
toţi Românii de inimă, pe care d-lor ’I aţîţaii ca să s& 
revolte in contra domniei străine, pentru ca s'o réstórae 
spre a veni d-lor la putere. Pe sub ascuns aţiţători, de 
faţă cu lumea defăimători, astfel aü fost boerii, astfel sunt 
şi tot astfel aű să fie.
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fragedă copilărie, mi-a rămas mama, care m’a 
crescut pănă acum, acum am perdut pe mama 
mai nainte d’a mă pune la adăpostul nenorocire!, 
'mi-a rămas el, logodnicul meö de care samă pot 
sprijini ca edera cea mlădiăsă de puternicul ste- 

I jar; dacă Toi perde şi pe el nu-mi ma! rămâne 
nimeni, care să mă apere de viscole şi furtune.

— Sultănico, zise Dómna cu cunoscuta sa 
bunătate, după-ce ascultă din fir pănă in ată tot 

I cc-i spuse fata sa din casă. Alteia pe care n'o 
cunosc în destul şi în cinstea căria n’aşf avea în
credere, aş răspunde altfel, dar ţie pe care te cu
nosc de mult, care din fragedă copilărie al crescut 
in casa mea şi te sciű cât esci de neprihănită şi 
Iară de vicleşug, ţie-ţî vorbesc mal de-adreptul şi 
mal deschis şi-fi fac mai de-adreptul urinătărea 
întrebare: Iubesc! cu tot dinadinsul pe acest hai
duc, sau esci pusă de némul lui, îndemnată prin 
cine scie ce făgăduel! saű îmbimări d’a-mî grăi 
astfel, pentru ca să mă îndupleci a mijloci er- 
tarea lui?

— Măria ta, răspunse Sultana cu voce sta
tornica deşi tremurândă de mişcare, mă jur pe tot 
ce omul are mai scump într’astă lume, pe amin
tirea bunel mele mame, care abia mai deunăc|i a 
intrat în mormênt, că îl iubesc din tot adăncul 
in iniei mele.

— Ce ai văcjut la el? nenorocită copilă, es- 
clamă Dómna cu o vie compătimire.

— Oh! Măria ta de l-a! cunósce mima! pu
ţin, nu mï-aï tace astă întrebare. Nu e fiinţă mai 
bună, mal tînără, ma! înzestrată cu daruri alese, * 
cu simţiri înalte şi cu însuşiri măreţe, ca el. Dacă 
acest om nu s’ar fi tăcut haiduc, ar fi ajuns de
parte, s’ar fi lăcut fruntaşii! între boeril do trépta lu!.
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— Ce fel, este boeriü?
— E fiul unuia clin boeriï cel mal însemnaţi 

din judeţul Romanaţî.
— Ce spui? dacă e aşa cum tătarii s’a făcut

haiduc.
— Eï Măria ta ! nu sciî cum sunt tinerii de

acum aprinşi, înflăcăraţi, adăpaţi de nisce păreri, 
venite de peste graniţă.

— înţeleg, face şi el parte din numărul ace
lor, care vor să stârpâscă domnia grecilor, ca sa 
urce în locurile lor pe boeriï pământeni?

— Ml-e târnă Măria ta, răspunse Sultana sco- 
borînd ochii în jos tremurând.

— Boeriï pământeni îl îndâmnă, îl întărită, 
îl aţîţă şi când sărmanii lesne crecţătorl cad în 
cursă, adecă în ghiarele Grecilor, cum am zice 
într’ale nósfcre, el îşi spală mânile, să fac că nici 
usturoiu n’aü mâncat, nici gura nu le mirósá şi ^ 
lasă pe sărmanii amăgiţi să piară în gróznice chinuri.

— Val! aşa e, strigă Sultana irângendu-şî
mânile.

— Dacă e aşa, să sciî că mă îndâmnă inima, 
ca din tot sufletul să puiii pe lângă Vodă o vorbă 

> bună pentru el.
• — Oh ! stăpâna mea cea bună, strigă Sultă
nica sărutând cu transport mâna Domne! şi pe. 
faţă şi pe dos, dacă mi-1 vel-scăpa întréga nâstră • 
viaţă o vom jertfi-o la piciórele Măriei tale.

— Ia ascultă fata mea, gândesce-te încă o- 
dată la ceea-ce faci şi respunde-mî limpede şi 
curat: vrei să-l el de bărbat?

— Din tot sufletul şi din tută inima, să grăbi 
a răspunde Sultana.

— N’aî să te căiesc!?
— Nici odată.

4

'
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Te legï că-1 veï îndupleca à së lăsa de 
haiducie pentru tôtâ viaţa?

— Mî-a jurat-o el însuşi cu câte-va zile mal 
nainte d’a fi prins.

— Te legi că-1 vel îndupleca d’a nu mal 
unelti nimic împotriva Domniei şi a Grecilor.

— Më leg.
— încă odată îţi zic, gândesce-te.
— M’am gândit, rëspunse Sultana cu hotă- 

rîre; chiar acum dacă sö póte sunt gata a më 
cununa cu el. ,

— Bine, dacă e aşa, na acest inel şi du-te 
de-1 vesteşte că ţl-am făgăduit a-1 mântui, dacă së 
va jura a nu mal haiduci nici odată.

— Alerg, rëspunse Sultănica grăbindu*s0 a 
lua inelul.

— într’astă vreme eü më duc la Vodă, zise 
f • Dómna eşind pe o uşe.

— Şi eü la el, la bărbatul meü, rëspunse 
Sultana eşind pe alta.

— La începutul capitolului precedent am aflat 
colo ce s’aü petrecut între ea şi dênsul în tem
niţă. Dőmna së ţinvi şi ea de cuvent, së duse la 
Vodă, dar îl găsi tiriachiü şi cam supărat şi de 
târnă să nu fie întâmpinată cu vre-un refuz nu 
căscă gura despre Iancu ci vorbi cu bărbatul sëü 
despre altele.'

A doua zi răzbiră pană la Dómna şi fraţii 
Jianului prin o scrisóre de recomandare delà ba
nul Dumitrache Bibescu. Ea îl primi şi pe el cu 
fircsca sa bunătate şi le promise tot sprijinul pu- 
tincios, së păzi însă d’a pomeni ceva de promi
siunile ce făcuse Sultanei şi ţinerile legăminte ce 
exista între ea şi fratele lor. Ea le zise numai:

— Së află-' intr’asţă ţară un vechi obicéiü,
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care do toţi domnii a fost respectat şi este şi azi 
în fiinţă, adecă acela d’a dobândi ertarea Doni- 
nescă şi o mică zestre orî-caro flăcău osândit la 
morte găsesce o fată mare, ca să se înduplece a-1 
lua de bărbat şi ca să primescă a se cununa cu 
el, chiar atunci când së află cu ştrengul de gât la 
piciorele spânzurătorii, după-ce el së va lega cu 
strajnic jurăment cum-că nu va mal haiduci în ^ 
viaţă. Dacă găsiţi o asemenea fată, fratele vostru 
e scăpat, aminterl nu e nici o nădejde.

— Dacă e aşa, fratele nostru este perdut! 
esclamă li adu şi Amza cu descurajare.

— Ba nu, dacă veţi găsi o asemenea fată.
— Ce fată ori cât de nemernică ar fi, sS va 

înduplesa a-şî lua de bărbat un osândit la ştreng 
şi a se cununa cu el lângă spânzurătdre? mur-, 
mură Radu.

— Eű ine leg să vS găsesc o asemenea fată, 
numai dacă veţi primi-o de cumnată şi d-v.

— 0 primim din tóta inima, măcar de ar fi 
o negră ţigancă, numai să scape, së grăbi a răs
punde Amza.

— Fata mea nu e nici ţigancă, nici negră, 
nici de lepădat; e fată do boernaşiu, are zestre 
bunicică şi e vrednică de iubire.

— Dacă e înzestrată cu atâtea daruri, nu e 
cu putinţă să së înduplece a së cununa cu un v 
haiduc, rëspunse Radu.

— Eü voiü face-o să së înduplece chiar cu 
bucurie; dar d-v ce zestre îl faceţi, căci gâudiţi- 
ve fratele vostru ese din temniţă gol puşcă.

— Eu îl întorc permisia părintăscă mereme- 
tisită şi îmbunătăţită cum së găsesce, rëspunse 
Amza.
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— Şi eii îl hărăzesc doue mil de talere, răs
punse Radu.

— Atunci ne am înţeles; mâine să veniţi să 
aflaţi respuusu domnesc.

XVII.
Judecata Divanului.

In sala cea mare a palatului domnesc din 
BucurescI numită spătăria, care după cum am 
mal zis era strămutată în mod provisoriü în ca
sele Ghiculescilor după podul Mogoşoaei, căci pa
latul lut Caragea din délül Spirei, care fusese în 
locul, undo acum e arsenalul armatei, arsese pănă 
iu temelie în ziua de 12 Decembre anul ÎS 12 şi 
încă nu începuse a se reconstrui, în sala palatu
lui domnesc zic, Măria Sa Ión Vodă Caragea se 
adunase împreună cu cincl-spre-zece boel-I veliţi 
învestmcntaţl în hainele de mare solemnitate, ca 
să formeze înaltul divan de judecată. Ei stau pe 
jeturi do felurite mărimi după rang în faţa unei 
mese semi-cercuale la drépta şi la stânga tronu
lui, pe care sta Vodă îmbrăcat cu tóté podóbele 
domnesci şi avênd aşeejat pe masă la drépta sa 
topuzul puterii. La drépta tronului sta în picidre 
marele postelnic îmbrăcat în conteşiul de paradă 
şi purtând în mâna drépta bastonul dc argint 
înalt cât statul de om, avênd în vêrf o măciulie 
de argint ca un busdugan şi la stânga sa al doi
lea postelnic asemenea învestmêntat în couteş şi 
purtând în mână un baston tot de argint, care 
era mat mic. înaintea mesei şi în rînd cu tronul 
sta fi boerii veliţi pe jeţuri, începênd delà colo mal 
’nalte şi sfârşind cu cele mai mărunte; la drépta 
lângă Vodă sta marele ban, apoi marele logofőt
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al ţării do sus, marelé vornic de (éra de jos, ma
rele vistier, marele clucer, marele paharnic, ma
rele stolnic şi marele slujer; la stânga sa statt 
asemenea pe jeţuri proporţionale cu rangul : mă- / 
rele vornic de ţera de sus, marele logofet de (éra 
de jos, marele logofet de obiceiuri, marele spătar, 
marele clucer, marele comis şi marele pitar, ér’ 
în faţa tronului delà masă pănă la Intrarea prin- 
cipală statt în picidre înşiruiţi in doue rlndurl faţa ' 
in faţă, dol-spre-zece postelnici îmbrăcaţi în con- 
teşe scurte şi purtând in mâni bastóne de abanos 
cu mânerul de argint, lăsând între ambele şiruri * 
un loc gol cât lăţimea uşilor, care eratt deschise.

Pe masă in dreptul scaunului domnesc sta 
aşecţată crucea, pe care era zugrăvită răstignirea 
şi alături de densa sf. Evangelic deschisă. In zilele 
obicinuite de judecată restul sălii ceva mal de
parte de masă pănă la peretele despre uşe pre-r^ 
cum şi coridórele erau înţesate de lume de tóté 
clasele societăţel, pentru-că Domnii chiar cel fa
narioţi datt dreptatea poporului în vclég fára de 
ascundeie şi imediat fără de amânare. într’aceă 
zi insă sé petrecea ceva neobicinuit, pe semne sö 
judeca niscal-va pricini extraordinare, pentru-că 
publicul nu fusese admis in sală şi prin coridóre, 
ín cât divanul avea să judece de faţă numai cu 
cel 12 postclnicel, care după cum plănuiatt in- j 
strucţiunile ce piimeatt la Intrarea în funcţiune, 
aveatt ochi dar nu vedeatt, aveatt urechi dar nu 
auc]eatt; eratt muţi şi sure]!, căci aminterl marele 
postelnic şeful casei domnesc!, care avea puterea 
absolută asupră-le, nu glumea nici decum.

Intradevôr sö petrecea ceva pu totul extra
ordinar în divanul domnesc, se judeca procesul 
haiducului lancu Jianu şi al cetii sale şi de tema

* I
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ca să nu së svonéscâ niscaï-va tulburări în popor, 
car© simpatisa forte mult cu vestitul haiduc, ma
rele armaş, închisese porţile palatului domnesc şi 
gonise prostimea cu códelo buzduganelor fustaşilor.

