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I.
Banchetul apăsătorilor.

într’una din serile de primă-vară ale anuluî 
1764, pe la ora în care poporul Bucurescilor se 
zăvorea în case de frica arnăuţilor domnesc! şi de 
gröza pârcălabilor visteriei, trântori în folosul că
rora se despoia săracul şi vëduva, se adunau într’o 
casă din apropierea palatului la banchetul ce le da 
amanta lui Ştefan Vodă Râcoviţă. Gremea poporul, 
suspina vëduva, plângea orfanul, însă Măria Sa 
petrecea bênd şi chiuind în orgiT şi desfrânarT, toc
mai în acele ore în care era dator să lucreze pen
tru binele comun şi pentru interesele tronului ce 
ocupa. Şi pentru ce să nu petrâcă Vodă şi favo
riţii sei: Ştefan şi Capuchehaiaoa Stavracoglu? 
pentru ce să nu benclietuiască şi să nu se îmbete ? 
Banii nu erau scoşi din punga lor, şi după o nôpte 
de beţie urméza totd’auna o zi de turlăcie, în care 
domnii şi favoriţii se întrec a subscri cu capetele 
ameţite de vin decrete de noi contribuţii, de noi 
greutăţi şi de noi resurse.

Strălucitore era lumina ce eşia din ochiu
rile ferestrelor acelei case, şi mândră era mo
bilarea cămărilor sale, dar cu mult mai strălu- 
citore, cu mult mai mândră era masa care sta 
întinsă într’una din cămări. Vasele erau de ar
gint şi ibricele de aur, iar mâncările erau com
puse din tot ce a avut mai gustos şi mai aro
matic bucătăria^grecâscă, iar băuturile din tot ce 
s’a găsit mai vechi, mai limpede şi mai parfumat 
între vinurile ce produce dealurile -Prfţ|.crBf|flTlilnil
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şi ale Oclobescilor. Da mâna mesenilor să ospeteze 
aşa de bine şi sa facă atâtea grele cheltuelî pen
tru orgii, fiind-că poporul de jos în mare parte 
se culcase nemâncat.

Casa în care se afla masa întinsă era mare 
şi spaţiosă peste mesura, dar golul în ea nu se 
vedea nicăiri; pereţi! erau acoperiţi de covöre 
scumpe, arme luciöse, oglincjï magnetice, draperii 
bogate şi armoriur! pline de strălucitore argintării ; 
parchetul era peste tot ascuns sub alese chilimuri 
turcesc! mo! şi odihnitore pentru picior, iar latu
rile cameriî erau împodobite cu nisce laviţe scump 
tapiţate, pe care se legänaü a lene fericiţi! con
viv! împrejurul une! mese plină de töte scum
peturile.

Fisionomi! bărbătesc! care de care mai urî te, 
care de care ma! respingëtôre, care de care ma! 
străine tipului românesc, încunjuraü acéstâ masă 
bogată. Ic! în capul mese! vec|! un om gros şi 
burtos cu nas mare şi pleoştit, cu ochi mic! pe 
jumetate închişî, cu buze late şi pălite şi cu fălci 
gröse ; el prin trăsurile Iu! îţî spune că e de ori
gine asiatică, mongolă sau tătară ; cine scie ce turc 
l’o fi făcut să se nască prin infectele înfundături 
ale Fanarulu! ! dincoa lângă el cjăresc! o fi1' ă cu 
perul rar şi roşu, cu capul ţuguiat 
cuţit, cu bărbia asemeni şi cu gura ai 
etern surîs sarcastic, care represintă vii 
a Iu! Mefistofeles, în care recunosc! pe 
în totă puterea cuvântului; lângă el altă c 
ornată cu töte nuanţele tipului bulgar ; ma! 
alţi! nu ma! puţin urîţî şi străin! tipuluî 1 
nesc şi în fine în capul mese! Ştefan Vodă as 
cum ni-1 arată pereţi! unei biseric! ridicată de ru
dele luî. Nicăirî acel frumos şi nobil chip al Ro-
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mânuluï, nicairï acea marţială şi impuitöre înfă
ţişare a boeruluî pământean. Sermană ţâră, în ce 
ti mpuri ajunseseşi !