— Po atunci procedura criminală nu era atât 
de solemnă şi de formalistă ca ac]I, acuzatul nu 
era încunjurat de atâtea garanţii ca în zilele nos
tru, el forte adesea era lipsit de orl-ce mijloc de 
apërare, une ori nu era nici măcar întrebat aşa 
de formă, ci îndată ce părerea judecătorilor era 
formata prin óre-care dovecjî convingător©, acu- 
satul, mai cu séma un acusat celebru. ca Iancu 
.fiaim, era iute osândit fără ca măcar să fie de- 
rangiat şi din închisore trămis drept la spân
zură tó re.

in privinţa Jianului convingerea judecătorilor 
ora demult timp formată, prin urmare nici‘unul 

; _ nu së gândi să-l cheme cu speranţă că din între
bările ce i-ar face, i-ar uşura întru cât-va sortea. 
Cu toţii in unanimitate găsiră de cuviinţă a-1 
osândi la mórte fiind forte vinovat, căci cutezase 
a së mesura cu grecii, adecă cu el şi patronii 
lor, sc încinse însă o vie discuţiunc asupra felului 
osândei şi asupra oportunităţel execuţiunel

— Boerl d-v., zise Vodă după-ce fie-care îşi 
lua locul; a ne încredinţa despre vina tâlharului 

.co avem să judecăm, cred că e de prisos; ne am 
pierde vremea de surda; fie-care a fost jicnit în 
fiinţa şi avutul söü de cătră acest hoţ îndrăsneţ. 
Viaţa, averea, cinstea şi religia nóstra, in sterşit 
tot ce are omul mal sfânt şi mal scump au fost 
călcate în picidre de acest blestemat tâlhar. Noi 
nc-arn arëtat blâncjl cu el, el s’a arătat sumeţ, 
noi ne-am arëtat buni şi îndurători, el s’a arëtat 
obrasnic şi batjocoritor. No! ne-am înjosit să-l
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învrednicim chiar cu cinstea de boer şi să-l îm
brăcăm cu caftan, pe el un hoţ do codru numai 
să scăpăm ţâra de prigonirile lui şi el şi-a rîs de 
îmbierile nóstre în chipul cel mai netrebnic. 0 
pildă straşnică este neapărată. 0 morte uşoră 
pentru el ar ii o jucărie şi pentru cel d’un gând 
cu el un îndemn d’a face şi eî ca densul, póte şi 
mal reu. Ce credeţi că trebue să facem ca să 
dăui o pildă înfricoşata? de ce morte să móra ^ 
pentru ca să stârpim din norod gândul de haiducie?

— Măria Ta, răspunse marele vornic al ţăreî 
de sus; blândeţea şi îndelunga răbdare este po- 
dóba tuturor aleşilor între aleşi, pe care D-cJeü 
i-a învrednicit să oblăduiască o ţară; blândeţea 
şi îndelungă răbdarea se călăuzâscă gândul Mă
riei Tale. Dacă stăpânitorul ar fi aspru, isbân- 
ditor, crunt şi neîndurat pedepsitor, aii cu ce s’ar * 
deosebi do cel alţi ómen! supuşi slăbiciunilor fi- fi
resc!? Aii cu ce voi stăpânitorT aţi li mal mari 
ca noi ăştia ómen! ca toţi ómcnil? dacă nu aţi 
fi îndelung răbdători, au cum aţi putea înfrînge 
cerbicia supusului semeţ. A răsplăti răul prin rSO, 
dinte pentru dinte, ochiţi pentru ochiű póte face 
ori cine, fiinţa cea mal de riad; a răsplăti răul 
prin bine, răutatea prin bunătate, obrăsnicia prin 
milostivire, acesta e fapta celor aleşi. Fi! îndu
rător Dónme, ca să rămâi mare precum esd. Dă- ... 
ruesce-I viaţa tocmai fiind-că el a hrăpit vieţi, 
pentru ca să scie cât de scump lucru o a trăi şi 
cât de mare păcat face acela, ce hrăpesce viaţa 
cuT-va.

— Cum, maro voinice? întrerupse Vodă ne 
mal putând răbda de necaz, ai fi de părere să-I 
dăruesc viaţa, să-I daă drumul şi să-l trăinit ér’ 
în codrul lui, ca să-ml omóre omenii mei?
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— Ba nu, Măria ta, răspunse marele vornic, 
ci să-l osândesc! a-ş! petrece rămăşiţa vieţii într’o 
ocnă părăsită.

— Ca să scape din ea cum a scăpat din cea 
delà Telega?

— Eu sunt de părere, zise marele logofăt, 
că dacă odată a încăput pe manele nóstre să nu-1 
mal îngăduim, ci să cortorosim ţara cu un minut 
maï curând do el, trămiţendu-l numaî la spânc|u- 
ratóro ca pe orî-ce hoţ de rînd.

— Pravila şi obiceiurile să împotrivesc da-l 
spânzura, răspunse logofătul de obiceiuri cu un ton 
cam sec şi mă mir că păstrătorul legilor, marele 
logofăt al tőre! de sus uită pană într’atât pravila, 
in cât găsi de' cuviinţă să rostăscă o osândă prin 
ştrăng pentru un boer de ném! sunt leg! şi hri- 
sóve sfinţite do vécurT, care opresc prin grele 
blesteme pe domn! şi boerî d’a să spânzura un boer

— Aşa e, murmură logofătul ţăre! de jos.
— Chiar când e un tâlhar? replică Vodă;
— Or! când, răspunse logofătul de obiceiurî, 

ma! ales un boer do ném; el e ocrotit ma! mult 
ca un velit din cea ma! înaltă treptă, căci boeria 
sa este câştigată de strămoşi! să! pe câmpul de 
cinste, ér’ nu în pat pe saltea prin mila domnescă.

— Aşa o', murmură şi marele spătar.
— Arhon logofete, replică Vodă, cam <iu 

pornire; D-ta vorbeşti astfel în sprijinul acestui 
hoţ, pentru-că esc! simpatriot cu densul ; însă no! 
care nu suntem de un ném cu el, saü ce! de un 
ném cu el, însă ne stăpâniţi de patima simpatiei, 
trebue să lăsăm la o parte hrisóvele şi anafora- 
lele bătrânesc! şi să judecăm cu dreptate şi ne- 
părtinire. Acest tâlhar a nesocotit legile nóstre, 
a omorît pe slujbaşi! noştri!, a prigonit pe ce! mal

;
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fruntaşi dintre al noştri, pc Greci simpatriotiî 
noştri şi să scape pentru-că praviile cele vechi şi 
obiceiul se împotrivesc?! nu, do o mie de ori nu.
A călcat el legile mele, să calc şi eu pravilele 
lui? Ce ziceţi boerl? ce zici maro bane?

Dumitrache Bibescu auzind întrebarea directă 
oc-I fâcù Vodă aşa fără de veste, înţelese numai de
cât că vrea să-l stringă în uşe şi să-l surprindă 
nepregătit, dar el nu-şî perdit cumpătul şi-I răs
punse fără măcar că se sinorisescă.

— Vrei cu tot dinadinsul Măria Ta să afli 
părerea mea?

— Negreşit, mare bane, de aceea te şi întreb.
— Chiar când nu v’ar fi tocmai după plac?
— Mal ales atunci.
— Dacă e aşa, dacă-ml îngăduiţi însuşi Măria 

“Vdstră să spun şi cu ce am în gând; vă spun că^ 
iacă aşi fi eii în locul M. V. n’aşl trămito pe ^ 
Jianu la mórte.

— Dar ce i-aî face?
— I-aşI da drumul.
— Drumul! esclamară mal totl boeril scan-

dalisaţl.
— Da, răspunse Bibescu şi ctă pentru ce: 

E cunoscut tuturor şi nu mal o o taină pentru 
‘ nimeni pricina, care a băgat pe Jianu în codru 

şi care bagă mereö mal pe toţi Românii de inimă. 
E o nebunie venită de peste graniţă, nebunia d’a 
prigoni domnia şi pe ómenii săi prin căi vinovate, 
vrednice de osândă. Nu e hoţia ci haiducia pri
cina, care-I silesce să între în codru. Mulţi hai
duci au fost prinşi de stăpânire, mulţi aii fost 
osândiţi şi aă perdut viaţa îii grősnice chinuri, 
dar codrii n’afi rămas văduvi de haiduci, chinu
rile şi mdrtea n’a spftimêntat pe nimeni şi hai-

M
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ducii s’aű inmultit In loc de a scădea. Dacă am 
omorî şi pe Jianu, haiducia nu va peri, ci din po
trivă părtaşii lui, care acum sö mat codesc de. 
temă, atunci de sigur vor alerga în codri ca să-I 
isbândéscâ mórtea. Pe când dacă Tarn erta după 
ce l’am infricoşea grósnic şi am dobândi delà el 
legătură prin straşnic jurământ, că nu va mal intra 
în codru ; dacă asemeni şi cu aceleaşi îndatoriri 
am da drumul şi cetaşilor lui, nu numai c’ar scăpa 
codri de el, ci chiar rămăşiţa cetei, care numără 
pană la 100 de voinici tot unul şi unul, s’ar lua 
după povaţa căpitanului, ar părăsi codrii şi s’ar 
face omeni de ispravă.

— Ce zici, Arhon Postelnice despre astă pă
rere? zise Vodă secretarului seű intim, postelni
cului Constantin Vlahuţi, care sta cu bastonul de 
árgint la drópta sa.

— Măria Ta, pravila raë opresce d’a avea jeţ 
şi glas în divan, când Măria Ta eşti suit pe scau
nul do judecată.

— Afară numai dacă Vodă şi sfetnicii HI în- 
găduesce ... replică Caragea. Cc ziceţi boorî sun
teţi do părere să vorbescă sfetnicul meii de taină? 
întrebă Ión Vodă adresându-sS cătră obştea boe- 
rilor.

— Da, da, să vorböscä, rßspunse toţi boeriT.
— Grăesco posteliiico, zise Vodă.
— Frumóso sunt părerile tuturor celor ce 

aperâ pe tâlhari, zise marele postelnic, care ca 
toţi marii postelnici din timpul Fanarioţilor era 
fanariot pană în măduva oscior, frumóse şi fórte 
potrivite în altă parte şi alte vremuri, dar nici 
de loc aici la noi şi în vremurile prin care trecem. 
Nu trebue să ne mal ascundem după degete; s’a 
scornit de cât-va timp nu sciű dc cine şi nici nu
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voi fi síi cercetez pentru ce, o luptă înverşunată 
intre Români şi Greci, care së lăţesce din zi în 
zi şi se urcă mereu de jos în sus pană ce, pre
cum vëd, a rësbit chiar dincoa de uşa înaltului 
divan domnesc. Sunt doue tabere, douS şiruri de 
luptători, unii au drept arme codru şi haiducia şi 
së slujesc amarnic do densele, ceilalţi aü legea 
şi puterea; unii sfărâmă şi nimicnicesce pe ori 
cine din Greci, caro cad In manile lor spre a ne 
rări rindurile; care e datoria nostră? aceea d’a 
face ca el, adecă d’a nimicnici pe ori cine cade 
in manile nóstre sub isbitura legel, pentru ca să 
le rărim şi noi rindurile. Legile celei mal cinstite 
lupte no îndemnă să urmăm astă calo. Celelalte 
sunt sofisme amagitóre.

— El boerl, ce mal ziceţi acum? esclamâ 
Vodă radios şi triumfător.

Când vrură boeril cari së cam codeail, 
deschidă gura, uşea cămărilor private ale lui Vodă, 
care era aprópe de tron se deschise şi întră în 
întru DtSmna, caro numai decât ső repedi spre 
Vodă, ingenuncho înaintea tronului seu şi împreu
nând mânile sale in dreptul peptulul în mod ru
gător, îl zise cu o voce duiósa:

— Măria Ta, indurare, ci tare, cer har şi milă 
delà înălţimea Ta; rogu-te dăruesce-nî: viaţa unul 
osândit.

săV'

— Cine e acel fericit osândit, care a putut ' 
dobândi indurarea Domne! mele? zise Domnul 
întinc|ênd mânile ca să ridice de jos pe soţia sa; 
spune-mi numele lui ca să-I dăruescs mal curând 
ertarea.

— Nu Măria Ta, rëspunse Dómna rëmânônd 
tot în genunche, nu-I spun numele pănă co nu 
capot cuventul Măriei Tale, I
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— Ce? ori o fi tot Iancu Jianu? replicà Vodă 
incruntându-să.

— El e, Măria Ta, răspunse Dómna ridicân- 
du-să, cl e; pentru el in8 rog, pentru el cer delà 
mila Kláriéi Tale har şi indurare.

— Dar bine frate, ce este asta? strigă Vodă 
cu supărare; toţi din tóté părţile aţi trecut in 
partea acestui tâlhar de nu mal am pe nicăirT pace?

— Dacă Tal cunósce săracul, te-aî încredinţa 
că este vrednic de îndurarea Măriei Tale, răs
punse Dómna.

— Draga mea îmi pare rëü, că sunt în ne
putinţă d’a-ţl da ascultare: cere-mi o sută alte 
vieţi şi sunt gata a ţi le dărui, dar pe a acestui 
tâlhar primejdios nu, căci m’ar omori lumea cu 
pietre.

— Dinpotrivă Domne, totă ţera te-ar bine-
- ou vonta.

— Românii póte, dar fraţii mol? dar simpa- 
triotii tel, dar toţi aceia de un néni cu noi, care 
aii a plânge câte o nenorocire, câte o sărăcie? 
ori i-aî uitat pe denşiî saö pe semne te-aî Ro
mânit şi Măria Ta.

— Măria Ta, eu nu sunt Dómna Grecilor, ci 
a Românilor; bărbatul meii nu domnesc în téra 
Grecéscâ, ci iw ţera Românéscâ, prin urmare ure- 

, chia mea este deschisă numai la ruga Românilor 
~ şi mal ales păsul Românilor mă silesce să-l uşurez, 
H căci aşa cere dreptatea.