Printre acei şăse saü şăpte bărbaţi, erau pre- 
serate tot atâtea femei, însă pe cât erau de urîtî 
cei dintêiü, pe atâta de frumöse eraü cele din urmă ; 
cu totă degradarea lor de femei întreţinute, tot 
păstra acea frumseţe românésca remarcabilă în 
tot orientul. Töte eraü drăgălaşe, töte fragede, töte 
pline de lipiciü; dar cea mai mândră, cea mai în- 
cântătore, cea maî frumosă era aceia ce sta lângă 
Ştefan şi sa răzima de .umerile seü, adecă Plorica, 
amanta lui Vodă.

Când am pătruns, iubite lector, în acest El
dorado al viţiuluî, masa era pe sfîrşit, bucatele în 
mare parte mâncate şi multe ulcioră cu vin de
şertate. Deja fumul vinului se suise în creeriî celor 
mai mulţi din ospeţi şi fălcile celor mal tăcuţi se 
descleştase. Să-i ascultăm cu atenţiune.

— Me jur, iubita mea, me jur pe stema şi 
buzduganul meu, striga Vodă legănându-să razi- 
mat pe umerii iubitei lui, că de-mî vei cere toţi 
banii ce vor ii strâns pârcălabii de trei săptămâni 
pană ac]ï, toţi vor fi aï tăi ca să aï cu ce să-ţr 
cumperî case, cai şi moşiî, spre a fi vrednică de 
ceea ceeştî.

— îţî mulţumesc, dragul meü iubit, răspunse 
amanta sa sărutându-1, îţî mulţumesc de averea 
ce-mï făgăduescî, dar....

— Dar ce? draga sufletului meu.
— ’Mî este teamă că nu veï bine-voi a încu

viinţa gândul meü.
— L’am încuviinţat maî dinainte; spune-1 acum.
— Maî bine decât să risipesc baniî pe caî, 

trasurî, case şi scumpeturï, bunuri trecătore, aş fi



— 6 —

bucurösä sa ridic pe côsta unui munte şi sa în
zestrez ca p’o mireasă aleasă o sfântă mănăstire.

— Ha, ha, ha! esclamară în cor bărbaţii şi 
femeile pufnind de rîs. Eşti nepreţuită lele Flöreo; 
aucjï mănăstire ? Ce gând frumos ! ce evlavie !

— Tu? c)ise Vodă, tu o fată de lume, tu o 
copilă a nebuniilor, tu să clădescî mănăstiri?

— Da, mărite Domne, eu, aş voi, când ar fi
şi voinţa Măriei Tale....

— Spune-mî că vrei sa-ţî cumperi diamante, 
şaluri şi palate, că vreai să risipesc! aur pe ni
micuri şi să arunci banii pe fereastră, că te crec] 
şi îţi încuviinţez nebunatica ta dorinţă, dar ca sa 
clădescî tu o mănăstire!.... aş face o neroc]ie chiar 
dacă mnaşî închipui că e cu putinţă.

— într’adever ar fi o nebunie dacă ar fi pen
tru mine, răspunse curtesana mângâind cu albele 
sale mâni barba lui Ştefan ; dar nu iubitule, nu o 
fac pentru mine ci pentru slava numelui tëü, pen
tru mântuirea sufletului tëu. Yoiü ca 50 de femei“ 
să se röge în genunche ziua şi nöptea pe lespe- 
dele göle pentru sufletul tëü.

— Ce potrivită este astă hotarîre, observă 
rînjind Stavrache, cu o nöpte de petrecere şi plă
ceri! Ia lasă pustii lele