— Să vede că acel Jianu e un fermecător 
de v’a ameţit pe toţi! csclamă Vodă uimit.

— Nu, Măria Ta, o un voinic mândru şi vi
téz, răspunse Dómna sa cu entusiasm.

— Tocmai pentru aceia voiű să piară şi va 
perl, strigă Vodă cu necaz.

.1. J.“ 13



I— Ba n’ai’Q să piară, răspunse Dómna cu 
duioşie, penti*u-că tu Domne eşti bun, îndurător, 
înţelept şi-ţi iubesci femeia.

_ De astă-dată nu voiü ti nici bun, nici îndu
rător, nici voiü apleca urechia la ruga femeii mele.

— Dacă e aşa, dacă Măria Ta nu să îndură 
să-l erte, nu-mi rămâne alt decât să-l scap eü.

— Tu Domnă? tu! esclamă Caragea fórte 
surprins, aşi vrea să sciü cum?

— Cum? am de gând să-l însor.
— Să-l însori?! el şi apoi?
— Ce al uitat pravila, care dăruescc vieţa 

la orî-ce osândit, care găsesce o fată mare să-l 
ia do bărbat şi să se cunune cu el lângă spân- 
zurătore? Ori vrei s’o calci şi să te strici cu prea 
sfânţia sa părintele Metropolit şi toţi episcopii şi 
cleiosul lor?

— Ba nu, căci n’o să am pentru ce; ce fată^ 
va li atât de nebună în cât să prinză bucuros a 
sS cununa lângă spânzurătore cu un tâlhar.

— O să-T găsesc eü una.
— Dacă e aşa, grăbesce-te de-T o cată, răs

punse Vodă cu pică, căci mâne în zori de zi se 
va aduce la îndeplinire hotăiirea; aşa e boerl D-v. ?

• — Boeril, cari stătuse pană atunci martori
muţi la peripeţiile astei scene petrecută intre Vodă 
şi femeia sa, făcură din cap un semn afirmativ şi *±} 
rămase ărăşl muţi.

— Până mâne am destulă vreme.
— Dac’ol isbuti şi într’asta, sâ scil că-1 ert şi 

pe el şi întréga lui cétâ şi ii mal fac pe d’asupra 
şi o zestre domnéscà.

— Pregătesce banii şi dă-mî porunca do ertare.
— Nu acjl, ci mâne dimineţă.
— Mâne când?

— 194 —
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— In cjorï de zi!
— Mal nainte d’a s8 aduce hotărlrea la în

deplinire?
— Mal.
— Xu mS şeguescl?
— MS jur pe crucea şi evangelia ce stad în- 

nainte-mî ca n’aoi de gând să te minţ.
— Dacă e aşa pe mâne.
— Pe mâne; deştâptă-te însă mal de diminSţS.
— Nu voiCl durmi de loc.
— Bre! dar mare tragere de inimă al?
— Voiîi să fiö mâne nună mare.
— Să te férései Dumne<J©Ü într’aşia chip.
- • Ba o să-mî ajute, că ce vrea femeia vrea 

şi Dumnec]eil.

XVIII.
S p ai ii z ii r A16 r o a.

In di mi neta zilei d’a-doua după aceea, în care 
ai avut loc la palat Divanul domnesc, în zori de 
zi s8 petrecea pe câmpia Colontincî o scenă din 
«rolo mal mişcăWro: preparativele desnodămentu- 
luî unei mari drame. Mii şi mii de ómen!, băr
baţi şi femei, babe şi unchieşî, fete şi flăcăi, co
pile şi copil de tóté stările sociale sS grămădise 
pe câmpia delà stânga tergulul Moşilor, unde se 
află ac]I manutanţa primăriei, în jurul unul mare 
pătrat închis din tóté părţile de şiruri compacte 
de arnăuţî, fustişî, bostangil şi slujitori în mijlo
cul căruia se ridica o estradă înaltă în pardoséla 
căreia crad înfipte doue-spre-zece spânzurători văp- 
sito cu roşu.

Alături de fie-care dintr’aceste gróznice in
strumente de supliciu stad rgzimaţl de câte o

13*
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scară de lemn douë-spre-zece namile de omeni, 
douë-spre-zece dihănii de ţigani uriţi ca pecatul, 
douë-spre-zece ajutore de gâde îmbrăcaţi iu pan
taloni si spenţere strimte de colore roşie, care 
prin urîciunea lor, prin selbăticia (ioróselor lor 
üsionomiï şi prin portul lor şi mai fioros, semënaü 
cu atâţia necuraţi de demoni scăpaţi din scorbu
rile iadului.

Priveliscea dintr’acea dimineţă nu semena de 
loc cu cele do asemenea soiţi, care se repetau 
forte adesea, mai ales de când ţâra încăpuse pe 
manile Fanarioţilor. Altă-dată mulţimea e»a sgo- 
motosă, turbulentă, gălăgiosă. curiosă şi mai mult 
teselă decât tristă, deşi aveau să asiste la morte 
de om. De astă-dată mal tôta lumea era tristă, 
posomorită, consternata. Ici vedeai pe bëtrânl 
abia inecâudu-se în lacrămi şi suspine vecjând cum 
•.trëinil exterminau’ flórea tineretului românesc, 
are cutezase să dovedescă lumii cum-că Românii 
□ai aveaţi încă inimă d’a se lupta cu apăsă

torii lor. Colo vedeai pâlcuri de june fete plân
gând cu foc zilele acelor doi-spre-zecc tineri înalţi 
ca brazii şi voinici ca şoimii, pe care lacoma 
morte se pregătea să-i secere fără de milă. Mai 
dincolo duiósele mume văicăleau pe acele mume 
nenorocite, cari aveau în curând să piardă scum
pele rode ale tinereţii lor; mal dincolo bărbaţi şi 
flăcăi, óment în flórea verstei şi voinici numai 
inimă şi energie ’şi muşcaţi pumnii de ciudă că 
nu puteau să rapésca din ghiarele morţii aşa mân
dri voinici şi-şi jurau încetinel de a sbura în cu
rând în codru, spre a-ï rësbuna. Numai câţl-va 
ţigani şi o mână de greci câţi avusese inimă să 
înfrunte temerea de vr’o rësbunare, se uitau unii 
cu nepăsare sçiintl bine, că dacă ar trăi ori ar

j
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muri aştî apSrătoiI aï Românismului, sórta lor de 
sclavi nu s’ar mal îmbunătăţi şi alţii cu bucurie şi 
impacienţă ca orl-ce inimă înjosită, care aştăptă 
să piară un duşman de temut.

Lume era multă, multă de tot, dar sgomot 
nu era mal de loc, pentru-că inima mal tuturor 
era strânsă de mâhnire şi părere de reű şi guri le 
amuţite. De-odată începură să së împrăscie în 
acea mare de capete omenesc! un sgomot surd 
ca cel produs de unde când se apropie să isbuc- 
néscâ o furtună. , .

Acele capete începură să së agite ca şi nisco 
talazuri şi să së auc|ă din tóté părţile repeţindu- 
së cuvintele:

— Vine, vine, éta-ï së zăresc.
Intr’adevêr peste câte-va minute së zări în 

\ naintând la pas despre bariera TerguluT d’afari 
un convoiu fără de sferşit, precedat de strigătoru 
public, care mergea în capul convoiului călare pe 
un cal roib însoţit do dóul zicëtorï in trâmbiţe 
asemenea călări pe cal roibl.

— Ascultaţi pe pristav, strigă dróia de copil 
şi gură cască ce însoţea convoiul.

— Pristavul, pristavul! răspundeau cel gră- 
mădiţi în jurul instrumentelor de supliciu.

— Creştini buni, strigă pristavul cu un viers 
răsunător, după-ce trâmbiţaşi! sunară din cornurl 
de trei ori, din înalta poruncă a Mării Sale prea 
bunului si prea milostivului nostru domn Tón Al. 
Caragea, së osândesce la mórte prin stréng vestitul 
tâlhar lancu Jianul împreună cu un-spre-zece din 
cota sa. Să trăiască Măria Sa!

Poporul în loc d’a striga ca pristavul, së grăbi 
d’a răspunde:

.
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— D-(Jeü să-i erte dacă aă greşit şi să scape 
dacă aă ţinut cu dreptatea.

După pristav venia o cetă de slujitori pur
tând în mănl suliţî lungi, apoi gâdea cel mare 
învestmântat ca şi ajutórele sale cu haine roşii 
călare pe un cal pătat cu negru şi cenuşiu chior 
de un ochiö, pintenog de piciórele din ’napol şi 
slab ca o iasmă; după el mergea pe jos un preot f 
bătrân îmbrăcat în sfită şi epatrafir însoţit de un 
dascăl, care cânta sfinte D-cJeule, apoi după denşiî 
veniatt pe jos câte unul, unul, legaţi cu funii 
gróse cu manile la spate, fie-care între doi ar- . 
năuţl cel un-sprc-zece voinici al lui Iancu şi în 
urma lor păşea mândru şi îndrăsneţ însuşi el, că
pitanul lor, care nu numai c’avea mânilo legate 
la spate, dar purta şi cătuşe gróse la piciére.

ín urma acestui trist convoiü venia al treilea 
şi al patrulea logofăt călări, apoi ér’ o câtă de V. 

•jitorî şi în urma tuturor o dróie de copil, care 
heiaű cortegiul şi care în copilărâsca lor igno- 
.ţă strigaö şi huiduiaü pe condamnaţi, negreşit 

după povaţa grecilor, ricjend şi chiuind
îndată ce cortegiul ajunse la locul supliciu

lui, mulţimea şi soldaţii se desfăcură şi lăsară să 
pătrundă pristavul, preotul, dascălul, condamnaţii 
şi logofăţii şi după-ce fie-care ajunse la locul söö, 
trâmbiţaşi! sunară din cornurî de trei ori, prista* 
vul mai repeţi odată formula, pe care o repeţise 

, în tóté răspântiile şi după aceea logofătul al trei
lea ceti cu viers rar şi desluşit cuprinderea în- 
trégâ a sentinţei divanului domnesc, care osândea 
la mór te prin spanzurátóre pe Iancu Jianu si pe 
cel un-spre-zece cetaşl al lui. După-ce dreptatea 
omenescă ’şî termină fioróselo salo preparative, 
fie-care din gâde luă câte un condamnat, îl lipi

y

j



199 —

cu spatele de câte o furcă şi petrecù pe după 
gâtul fie-căruia fatalul nod. Apoi preotul şi das
călul începură tristul prohod ce se zice d’asupra 
ţerînel celor repuusaţl. Poporul ascultând acele 
litanii sfăşiet0re şi vecjend mişcându sS pline de 
viaţă si sănătate acele fiinţe, pentru care biserica 
ii invita zicênd: „veniţi fraţilor, să le dăm săru
tarea cea d’asupra gropii“, ca şi cum ar fi fost nişte 
cadavre înţepenite, fii cuprins de o înduioşiare 
atât de sfăşietbrc, în cât tótá mulţimea începù să 
plângă cu hohote şi chiar cel mal împietriţi la 
inimă să lăcrămeze. Plângeaü şi osândiţi ca unii 
ce aveau să îndure supliciul; numai Jianu, Alexe 
şi călăii nu plângeaü nici nu lăcrămaţi, cel din 
urmă fiind-că li se împietrise inimele şi să de
prinsese cu asemeni supreme nenorociri, ér’ cel 
dinteiu fiind-că despreţuiau mórtea şi pe cel ce 
le o da şi nu se injoseaû d’a se arăta în faţa 
streinilor, că së temeau de pedópsa lor.

După prohod preotul în loc să zică veclnica 
pomenire s8 sui pe eşafod şi întorcêndu-së spre 
mulţime strigă după vechiul obiceiîî:

— Fiicelor, mal nainte d’a zice: D-c]eü să 
orte pe aceste fiinţe nenorocite, datoria më calcă 
să vë aduc aminte pravila strămoşâscă, care des
chide o uşă de mântuire celor osândiţi când sunt 
tineri şi necăsătoriţi. D-deu nu vrea mórtea pă
cătoşilor, ci vrea ca să fie vil şi să se pocăiască; 
drept aceia sfânta nóstra lege prin gura mea a 
păcătosului, ve rogă şi ve jurueşte să fiţi indură- 
tóre cătră aceşti nenorociţi. Aşa dar ori ce fată 
tîneră şi necăsătorită, care ar vrea să ia de băr
bat pe unul din osândiţi şi să së cunune aci lângă 
spânzurătore, avend denaşiupe gâdea, să së apropie
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fără de temă şi D-c|cü ii va ţine ín séma astă 
facere de bine.

Auzind astă invitaţiune fetele câte eraü adu
nate pe acea câmpie, deşi cea mat mare parte 
eraü sărace şi bucurósc d’a se mărita cu orl-ce 
creştin al lui D-c|eü, deşi păn’aci plânsese cu duioşie 
mórtca acestor mândri voinici, totuşi auzind in- 
vitatiunea preotului, nu să mişcară din loc, ci se 
mulţumir e numai d’a se cutremura cu grdză spăi- 
inêntându-sS mal ales de ideia, d’a avea de năşiţi 
pe gădea.

— Fiicelor, adăogă pentru a-doua oră bătrâ
nul preot, plecaţi urechia la ceea ce vë grăeştc 
maica nostră biserică, şi scăpaţi de morte nisce 
creştini, dacă vreţi să faceţi o faptă creştinâscă, 
omenéscá şi românescă.

Logofătul al treilea vëcjênd, că a-doua invo- 
caţiune a preotului pune mal multe fete în miş-N 
care şi le lâce să şoptcscă cu părinţii şi rudele 
lor, de temă să nu-I scape din mâni o parte din 
victime şi urmând negreşit unul ordin superior, 
interveni într’o afacere, in care el după lege n’a- 
vea drept să se amestece şi zise cu o voce caui 
aspră:

— Ia nu ne mal ţine în loc cinstite părinte 
cu vorbe de surda, că fetele nu sunt nebune să 
se mărite după nisce tâlhări.

— O fi ori n’o fi, cu îmi fac datoria tată şi 
nu silesc pc nimeni.

— Lasă datoria la o parte, că n’arn vreme 
de perdut.

— Eu sunt dator să mal strig o dată, căci 
acesta e un drept al bisericel şi dacă s’o găsi 
cine-va să mő asculte bine, dacă nu, nu.

— Drepturile bisericel tată, răspunse al pa-
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trulea logofőt. e cVa strânge la vreme tainurile, 
zeciuielile şi embaticurile, ér* nu să scape tâlharii 
de osândă.

— Ba nu fiule te înşeli, dreptul şi datoria 
bisericel este d’a face binele orî-când şi cu ori
cine; d’aceea logofete lasă-me, să-mi fac ed mal 
intőid datoria şi pe urmă făţi-o şi D ta pe a D-tale.

— Ia căraţi pe acest popă d’aicî, strigă al 
treilea logofet rostindu-sö cătră slujitori.

— Să se împlinéscâ legea, să sS împlinésca 
legea, nu ve atingeţi de preot, strigă într’o voce 
mulţimea.

— Măi arnăuţl, puneţi pe góna pe aceste 
jévre lătrătdre, strigă grecul adresându-së cătră 
somonii sol, ér’ voi gâzi faceţi-ve mal curênd datoria.

Slujitorii începură să pue pe gonă cu cődele 
lăncilor mulţimea, care de mult pcrduse puterea 
şi energia d’a se împotrivi, mulţimea ső dădu în
apoi din faţa slujitorilor ca un stol de porumbel 
la vederea ere tel ui şi chiar gâzi! începură să des- 
bracc pe osândiţi şi să-I lase nuijial în cămăşi 
până la brîu; unora începură să le scoţă chiar 
cătuşele delà piciére, dar n’avurä timp să stringă 
ştivngul şi să puie scripeţele în mişcare, ca cel 
dol-spre-zece voinici să sbóre în haosul eternităţel, 
căci toţi cu toţii văcjură viind în góna mare spre 

.. locul de osândă o fiinţă omenéscâ, călare pe un 
cal alb, care agita mered o batistă şi strigă in- 
tr’una:

*

— Staţi, staţi.
- Staţi, staţi, strigă şi mulţimea aucjind acest 

strigăt depărtat şi mai ales ve<Jend batista cea albă.
— Staţi, staţi, să vedem ce e, zise în fine 

gâdilor şi cel doul logofdţl.
Gâcjil stătură pe loc şi dădură'răgaz olăca-
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ralul ce sö ivea apropiindu-se ca să soséscâ. Acel 
olăcar nu era un bărbat, ci o femee saü maï bine 
o jună fată, care sbura ca vêntul cu perul des
pletit, cu hainele în desordine şi călare pe deşe- 
late, pe un cal iute ca un .smeü. Mulţimea la 
apropierea sa se desfácú în două şi-T permise să. 
ajungă pană la pici orele eşafodului.

— Citesce, strigă ea, adresându-se cătră unul 
din logofăţt şi apoi cacjù după cai în braţele mul- 
ţimel, care o ridică pe sus.

Logofătul forte contrariat de acest eveniment 
neaşteptat, desfacii hârtia, sărută pecetia domnésci 
ce zări încrustată pe cérâ roşie în josul acelei 
hârtii, apoi ceti în gura mare cele următore:

„Să se dea slobozenie tuturor osândiţilor dacă 
se va găsi o fată tîneră şi nemăritată, care se va* 
îndupleca să ia de bărbat pe Iancu Jianu şi să»^ 
se cunune cu el lângă spânzură tőre având naşiîi 
pe gâdea; dacă nu, să se facă dreptatea.

— Auc]I părinte ce glăsuesce cartea dom- 
nâscă? întrebă logofătul adresându-se cătră pi'eot.

— Dreptatea şi adeverul grăesce prin gura 
Mării Sale, răspunse preotul cu smerenie.

— Dacă e aşa fa-ţl şi pentru a-treia óra datoria.
— Fiicelor strigă preotul suindu-se pentru 

a-treia óra pe eşafod, aucliţT porunca domnéscíi; 
nu ve ar Staţi mal îndărătnice ca Măria Sa, ci 
grăbiţi-vâ d’a mântui suliét de creştin. Pentru a- 
treia oră vë întreb sö găsesce vre-una din tóté, 
care să vrea să ia de bărbat pe Iancu Jianul 
haiducul?

— Ku vreau să-l iau de bărbat şi să me cu
nun cu el chiar acuşica aci lângă spanzuratóre.

— Sultănica! strigă Jianu radios de fericire.
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Dar n’avunl timp sa strâugă çtréngul şi s»\ pue scripoţole în 
mişcare, cftcl toţi vöc]urft viiocl în gón& maro spre locul do osânda o 
fiiuţi oiueucscil ciliare po un cal alb, caro agila inert ù o batistft.
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— Vrem şi noi şi noi pe ceilalţi, strigară 
de-odată peste doue-zccî de fete.

— Şi voi? dar pentru cî nu glăsuesce nimic 
porunca domnescă, replica logofôtul.

— Şi noi vrem să ne cununăm odată cu că
pitanul nostru, strigară cel mal tineri dintre hai
duci, adecă toţi afară de Alexe, căci toţi erau holtei.

— Dacă o aşa, gâzi deslegaţî pe osândiţi şi . 
voi osândiţilor alegeţi-vő iute tetele, care vő place, 
pentru ca părintele să vë cunune mal curând.

Cele bune iute se alcătuesc şi iute se înde
plinesc; aşa dar iute se fâcii alegerea fetelor, a- 
decă fără zarvă şi părere de rőö, iute ső găsiră 
luminări pentru nuni şi cununii pentru miri şi 
iute sŐ găsiră un numër îndestulător de femei, 
care să consimţă a servi drept naşi mirilor în 
tovărăşie cu gâzii. Scena cea tragică ső tranş- 
formâ într’o scenă puţin cam burlescă, adecă cani^ 
glumeţă; cele douő-spre-zece cununii să citiră de
odată pentru tóté perechile şi in loc d’a ocoli 
masa de cununie, mirii ocoliră sinistrul eşafod, dar 
nici mirii, nici mirescle şi nici publicul cel fără 
de numőr nu simţiră mâhnire ori părere de rőö 
de astă schimbare; el asistară la oticid cu voe 
hună şi după cununie eşi din' tóté pepturile un 
strigăt spontaneu, un strigăt uuanim :

— Trăiască Măria Sa Vodă Ion Caragea,^ 
strigă tot poporul cu entusiasm şi veselie.

— Trăiască, trăiască dacă vreţi Măria Sa Vodă 
Caragea, murmură in sine cu ciudă al treilea lo
gofőt, trăiască ca să dea mereö drumul la tâl
harii, care omdră pe cel de un nőm cu el, căci 
sciă ce ve place; să dea D-c|eö însă să nu vie 
odată nevoia şi pe capul lui; apoi adăogă cu voce 
tare: mal ’nainte d’a pleca fio-care pe la casa sa.
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sunteţi datori să juraţi pe sfânta crace, că nu voţî 
mat haiduci în viaţa, căci de unde nu, aveţi -să 
putrec]iţî pe viaţă într’o ocnă părăsită.

— Fraţilor, strigă Jianu adresându-sê cătră 
vechil sol camaracjl, juraţi fără sfială; suntem da
tori a face acésta jertfă pentru scumpele fiinţe, 

, care au jertfit mult pentru noi, căci s’aü înduple
cat a se cununa cu noi lângă spânzuratôre şi s’aü 
milostivit a ne mântui din ghiarele morţii. De 
azi încolo noi nu mal trăim pentru lume, ci pen
tru ele; ştrengul, care s’a înfăşurat Împrejurul 
gâturilor nóstro, ne-a precurmat pentru a pururea 
viaţa de haiduci şi ne-a despărţit pentru vecie de 
codru. Cât pentru mine aflaţi, că Jianul haiducul 
nu mal trăcsco, a rămas spânzurat de căpătâiul 
strénguluï şi în locul lut a eşit un om nou cu 
alte datorii; asemenea trebue să lio şi pentru voi. 
Noi datoria ne-am făcut, noi sămânţa am arun
cat’o în pământ, ca sădea rôde; să ne vedem de 
casele şi femeile nóstre şi pentru dragostea lor 
să jurăm din tóta inima, că nu vom mal haiduci 
în viaţă.

r

1
;

— Jurăm, jurăm, strigară toţi din tóté părţile. 
— Acum a sosit césul să ne despărţim; ve 

las cu Domnul feţii mei.
— Să ne vedem sănătoşi, căpitane.
— Să dea Dumnedeu să ne vedem, dar nu 

în mâni cu flintele, ci cu cornele plugului.
— Amin !
— Fu nu te părăsesc nici mort stăpâne, strigă 

Alexe lipindu-sÖ de láncú.
— Nid eu nu te gonesc bëtrânul şi credin

ciosul mcü câne, răspunse Jianu strängend la sinul 
sëü pe fostul lui rob.

După aceea sărută pe rînd pe fie-caro haiducr
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ai rină apoï o lungă şi duiosă despărţire, care do
vedi mulţime!, că grósnicul căpitan fusese fórte 
mult iubit de al se! şi pe urmă plecă fie-care în- 
tr’ale sale. Când iu să plece şi lancu, al treilea 
logofăt să apropie de el şi după-ce-1 heretisl cu 
tóté temenelele unul perfect fanariot când vrea 
să scăţă un gros bacşiş, îl vesti că prin ordinul ^ 
domnesc ce primise era chemat, să mérgá la palat>_.,j 
împreună cu femeia sa şi-l pofti să së sue într’o 
butcă domnescă, ce sosise într’adins ca să-î trans
porte pănă acolo.

— Pentru ce a! fácut tóté astea, Sultănico? 
strigă lancu luând de mâni cu tinereţe pe soţia 
sa după-ce s’aii vor|ut singurel suiţi in trăsură şi 
.galopând spre palat.

— Pentru-că te-am iubit şi am vrut să fii!
•cu orî-ce preţ al meu, răspunse Sultănica lipin- 
du-să de el cu dragoste. • V

— Al făcut prea mult draga mea, a! săvărşit 
o jertfă prea mare, prea din cale afară.

— Care? esclama soţia uimită.
— Te-aî înjosit a te ruga pentru mine de 

•duşmani! némulu! nostru.
— Te înşel! drăguţă, oii nu m’am rugat de 

nimeni fără numai de Dómna mea, care ora stă
pâna şi a doua a mea mamă. O femeie ce iubeşte 
s’a rugat de alta ce erăşî iubeşte, ca s’o învred- ^ 
nicéscâ d’a dobândi pe iubitul eî; unde o înjo
sirea? unde e umilinţa? Cu Vodă nici n'ain dat 
ocliî şi te-am dobândit numaî prin dreptul stră
moşesc, care mi te da mie, dacă mă înduplecam 
a mă cununa cu tine. M’am înduplecat şi te-am 
luat. Am greşit óre dacă n’ain ţinut semă de 
gura lume! şi te-am luat ca să fii averea mea, 
.numai a mea în tătă viaţa?
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— Oh! nu, dinprotivă mî-al făcut binele cel 
mal mare, mî-al învrednicit de fericirea cea mal 
desăvârşită.

— Dacă e aşa, taci şi mulţumesce lu! D cjeu, 
maî ales că uite am sosit, răspunse Sultănica sco- 
borându-să repede din calâscă şi suindu-sö sprin
tenă şi voiosă pe scara cea din dos a palatului, 
urmată de soţul săă, care mergea după densa cam 
ruşinos de miserabilul costum ce purta pe el.

Peste o jumătate de oră Sultănica şi bărbatul 
sert învestmântaţi în haine noi şi frumóso pregă
tite do mat nainte de Dómna, intrară In aparta
mentele protectórel lor, unde-î aştepta Vodă şi 
femeia sa.

— Ia să văd, strigă voios Vodă, ia să văd 
pe acel vestit fermecător, care mî-a ameţit tótá 
curtea; într’adevăr ar fi fost şi păcat să uniră 
iisemenea brad de voinic, adaogă M. Sa după-ce 
il măsură maî mult timp cu privirea sa de şoim. 
Un om ca tine era croit să stea maî mult în di
van decât în codru; te primesc în rândul bocrilor 
mei cu nădejdea, că de acum încolo veî înceta 
d’a mă prigoni cu atâta strtijnicie.

— Mă pun eü chezăşii! pentru credinţa sa, 
zise Dómna cu voie bună.

— Numai Sultănica póte să-l înfrâneze, ea 
prin blândeţe şi dragoste multă, îl va împedeca 
«Ta să depărta din calea noueî sale îndatoriri, maî 
mult decât tote înfricoşările şi chezăşiile nóstre.

— Nu greşescî, Măria Ta, răspunse Iancu cu 
viers statornic; de azî încolo jur, că am să fid 
numai al femeeî mele.

— Imî place acest jurământ maî bine decât 
dacă te-aî fi jurat, că aî să-mi fiî credincios mie 
orî urmaşilor meî şi-l primesc cu bucurie şi mul-
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turnire. Pentru aceea te îmbrac chiar cu conte- 
şiul meü şi te fac mare sluger.

După-ce zise aceste cuvinte, să desbracă do 
conteşiul ce avea peste haine, îmbrăca cu densul 
pe Iancu şi după aceea îl dădii în mână foia do 
zestre, cu care înzestrase po Sultănica, a căreî cu
prindere să găseşte la finele acestei cărţi. Dómna 
asemenea dărui pe Sultănica cu mal multe scule _ 
şi după aceea îi congediâ pe amêndoï cu bună
tate, promiţendu-le înalta lor protecţiune.

Cinci ani şi ceva după cele ce am descris 
mal sus, într'o incântătorc vâlcea vecină cu Oltul, 
care sémCna cu un colţişor de raiîi, într’o drăgă
laşe grădiniţa ce încunjura ca cu un brîîi smălţat 
cu mii de flori îmbălsămate o căsuţă, care îştN^ 
ascundea cu cochetărie delicidsa sa frumuseţe în 
umbra unei dumbrăvi întunecose, un băi bat ca 
de vr’o patru zeci do ani încă june, încă verde sÖ 
preumbla prin o mulţime do lucrători împreună 
cu o fomee, a cărei frumseţo să lupta cu bărbăţie 
contra timpului; bărbatul ţinea în gură imomeaua 
de ambră a unui ciubuc do iasomie, ér’ femeia 
ţinea de mână un copilaş frumos ca un serafim. 
Intr’acel timp so apropia de astă pereche fericită 
doi străini, conduşi d’o slugă din curte ; unul din ^ 
ei trecuse peste şăpte-zecî de ani, ér’ celălalt era 
în flórea verstei, nu putea avea mai mult de 3G 
de ani.

— Bună ziua, frate Iancule, strigă noii veniţi. ' 
— Vasile! Tudor! putu esclamă óspetele a- 

runcându-se în braţele visitatorilor săi.
— După-ce trecu primul avênt, după sărutări,
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îmbrăţişări şi lacrime, Iancu luă pe cel doi amicî 
de mână şi iT înfăţişă femeel sale zicêndu-I:

— Scumpa mea Sultano, avem să ospătăm 
doi din cel mal iubiţi prieteni al mei, pe fratele 
Vasilie Moangă şi pe fratele Tudor Vladimirescu; 
fă cunoscinţă grabnică cu denşil, draga mea fiind
că el sunt pentru mine tot ce am mal scump 
după tine şi copil noştri; unul din el e scumpul 
meü părinte, ér cel alt singurul mefi frate iubit; 
ér’ voi, iubiţii mei primiţi, prieteşugul aceleia ce 
D-(]eö a păstrat să mângâe suferinţele sărmanului 
Jianu şi să-l smulgă de trei ori din ghiarele morţii.

După aceste cuvinte urmă eră îmbrăţişări şi 
vorbe duioso, apoi gazda casei dădu fuga în bu
cătărie ca să stropolescă pentru masă.

— Nădăjduesc că vă vom avea mal multe 
zile, zise Iancu voios.

— Nu, iubite frate, răspunse cel mal june; 
suntem nevoiţi să plecăm chiar astăzi.

— Chiar azi?
— Da, frate, minutul dorit a sunat, tötä lu

mea aşt6ptă cu nerăbdare ca să sune trîmbiţa 
cea d’atâţea ani dorită; cteria grecésca o aprópe 
să izbucnescă în ţeră. Ipsilante căpetenia lor, stă 
la Chişineă gata d'a treco în Moldova; dacă să 
va întinde mal mult tot grecul ne va stăpâni. 

„ Nicolae Şuţu a murit otrăvit şi în locu-I Pórta a 
A orănduit pe Scarlat Calimach; dacă acesta va 

apuca să să urce pe tron, ajungem tot la chere
mul fanarioţilor şi naţia nostră nu dobândesce 
nimic. Astăzi mic cu mare trebue să să pue sub 
stégül ţărel, ca cu el în frunte să mergem a ne 
dobendi drepturile părintesc!. Ţâra delà noi aştâptă 
mâutuirea sa, să alergăm a o smulge din ghiara 
sugrumătorilor săi; încinge dar paloşul täü cel

»I. 14
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nebiruit, Iancule, pune-te in fruntea ac lei ini- 
mőse oştiri ce tu ai făcut să sbóre clin biruinţa 
în biruinţă şi mergi de smulge sărmana ta moşie 
diu ghiarele veneticilor.

— Oh! frate, frate, dacă ţâra aşteptă mân
tuirea sa delà mine, val! nu să va mântui nicï 
odată! răspunse Jianu clătinând din cap; eü sunt 
mort pentru totă lumea. Din césul, in care am. 
vScţut ştrăngul în jurul gâtului, nu mal ţiu de 
acest pământ; tot ce se face în jurul meü nu mÖ 
mal privesce, fiind-că nu mal sunt stăpân pe mine. 
Pin ghiarele gâdel mî-am vândut slobozenia fe
meii mele; pentru ea şi copil mei voiu trăi de 
acum. V’am spus, eú nu sunt om mare ca voi ; 
tot viitorul meu mi-l’am jertfit pentru nenoroci
rile trecutului meü, am făcut aceea ce am putut 
şi de ce m’am crec]ut vrednic, am pregătit o oştire 
vitézá, care să se lupte sub un cap dibaciü păn&vr 
la cea din urmă picătură. Am făcut rost şi de 
câţi-va bani, pe care tata Vasile il scie unde sunt 
şi pótc să-î ia, de mal mult lucru nu sunt destoi
nic. Acum s’a încheiat îndatorirea mea şi începe 
a vostră şi mal ales a ta, Tudoré; mergi frate 
do împinge prin focul tinereţii şi a iubire! tale 
de ţâră, astă mulţime binevoitóre spre implinirea 
înaltelor tale gânduri şi Dumnec]eü binecuvinteze 
cercarea vóstra.

Pe la sfinţitul sórelul, Tudor Vladimirescu 
pleca mâhnit şi abătut din casa Jianului, dar nu 
sö opri d’a merge fără de şovăire ca să încâpă 
acea gloriósa mişcare naţională, care redete Ro
mâniei tóté binefacerile, de care se bucură astăzi, 
ér’ Jianul rămase în căsuţa sa uitat, părăsit de 
toţi până şi de istorie, în care abia figuréza ca 
un tâlhar de rend, dar iubit şi desmerdat de fe
meia sa şi cântat cu drag de balada poporală.

i.
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XIX.
Ultima isprava! a lui Iancu Jianu.

Trecuse mult timp delà retragerea luî Iancu 
Jianu din codru, Tudor Vladimirescu eroul delà 
Tismana şi Ţinţărenl deja însemnase în cartea 
nemurire! gloriosul sëu nume şi deja murise ucis 

. de greci prin trădarea delà Golesc! şi Tergovişte ; 
asemeni şi Cârc-Serdar Iamandi, care luase o 
parte forte însemnată în eteria grecescă îşi vên- 
duse scump viaţa în lupta desperată delà SculenT, 
tot astfel perise şi domnia Fanarioţilor. Românii 
eraü guvernaţî erăşl de Români, drepturile ţărel 
erau recunoscute şi restabilite in totă întregimea 
sa. O junime vie, iubitóro de fora, devotată bi
nelui comun pănă la sacrificiel şi setósá de lumină 

u şi libertate, începuse să-şi ridice capul întocmai 
f ca ghioceii timpurii din noianul de zăpadă şi să 

importeze din tóté părţile lume! câte o părticea 
din binefăcătorea civilisaţiune.

Societatea întrëga trecea printr’o radicală trans- 
formaţiune, societatea íutréga së modifica, së schim
ba, se regenera; orientalismul începea a da pas 

. occidentalismuluî, binişiul, işlicul, taclitul şi tote 
atributele Fanarioţilor începuseră a intra în ne
gura, din caro eşiso şi Românul a reveni 6răşl 

#.Român.
îmtr’acest răstimp do transformare, de sbu- 

ciumaro, de intrare într’o nouă viaţă, toţi omenii 
sö mişcară, sô agitară, së pasionară, luară câte o 
parte pe cât se póte de activă şi îmbrăţişară o 
părere sad alta, căci împreună cu viaţa publică 
veni şi încrucişarea de opiniunl ; numai Iancu 
Jianu römase la moşi0ra Iu! pacînic, indiferent 
şi aprópe nepăsător. Visul sëü së realisase, idealul

14*
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sëü së îndeplinise aprópe ín tóta întregimea sa; 
Grecii şi tot cortegiul lor de nedreptăţi şi asu
priri începuse a dispărea încetul cu încetul ca o 
movilă de năsip bătută într’una de un vént aprig 
şi statornic. El sta, së uita la tóté aceste trans
formări, së bucura de binefacerile ce aducea acea 
viaţă nouă, dar nu lua nici o parte activă într’un 
sens sau altul, nici së pasiona de loc de modesta^ 
şi mărginită luptă politică ce începuse a së în
cinge în primele zile ale unul început de regim 
constituţional introdus prin punerea în aplicare 
a Regulamentului Organic.

Câud fusese chemat ca orî-care boer să-şi dea 
votul sëü spre a alege un deputat pentru obici
nuita obştâscă adunare, el së dusese la Caracal, 
depusese în urmă votul sëü cum îl dictase con- < 
ştiinţa şi să întorsese acasă fără măcar să déjà 
ochi cu conjudeţenil se! spre a së consfătui cu 
el mal nainte d’a vota. Unit îl imputase acestă 
retragere ca o defecţiune, alţi! mersese cu aspri
mea pană a-1 acusa, că a devenit dacă nu instru
ment orb, cel puţin partisan credincios al regi
mului grec, după-ce l’a combătut cu atâta pasiune 
şi toţi cu toţii îl învinovăţeaă c'a încetat d’a li 
bun Român: cu tóté acestea el pe nimeni nu 
contrazicea, el nimenuï nu së justifica, lăsa pe fie
care să zică ori şi ce va vrea şi densul îşi vedoiV ; 
în linişte de femeia şi copil sëï, precum şi de 
gospodăria sa şi nu făcea umbră nimenuï.

Când n’avea ce face së ducea pe la rude şi 
prieteni; cu fraţii sei în tóta viaţa sa nu legase 
nici un fel de relaţie; petrecea duminicele şi s?r- 
bătorile, mal ales în decursul ernel în petreceri 
şi ziafeturî, căci îl plăcea omului petrecerile între
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prieteni, îu sunetele aiinouiose ale cântecelor ba
laurilor de lăutari.

Cel mal bun prieteni aï săi eraü: vërul sëü 
Alecu Isvoranu, Ráducanu Yoinescu. protectorul 
sëü, Ispravnicul Chiţescu, Alecu Brătăşianu şi 
alţii. Cu aceştia şi cu nevestele lor benchetuiaù 

» mai tot-deuna, uno-orl bărbaţii şi femeile la un 
[' loc, alte-ori numai bărbaţii holteieşte, căci într’a- 

cea vreme femeia era prea mult ocupată de gos
podăria casei şi nu dispunea de prea mult timp 
liber ca să vadă de petreceri şi chiolhanuri.

într’o zi se întâmplase să së adune cu totii 
holteesce la Alecu Isvoranu şi mâncase şi beu
ch etuise până sera. Jianu era d’o veselie ne mai 
pomenita şi lăutarii, cari cântaü la scară nisce 
doine d’alea de îngheţă puţul, cânta în acea zi 
cu aşa foc, îu cât scotea din balamale pe omul 
cel mai cu sânge roco. Jianul impresionabil cum 
era el din fire, era în culmea entuziasmului.

— Cântaţi mâi cântecul Jianului! strigă el 
aruncând in cobza vătafului do lăutari o .mână

>

de rubiele.
Lăutarii începură să cânte, dar lui nu-I plăcii; 

i se părea că nu punea prea mult foc in expre- 
siunea viersului şi incepii el singur să cânte cu o 
voce lVumosă de mezo-tenor aşa de dulce şi de 

y-'.ycpresiv îu cât {înmărmuri pe toţi în loc.
între toţi mesenii era de faţă şi un proprie

tar de origine grâcă, băiat tînër Iară de expe
rienţă, om do lumea cea nouë picat de curend 
din întru, adecă din străinătate, cum se zicea p’a- 

l tunel, unde stătuse cât-va timp ca să së procop- 
sescă. adecă să dobândâscă o spoială de învăţă
tură. Deşi moşia moscenită delà tatăl seu să în- 
Vecinea cu a Isvoranuluî şi deşi aucjise de Jianu,
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totuşi nu scia că b o erűi láncú, vérül vecinului 
seö, fusese vre-odată haiduc şi că densul së su- 
përa foc când îi pomenea cineva de anteceden
tele sale de haiduc.

Pe el îl intriga la acest boer chefiiQ, care 
cânta aşa de bine cântece haiducesc!, numai un 
singur lucru, o singură particularitate, adecă: . 
pentru ce buzele sale eraţi negre, pe când întreg 
gul feţei sale era rumen şi fără de meteahnă şi 
că să-şi satisfacă o curiozitate tinercscă së hotărî 
să-l întrebe. Aşa dar după ce lăutarii së retraseră 
pentru cât-va timp ca să îmbuce şi el ceva, ér’ 
mesenii staü răsturnaţi pe lungi şi largi paturi 
româneşti şi sugeaü când câte o gură de fum de 
tutun din nisce lungi ciubuce ce ţineau în mâni, 
când câte o sorbitură de vin din sticlele ce staö 
înşirate pe scunda măsuţă cu trei picióre aşezată, 
în mijlocul patului, pe când zic, boeril îşi conip^’ 
seaű mâncarea într’o plăcută moliciune, greco
teiul nostru fără să së consulte cu nimeni zise 
adresându-se cătră Jianu:

— MS rog boerule, al fi bun să-mi spui pen- 
tra ce iţi sunt buzele negre?

Iancu aucţind acéstâ întrebare, tresări şi sö 
încruntă forte, apoi së uită lung la grec, pe urmă 
după un târziu oftă din adâncul inimcl şi răspunse:

— ITe! în vremea mea pe când më băteanţ 
cu poterile, rupeam fişicurile cu gura; mal cii 
sâmă într’o iarnă pe un ger do plesnea lemnele 
şi pietrele, më încolţiră procleţii de arnăuţl într’o 
pădure aprópe de Horez şi me siliră să më bat 
cu el cât ţinu ziulica de mare. Buzele îmi ples
nise de ger, vêntul despre crivSţ amestecat cu 
vêrtejiurï de zăpadă me isbeaii mereu în faţă şi 
iarba de puşcă bătută de vent sbura din fişic pe
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buzele mele şi s8 amesteca cu sângele în cât îmî 
■ inegrl buzele.

— Cine e omul acesta? întrebâ grecul şiop- 
tind vecinului sëô, cuprins de multă mirare la 
aucjul ăstui respuns.

— Ce fel nu-1 cunosc!? întrebă surprins ve-
- cinul sëü.

— Nu, nu m’a făcut cunoscut Iul nimeni.
— Este Iancu Jianu, vestitul căpitan de hai

duci, care a spăimântat t0tă grecotimea.
— Ăsta e vestitul Jianu?! së vede că së 

speria de fie-ce lucru părinţii noştri!, căci n’are 
aşa grósnicá înfăţişare.

— N’aro de loc; din protivă e mal mult om 
vesel şi chefliű decât năbădăios.

— Ia ascultă boerule, câţi eraţi d-v. când 
vô băteaţl şi câţi poteraşl? întrebă 0răşl grecul 
pe Iancu.

— Eu, răspunse Jianul, aveam sub ascultarea 
mea mal multe cete, dar nu mergeam nici odată 
însoţit de un numër mal mare de 12 voinici. Cât 
despre poteraşl, une-orl trecea şi de sută.

— Şi scăpaţi din ghiarele lor?
— Tot-déuna şi ca dovadă e faptul că numai 

prin vëndare a putut stăpânirea să ne prindă.
— Ti ! că motologl poteraşl mal eraîi p’a- 

cele vremuri!
— Scuipă-ţl boerule in sin şi zi Dómne fe- 

resco, rëspunse Iancu cam întărâtat.
— De ce să zic Domne fer’esce, când e în 

firea lucrului ca doi să bată pe unul?
— He! vorbesc! astfel pentru-că nu m’aï vê- 

dut nici odată pe mine In vremea mea cum eram 
în pământurile, în care me rësboiam cu potera; 
heî, atunci băgăm fiori de mórte în omul cel mal vitéz.

r

*
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— Băga! şi D-ta in proşti şi fricoşi ér’ nu 
în omeni de inimă, care sciö să sö sluj oscă de arme.

— Nu zi vorba mare, boerule, că dai şi arme 
şi tot la vreme de nevoe.

— Eu? pote mort.
— Ia ascultă-mS vere, zise Isvoranu ca să 

întrerupă convorbirea, care începuse a se cam s 
aprinde, pentru ce nu mi te areţl tu odată în * j/i 
hainele tale de haiduc, astfel cum voiniceai' în 
codru ?

— Al vrea? întrebă Iancu aruncând asupra 
vărului sêü o căutătură stranie.

— Dar de ce nu?
— Aţi vrea şi D-v.? întrebă şi pe asistenţi. 
— Din totă inima.
— Să sei! că am să vë fac voia odată; nu 

vë spui când, dar ’mî e téma că o să liCi silit s&5î 
ve scot de sub pat.

— Aşi, laude! esclamă grecoteiul.
— Bine, laude fie, răspunse Jianu; să scil 

însă, că dacă o eşi lucrurile cum zic eö, pe D-ta 
o să te puiö la glóba mal mare.

— Fie; un urmaşitt de palicare nu se dă 
înapoia înfricoşare!.

Trecu şi astă petrecere şi încă multa vreme 
peste ea; veni primă-vara şi vara şi tomna; s5 
mal dădură între nedespărţiţii prieteni mai multe • - 
mese şi chiolhanuri, Isvoranu amintise la chef do 
mal multe ori Jianului promisiunea ce făcuse, 
dar Jianu amână mereu şi zicea într’una:

îngăd, ingăd, că n’o să vë pară reü de în
târziere.

Cu timpul gluma lui Isvoranu şi promisiunea 
lui Iancu sö şterseră din memoria tuturor şi ni
meni nu së mal gândea la alt, decât la afacerile
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lor private şi la petreceri, care sö repetád mered 
tot aşa de vesele şi prietinóse. Grecul al cărui 
nume tradiţia n’a vrut să-l păstreze, ca să-l punem 
şi noi aci, lua parte mal la tóté ziafeturile şi din 
zi in zi devenia pentru toţi un amic nedespărţit. 
El chefuise la mesele tuturor, chiar şi la a lut 

,• Iancu Jianu, la el insă nu chefuise nimeni căci 
era burlac şi încă nu-şî făcuse un rost cum trebue.

După-ce însă mancă de mal multe ori la me
sele tuturor, ca să nu-şî piardă ipolipsul de om 
lilotim, së hotărî şi el să dea o masă mare şi in
vită la moşia sa pe toţi amicii, între care şi pe 
Iancu Jianu, dar fără femei, căci el pe lângă 
densul n’avea nici o femee, nici tată, nici mamă.

Când plecă Iancu spre moşia Grecului, care 
nu era aşa departe, dădii ordin ca in loc do vi
zitiul obicinuit säsö urce pe capră bëtrânul Alexe, 
care deşi se apropia de al opt-zecilea an tot era 
încă verde si sprinten şi când să së sue în tră
sură, ii dădu in braţe o tolbuliţă sdravenă de bu- 
lendro bine strânse, ca să le puo in chichiţa că
ruţei Apoi plecă.

Moşia Grecului era vrednică do vëcjut, casa 
mobilată cu totul din nou, asemeni şi masa mal 
cu asupra. Së silise omul şi rSuşise ca într’o sin
gură dată să-şi achite tote poliţele de politeţă ce 
trăsese amicii sëï asupră-I şi röusise cu prisos. 
Masa era aşezată într’o cameră mare şi spaţi0să 
al cărui perete despre miaza-nópte era ornat cu 
tot felul de arme; pusei, şiusianele, pistóle, iata
gane, cuţite de vénatóre, jiunghiurl şi tot felul 
do arme albe şi do foc, forte scump încrustate 
şi în număr de mal bine de o sută de bucăţi.

Iancu se minună cum sö minună de cele alte 
frumseţî si lucruri scumpe ce ve(]use priu casa
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şi pe masa acestui Luculus fórte rafinat p’acele 
vremuri, căci vedea acolo lucruri încă noi, aduse 
din întru, pe unde fusese el, dar nici unele nu-1 
minună aşa de mult ca acea mulţime de arme 
spânzurate cu măestrie pe un perete întreg.

— Dar asta ce o mal fi? ce taci cu atâta 
armurărie? strigă el. <

— Hm! răspunse gazda cu fudulie, acesta A 
e reţeta mea, care mă feresce de boia temerii 
de hoţi.

— Zi mal bine, că nu sî-a pus încă nimeni 
mintea cu D-ta, replică Jianu, căci la nevoe uiţi d’a 
te sluji cu ele.

— Să poftescă să vie dacă le dă mâna şi 
are poftă să vacjă pe dracu, strigă cu ţanţoşie 
grecul.

— Ia nu vorbi într’un cés räö, că la zor le, 
dai pe tóté pană la una petclieş hoţilor chiar în
cărcate numai să-ţi scapi zilele.

— Să vede că al uitat că în vinele mele

v/

curge sânge de palicari.
— Cu tot palicari al D-tale.
— Ia lăsaţi giorovoiala la o parte şi aideţl 

la masă, că să râcesce ciorba, zise Isvoranu ca 
să spargă gâlcéva.

Bucatele cele gustóse, vinul cel excelent şi 
veselia mesenilor şterse iute amintirea micului in- V 
cident ce se petrecuse între gasdă şi Iancu mat 
’nainte d’a se pune la masă şi-I făcu pe toţi să 
să arunce cu vce bună in braţele petrecerii şi ale 
desfătării. Iancu mal ales era o grădină, nu te 
mal saturai tot ascultând glumele lui, cântecele 
lui şi snóvele lui ce te făceau să leşini de rîs. 
Dar de-odată, tocmai în toiul mesei, tocmai când 
era mal în vervă şi toţi îl ascultau cu gura căs-
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cată, de-odată, ca cum şî-ar ii adus aminte de 
ceva neplăcut, tăcii, sß întunecă, luà o înfăţişare 
posomorită, începù să să pipáé şi apoi strigă:

— AitT! am păţit’o.
— Ce e? ce ţi s’a întâmplat? strigară toţi 

din tóté părţile,
: — în grabă d’a veni mat curând íncóce am

uitat cheia in sepetul cu bani şi nevasta nu e acasă.
— Nu o nimic, răspunse Isvoranu, dacă o- 

dată e Alexe acasă.
— Nu e nici Alexe; Tarn luat cu mine pe 

capră, că e vizitiul bolnav.
— Dacă e aşa, repede-te curând înapoi cu 

cheia şi íntórce-te că noi te asceptăm.
— Peu më asceptaţî? întrebă Iancu cu o 

naivitate fórte firâscă.
— Pre legea mea te asceptăm, răspunse gazda 

cu cea mat deplină sinceritate.
— Dacă e aşa trămite, te rog, vorbă vizitiu 

lui meS, ca să pue caii la căruţă şi asceptaţi-me, 
că eu pes e trei coşuri sunt înapoi.

— Tocmai bine, ne punem la masă a-doua óra.
Peste un cuart de oră Iancu era instalat în 

căinţă şi sbura în góna cailor întorcêndu-së spre 
casă. Puţin după aceea sß înseră şi intrară într’o 
limbă do pădure.

— Alexe, zise el adresându-së cătră credin
ciosul sßü rob, după-ce mal inaintă cât-va în pă
dure, ia opresce caii.

Alexe sß supuse fără să întrebe pentru ce.
— Acum cotesce la drâpta şi întră cât poţi 

mal mult în liăţişiiS.
Alexe îndeplini întocmai voinţa stăpânului şi 

întră împreună cu căruţa şi caii într’un bunginişiu 
încă necălcat de căruţe şi cal.
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— Dă-te jos do pe capră şi adu boccéoa cu 
borfe din chichiţă.

Alexe iacii cc-T zise stăpânul söü, fără a cerca 
să afle explicarea enigmei.

— Na aste haine .şi îmbracă-te cu ele, zise 
Iancu ariincându-I în braţe un maldăr de borfe, 
na si aste mustăţi si astă tichie şi vec]T late hai
ducul cel mal împeliţat, că am de gând să joc 
grecului un renghiîi, să-l ţie minte cât o trău

Peste câte-va minute cşi din pădure în locul 
Jianului si al slugii sale un haiduc grósnic la în
făţişare urmat de un hoţoman numai puţin grós
nic, care nici nu-şî aducea ne cum să semene cu 
Iancu şi sluga lui. Iancu era sméd şi puţin ru
men, acesta era arămiu ca un ţigan; Iancu purta 
perul seu castaniu tuns boeresce, ca să se aşeze 
bine fesul pe cap, acesta avea un stuf de per, o 
adevărată comă de per încurcată şi nepeptănată 
negră ca pana corbului şi luciósa ca orî-co comă 
de lăeţ, care-I cădea în valuri pe spate; Iancu 
avea un nas subţire-lung şi potrivit, acesta avea 
o pătlăgea de nas mare cât tóté dfl^0* roşcat şi 
plin de bube, adeverat nas do beţiv; Iancu avea 
precum seim buzele negre, ăsta avea nisce buze 
vinete roşcate; Iancu purta de când se boerise 
mustaţă castanie mică şi o barbă asemenea cas
tanie frumos rotunjită, pe când acesta purta nisce f 
mustăţi negre lungi pană după ureche şi gróse 
ca vrăbioiu şi în loc de barbă avea în partea 
dreptă a bărbiei rasă ca gâtul de somn un smo- 
toc mic de păr ca cum ar ii crescut dintr’o mursă, 
Iancu era îmbrăcat boeresce, adecă cu un antiriü 
de cutnie vărgat, brîu de taclit împodobit cu flori 
turcesc! după moda timpului, giubea de postav 
vert]ie, fes roşiii .şi gugiuman mic de liărşie fu-

Wi
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mûrie, şialvarl roşii şi meşT galbeni băgaţi în 
iminel negri ; acesta era îmbrăcat haiducesce, cu 
ilec roşiii încărcat de găitane galbene .şi fir aurit, 
pus peste o ferim nea albă cu găetane negre ; apoi 
la mijloc era legat cu un br!Q roşiii lat ce su
porta un adevărat arsenal do arme de tot soiul, 

„ adecă: pistóle, iatagane, cuţite, busdugane de fer 
şi altele; în cap avea o căciulă mare cu róta 
făcută dintr’o misadă întrégà de oao négrâ; in 
piciére purta nisce poturi cu un crac roşiu şi al
tul alb tot găetănaţî, avênd drept încălţăminte 
într’un picior un imineîi roşu şi în celălalt o cismă 
maro négrâ; în line în spinare purta o şiuşianea 
cu gura largă cât un pahar de apă.

Hoţomanul nu se lăsa mal pro jos ca hai
ducul; po când Alexe era bătrân, cam adus de 
spate şi alb colilie, acesta era cam de vr’o patru- 

s zeci de ani, în cap cu o comă de pér plăvit,* pe 
sub buze cu nisce mustăţi eră şl plăvite, cât töte 
zilele de mari şi cu talia dréptá ca o luminare. 
Portul seu era tot haiducesc, un arsenal'de arme 
se odihneaú în brîul sëü şi în piciére purta o 
opincă şi un iminei! negru, do care pörtä şi azi 
ţărauil, să tot te fi uitat la ol şi tot al ii jurat, 
că acesta nu-şî aduce întru nimic cu bătrânul Alexe.

Când eşiră el din pădure se înoptase bine şi 
r când intrară în sat lumea era cu totul potolită, 

dar delà plecarea Jianului şi pănă la sosirea lor 
la porta caselor boerescî nu trecù mal mult de o 
oră şi jumătate. Ce făcură el ce dreseră, pe unde 
intrară şi pe unde se vîrîră n’o pot spune, că nu 
scifi; scifi numai că se furişiară astfel în cât nu 
se întâlniră cu picior de om, deşi slugile furnicau 
în töte părţile şi ajunseră pănă la uşea camerei, 
unde boeril chefuiaü fără să fie văcjuţî de cine-va.
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Boeriï în cheful lor eraO în toiul petrecere! ; 
eï asceptaü pe amicul lor Iancu în modul cel mal 
plăcut, sugând într’una pahare după pahare şi 
ploşcl după ploşc! în sunetele armonidse ale in
strumentelor a vr’o opt lăutari. Vinul înveselise 
tote feţele şi înfierbântase tóté capetele, pe unii 
ii făcuse mal cheflii şi mal guralivi ca de ordinar, * m 
pe alţii ii turbase de tot; gasda se ţinea mal bine 
ca ori-care pentru ca să-şi îndatoreze muşterii, 
dar nici el nu era cu totul téfér.

Toţi strigaO, toţi sbieratt, toţi cântau, toţ! 
vorbiaü; era un chiloman asurzitor, care se ame
steca într’un mod cacofonic cu cântecele lăutari
lor şi ţăncănitul paharelor, dar de-odată toţi tă
cură şi traseră cu urecliea, căci aucjiiă un sgomot 
neaşteptat: mal multe lovituri puternice şi un 
zăngănit infernal de o mulţime de arme, care 
facil pe toţi să îngheţe de frică.

— Cine e? strigă gasda, care se făcii mal 
curagios ca toţi, deşi tremura mal röü ca toţi.

In loc de rSspuns së dădii de-odată de perete 
un canat de uşc şi întră în întru numai un picior 
de om înfăşurat intr’un crac de iţarl roşii încăl
ţaţi cu iminel roşii întorşi la vêrf. îndată acel 
picior së retrase şi eşi la ivéla altul încălţat cu 
iţarl albi şi cu cismă mare, apoi altul numai cu 
nădragi cafenii şi opinci în picidre şi apoi altul > ' 
cu ismene de pânză grósa şi iminel ţărănesc!.

— Staţi voi aici, numai intraţi, că întru nu
mai eü, strigă o voce îngrozitore, care de detu- 
nătdre ce era făcu să zornăe tote gemurile şi tdtă 
sticlăria după masă ; tu stal 'colea la uşe şi nu 
lăsa pe nimeni să iasă; voi treceţi la uşea cea
laltă şi pe cine o cerca să fugă ucideţi 1 fără do 
milă; voi legaţi slugile cobză şi scotociţi prin

V
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casă; ér voi rămâneţi aci în tindă gâta să aler
gaţi când vă voi chema.

Aucţind astă voce teribila, care nu semăna 
ca aminul cu vocea dulce şi armoniósá a amicu
lui lor Iancu, încremeniră toţi pe unde se găseau 
şi galbeni ca céra începură să tremure ca varga. 
Fumul vinului se duse ca cum nici n’ar fi fost. 
Gazda casei îşi perduse cumpătul şi tremura mal 
röö ca toţi.

După-ce rosti aceste înfiorătore cuvinte din 
prag, întră in năuntru; o grozăvenie de om cu 
mustăţile cât tote zilele şi cu două grósnice pistele 
întinse înainte gata do descărcat, urmat de altă 
grozăvie de om numai puţin ínfiorátóre, care să 
mulţumi a să lipi de uşe şi a întinde spre meseni 
gura unei şiuşianele năpraznice.

— Să nu se misce nimeni din loc că vă mă-

>

y nane. pe toţi de vil, strigă cel înveşmântat în 
haine roşii înaintând pănă în mijlocul cameril, 
scrâşnind din dinţi ca o fiară sălbatică şi rotogo- 
1 ind în orbita lor nisce ochi bolovănoşî injectaţi 
în sânge.

— Ce vrei, măi creştine? abia putu murmura 
gasda tremurând ca o fóe de plop.

— Bani, aucjitu-m’aţî; bani mulţi că de unde 
nu vă sleesc creeril de perete cu astă gliiógá 
de oţel.

— Iţi dau ori câţi am, să grăbi a răspunde 
Grecul, numai nu-mi repune viaţa. Uite sipetul, 
uite şi cheia; ia cât vrei.

— Acele arme sunt încărcate? întrebă răstit 
haiducul arătând armele din cuiü.

— Unele sunt, altele nu sunt, răspunse grecul. 
— Adu-le încoa şi să nu te împingă păcatul 

să te încerci a da în mine, că băeţil sunt gata să
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vő culce pe toţi la pământ. Zdrobicî aţine-te cu 
şiuşianeaoa şi la orl-ce cercare duşmănâscă dă. 
fără mila.

— Dau de foc, răspunse cu o voce numai pu 
ţin inspăimântătore al doilea haiduc ochind pe grec.

— Nu vă faceţi păcat cu mine, mâl creştini
lor, că sunt om filotim, răspunse grecul.

— Hui! lira! om vedea, replică primul hai
duc; adu mal curând acele pistóle şi acea şiuşea- 
nea şi acea puşcă; ţinele de ţâvă şi nu te da fu- 
rişiii că atâta ’ţî-e.

Grecul să supuse şi singur singurel desprinse 
din cuiü şi dädü pe rând în manile haiducului 
puscele, şiuşianelelc, pistólele, iataganele şi cuţi
tele, apucând tremurând puscele şi pistólele de 
ţâvă şi cuţitele şi iataganele do tocă. Haiducul 
le facù grămadă la picidrelc sale pană le priimi 
pe tóté şi nu mal rămase nimic în cuiü, apoi în* 
cepù să le dea câte una una celui delà uşe, care 
le da afară, pe urmă după-ce le cără pe tóté j 
primul haiduc strigă cu aceiaşi voce drăgălaşe: .ji

— Acum faceţi rost de bani; mal întâii! D-v. «; 
cinstiţi boerl, cari a-ţl înţelenit lângă masă

Comnesenil, care pănă aci stătuse în jurul 
mesei înţeleniţî ca nisce stane de piatră şi nu 
dăduse prin nimic semne de viaţă, cum aucţiră 
aceste cuvinte adresate de-adreptul lor, n’aştep- 
tară că să li să mal zică încă odată ; ci să gră
biră d’a scote din sînurile antirielor şi delà brîü 
pungile cu câte ce aveaü şi îndată le făcură pe 
masă un maldăr destul de dolofan.

— Acum lipsiţi dinaintea ochilor mei ca să 
nu vë mal vâc], strigă hoţul, că de unde nu ve 
fac praf şi fărâme, daţi dosul şi voi cióre adaogă 
adresându-să cătră lăutari, care de mult amuţise.
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Cam aucţiră acest cuvent toţi cu toţii: Isvo- 
ranu, Brătăşianu, Chiţescu, gasda casil şi toţi cel 
lalţl musafiri împreună cu ţiganii, neavênd pe unde 
să fugă afară, căci ferestrele eraţi zăbrelite şi cele 
două uşi păzite de hoţi, după cum spusese căpi
tanul, se grăbiră d’a intra pe sub paturi şi unii 
din el a cădea laţi la păment pe sub masă şi a 
leşina de frică.

După-ce mesenii se retraseră în acest mod, 
cel doi haiduci luară mormanul de pungi şi-l vi
dră în sin, deschiseră sepetul cu bani al grecului, 
£e mulţumiră a lua numai doue pungi cu bani 
dolofane şi ér1 le bă gară în sîn şi după aceia 
plecară împreună cu bani, cu pusei, cu pistole, 
cutite şi iatagane şi eşiră din casă fără să 
intêlnésca púid de om, căci argaţii aucjind c’a 
călcat pe stăpânul lor hoţii, nu se gândiră la alt 
decât d'a se ascunde in fundul pi raniţei, fără să 
dea prin minte vre-unuia d’a alerga în ajutorul 
stăpânului lor.

După-ce eşiră afară cel doi hoţi căci noi
seim bine că numai doi eratt, puseră armele luate 
în grădină la loc sigur, eşiră din curte pe din 
dos, tot cum intrase, traversară satul fără să în- 
têlnésca puici do om şi apoi intrară în pădure.

Peste câte-va minute eşl din hăţişiu căruţe 
Jianului în fund cu boerul şi pe capră cu Alex« 
îmbrăcaţi şi declasaţi, astfel cum plecase şi cun 
se vecjură în drumul mare, se íntórse înapoi spn 
casa grecului, intrară în curte pe pórta mare ş 
din curte în casă şi când să între în întru... 
ce să vecjî? să te iei cu manele de per: nici ti 
chef, nici tu zaifot, nici tu lăutari; ci toţi. ci 
toţii pe sub paturi ca cum trecuse zavera p’acolo 

,1. J.“ 15
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— Dar asta pe voi? strigă el cu obicinuita 
sa voce crucindu-sß, ce-aţl păţit?

— Ah!... val de mine! bine că aï picat! 
rëspunse gemend grecul abia ridicându-sê in sus.

— Dar bine frate, ce s’a întemplat? întrebă 
Iancu cu îngrijire.

— Ah! tâlharii! rëspunse istovit gasda.
— Tâlharii! dar bine n’aţî avut destule pusei 

şi pistóle, ca să vë cortorosiţl de el?
— EI! dar cui i-a mal dat mâna să sö gân- jj 

déscá la pusei şi pistóle? rëspunse grecul cu ho- 
tărîre.

— Perduserăm piuitul vere, rëspunse Isvo-. 
vanul eşind şi el de sub pat; noi nu maî sciam 
în ce gaură de şerpe să ne vîrîm.

— Nu mo mir de D.-v-, rëspunse Iancu, că 
de! sunteţi ómenT ca toţi omenii nedeprinşî cu 
armele şi rSsmiriţa; dar mo mir de D-luî cojgogea 
palicari, armat pănă în dinţi, care pană erl alal- 
taerl se lăuda, că face şarta parta pe haiduci, me 
miră, c]ëu me miră.

— Ia ascultă nenişorule, rëspunse grecul cu 
necaz, nu e nici omenesc, nici creştinesc, nici 
prietenesc lucru ca să-ţî ric]I de omul izbit de 

Dacă-ml esc! adevërat prieten, lasă-nenorocire.
më în pace.

— Ce frate te-aî supërat? esclamă Iancu pre- 
facêndu-së că pare surprins.

— Cum să nu me super, dacă vrei să rî(|I 
de mine?

— Me iartă, dacă nu esc! om să duci la glumă. 
— Ce fel glumă e asta, să te sărăc.0scă şi 

să-ţi ia cât a vrut din sepot şi scule de maî bine : 
do o mie de galbeni?
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— Şi pe noi ne-a cortorosit, zise Chiţescu 
eşind de sub masă.

— Numai noi am scăpat nebuzunăriţl, zise 
şi vătaful de lăutari, făcând baü! de sub pat.

— Dar a fost lată! lată de tot! esclamă 
Iancu abia ţiindu-se, să nu pufnéscâ. Ia te uită 
peretele cu armele gol !... dar ce s’aö făcut armele ?

— Le-aù luat hoţii, răspunse Brătăşianu rea
părem! şi el în scenă.

— Şi nici unul din toţi n’a culcat la pământ 
pe unul măcar?

— Aşi fi vrut să fii şi D-ta faţă şi să te fi 
vec]ut, dacă mal rîdeaî ca acum şi dacă te mal 
gândeai să dai, când el eratt ca spuza şi ca iarba.

— Ce spui? erau mulţi?
— Peste doue-zecl.
— I-al vec]ut po toţi?
— Cum te v§4 pe D-ta.
— Să nu fi mărit frica lucrurile boerule?
— Să scil că dacă iei lucrurile ér’ In zefle

mea, me super foc şi nu-ţl mal vorbesc în viaţă.
— Ce spui? esclamă Iancu în vocea sa cea 

firéscá şi apoi do-odată strigă cu altă voce, care 
era aidoma cu a haiducului de adinéorï, să ni 
se misce nimeni din loc, că vÖ mănânc po toţ' 
de vil.

>

!

— Dar asta! ce aud? strigă grecul înmăr
murind.

— Daţi-mî bani, aucţitu-m’aţl? bani mulţi, cî 
de unde nu, vő sleesc capetele de pereţi.

— El a fost! nea păcălit procletul! strigi 
Isvoranul bătând din palme şi isbucnind într’ui 
hohot sgomotos.

— Acum lipsiţi dinaintea ochilor mei ca si
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nu vß ni aï ved, că de unde nu vë daß pe mâna 
lui ZdrobicT, strigă Jianu cu acelaşi ton.

— Ti! nenişorule ţl-al ils de mine ca d’un 
prost! strigă grecul isbindu-sô cu palmele peste 
obraz, cuprins de cea mal mare ciudă.

— Nu e vina mea, siugurî m’aţî rugat ca să 
raô aret ca un haiduc; écft m’am aretat ce mal 
tânjiţi? răspunse Iancu cu o voce firescă.

— Bine, dar baniî noştriî? strigă Chiţescu.
— Uite-I, răspunse scoţend Iancu din sin pun

gile tóté; număraţi să vedeţi dacă lipsesce ceva;. 
6tă şi cele două pungi ce am luat din sepet, 
adăogă adresându-se cătră grec.

— Bogdaproste, bine că s’a întfimplat şi aşa, 
răspunse grecul luându-şî banii şi închizendu-I la 
loc in sepet.

— Cât despre arme să zic lui Alexe, să le- 
aducă incoa.

— Ba mulţumim, nu le mal adu că la bună 
mână sunt acum se grăbi d’a zice gasda, ţi le 
fac dăruite pe tóté din t0tă inima, că eă vrednic 
de ele n’ara fost.

— — Mulţumesc; el mal vreţi să mal me 
vedeţi încă odată haiduc?

— Ba nu, nu, strigară toţi din tóté părţile, 
îţi fórte mulţumim de dragoste.

— Dacă e aşa, ia chiamă-ţî frate slugile de 
prin beciuri, pe undo s’aă ascuns de frică, că mie 
ér* mi s’a făcut fóme.

— Şi nouă la toţi, röspunse con mesenii.
— Numai mie nu, murmură Grecul oşind din 

casă ca să dea ordinele cuvenite pentru reînce
perea chefului, care ţinii pănă la ziuă mal vesel 
ca orî-când.

Mult timp rîse lumea do renghiul ce jucase

• I

4
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Iancu Grecului şi tot! cu toţii admirară suprema 
bărbăţie a Jianului, care numai cu un bătrân de 

• 30 de ani putuse să îngrozăscă peste optspre
zece voinici tot unul şi unul. Grecul de ruşine 
şi-a vêndut moşia şi şî-a perdut urma din judeţul 
Romanaţî şi împrejurimi.

De aci încolo Iancu a trăit în linisce şi voie 
bună pănă la adouci bătrâneţe, văcjănduşT de casă 
şi familie, cultivâudu-şî singur moşia şi facênd 
bine la Românii cel nevoiaşi, mal ales ţăranilor, 
pe cari ii iubise din mica sa copilărie.

în zilele de vară ale anului 1848, ceva mal 
în urma memorabilei zile a lui 11 Iunie, în care 
poporul român proclamase pe câmpia Filaretului 
desrobirea sclavilor, împroprietărirea ţăranilor, a- 
bolirea privilegiilor şi dreptatea şi frăţiea pentru 
toţi, pe când stradele capitalei erau într’una în 
sărbătăre, ér1 poporul entusiasmst să ţinea numai 
de procesiuni şi resoluţiunl patriotice, într’o zi în 
care bogatul şi săracul mergeaü mână în mâna, 
nobilul şi mojicul să särutaü frăţeşte, creştinul şi 
necreştinul practicau cu sinceritate morala lui 
Cristos, care zice: „iubiţi-vă unii pe alţii;“ într'una 
din acele zile măreţe în care o oră preţueşte cât 
un v6c, un moşnăc ca do vr’o şăse-zecî şi opt de 
ani, mergea pe stradele Bucuroscilor răzemându- 
să într’un gros ciomag şi nu să pută sătura tot 
privind frumósa privelişte ce i să înfăţişa înaintea 
ochilor.

După-ce merse câtva timp trecu prin piaţa 
cea mare şi sui colina Mitropoliei. Yăc|endu-se în 
faţa templului dinaintea căruia a fost ars ultimul 
act făcut de streini în ţâra Românilor; Regula-



Amentül Organic, îngenunche în pragul caseî Dom
nului şi zise cu evlavie:

— Acum slobozeşte pe robul töü stăpâne, ca 
au vëcjut ochii mei mântuirea terel mele. De a- 
cum streinul nu va mal veni să calce pământul 
astei ţerl bine cuvântate fără de voia el, nici să 
smulgă nevinovatele copile delà sinul părinţilor 
lor. De acum Românii sunt stăpâni pentru vecie 
pe scrisa lor, căci semînţa cea bună a încolţit şi 
rodele nu vor întârzia d’a înveseli pe urmaşi.

Acest moşnâg era Iancu Jianu.
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Câteva acte privitóre
la haiducul Iaucu Jianu.

1815, Iunie 1.
Cartea luî Vodă Ioan George Caragea, prin care értá : 

po Iancu Jianul de tote faptele lut necuviinciose ce lo-a 
avut .şi-î dit voie de a se întorce la casa sa.

Originalul o pe hârtie cu literile de fabrică V. K. C. 
Pecetia şi titulatura în monograme sunt roşii.

TEXTUL.
MilostUo Boijcio I('o Ioan Ghcorghic Caragea vocvod, i 

gospodar sonii Vlahscoc, fiind-că după rugăciunea ce ne aü 
făcut atât Dumnealor Ispravnici din Sud Roraanaţl, cât şi , 
Dumnealui einst, şi credincios boemi Domniei mele biv vel . 
vornic Costache Samurcas, vechilul căimăcănil Craiovil, pen- 
tru Ioan Jianul de a-1 erta de relele urinări şi netrebni
ciile ce pănă acum aü fäcut«. Precum şi însuşi prin scri- 
sórea sa cfttrft frate-sèü Radu Jianul face rugăciune de a 
mijloci pentru ertăciunea sa arétând că şi-aâ venit în cu- 
noscinţă şi pocăinţă, dând fógáduélá că de acum înainte 
sô va părăsi cu totul de necuviósele fapte ce le-aü avut, 
ne-am milostivit Domnia mea şi îl ertăm de tote greşalile 
trecute şi are voe de a să întorce la casa sa, fără a fi su
părat de cătră nimeni; ér’ când şi de acum înainte nu ső
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vi părăsi de netrebniciile sale şi sé va dovedi în vre o 
\ nă, ső va pedepsi straşnic, ii saam răceli gospostvomi.
r't Ioan Ghcorghic Kara g ca Vonod MUostiio Bojicio gospodar 

biv vel pah. vel logofët
trecută în condică.

1817, Octombrie 20,
Foia de zestre a Sultanii Găleşaschi, fata din casă a 

í 'ómnel lui Caragea măritată după Iancu Jianul şi înzes
trata de curtea domnéscâ.

Originalul e pe hârtie subţire cu semnul fabrice! trei 
i urbane turcescl .şi literile V. C.

TEXTUL.
Fóe de zestre a Sultanii Gălăşaschil.

Tal.
2500 Adecă două mii cinci sute bani gata.
3; XX) Un şal.

XX) O scurteică de pambriü cu samur muscălesc.
120 O roche de cróze.
150 O roche de pambriü galbenă cu ulamale.
120 Ipac o roche de cróze.
80 Ipac o roche de cróze albă.

100 Ipac o roche de rips.
45 Ipac o roche de stambă nouă.
40 Ipac o roche de stambă.

150 O scurteică de pambriü cu cacom.
200 Patru siraigeturî.
200 Tacâmul aşternutului.
50 Legături de cap.
18 Trei păreclil pantofi.
25 Cinci păreclil galenţî.

•708 Adecă talere cinci mii ş4pte sute nouë-zccï şi opt. 
200 Cheltuiala nunţii.

»098 Adecă cinci mii nouă sute nouă-zecl şi opt. 
(Indescifrabil) ßoQvijxag.

Delà Logofeţi e.
Din poruncă teorisindu-së de Logofeţie acéstâ fóe de 

zestre a Sultanii Gălăşaschi spre -a fi crecjută de adevöratä
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ciupii vremi, că s'aü priimit aceşto lucruri ele soţul numitei, 
s’aû adeverit do Logofeţie fcrecôndu-sè şi în condică după 
orinduélà.

1817, Octombrie 20. 
Hâducu Scrdar.Mihail. . . voi Logofăt

Lucruri osebite alo melc, care le daft zestre 
şi pe aceste din parto’mI.

1 Roche albă de cutie1) cu vapelurl.-)
1 Roche négrâ do Floranţu.3)
1 Roche albă do tulpan cu fustă de inalteli4) albastru.
1 Roche albă de percal cu vapelurl.
1 Roche de percal sadea.
1 Roche de catifea morică5) necus.
2 Rochi de stambă.
2 Rochi de stambă ipac.
1 Roche albă de percal.
3 Siinigeturî cu mangeturf.
1 Bucată de percal de 30 coţi.
1 Boiama cicudie cu bibilurl do sârmă.
1 Boiama verde cu husiinurl.
1 Boiama samanie cu bibilurl do mătasă.
1 Boiama ghiurghiulie cusută cu betălă şi cu husiinurl.®)
1 Boiama stacojie cu bibilurl.
2 Testemelurî sadea.
1 Zăbranic negru cu husiiiiurî.
1 Zăbranic liliéchi cusut cu betélâ.
1 Zăbranic cunabiü cu bibilurl de mătase.
1 Zăbranic albastru.
1 Zăbranic negru.

. 1 Zăbranic alb.
4 Digrimea de bazea.
1 Fes alb.
1 Părechî panglico de încins.
1 Capot de bazea7) cu vapelurl.

:

*v
•ff

&

') Cutnie, mătase.cu bumbac, atlas.
2) Ciucuri'lungi de mătase, de bumbac, do lână.

Florence mătase.
4) Mătase, fulard.
si In forma Trórulul, cu ape ca mórul.
e) Un fel de mici fluturaşi în formă do semi-luna şi steluţe do 

metal şi po la cel avuţi do aur.
*) Un fel de tulpan ce-I zico tarlatun.
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2 Capóte do nópte de batistă.
3 Cămăşi cu vapelurî. 

i 5 Cămăşi de batistă neînbrăcată.
9 Pörechl ismeue de batistă.
3 Feţe de perne de batiste lino.
3 Prosópe do bae şi un peştemal.1)
1 Faţă de saltea de cit.
5 Bolicele de cit.
4 SimizeturI cu horbote.

-** 2 Coţi Floranţu.
10 Pörechl pantofi neîncălţaţ-I.
4 Pörechl papuci.
1 Tulpan cu husiimul.
3 PieptinI de codă.
3 PieptinI do cap.
4 CiarşafurI do batistă.
1 Scurteică cu limil de samur muscălesc.
2 Pörechl mănuşi.
2 Dramuri de betelă.

10 Pörechl ciorapi do mătase.
, /IG Pörechl ciorapi de tiriplic.
*• 1 Plapomă de cit.

2 Perne cu puf cu feţele lor.
4 Corseturî.
1 Pöreche de calţodete.
1 Oglindă.
1 Inel do aur cu rubin 
1 Inel do aur cu antică.
1 Sipet mare nod îmbrăcat cu piele.

Aceste lucruri fiind agonisite prin strădania mea le 
daü şi pe acestea zestre.

„Sultana Gdhlşcsca.“ 1817, Octombrie 20.

nFiind-că atât lucrurile şi banii ce sö vede înainte, 
care sunt date zestre delà curtea luminatului nostru Domn, 
Dumneaei Sultanii Gălăşaschi soţii mele ; cât şi ceste-lalte 
lucruri ce sö vöd date dar din partea Dumneaei: pe tóté 
deplin le-am primit şi spre încredinţare am iscălit însumi.2)

*) Céreéf pentru şters şi înfăşurat corpul.
*) Documentul aci e tăiat cu fórfecele, aşa că iscălitura lui 

Iaucu Jiauul nu sö mal vede.
„I. J.M 16




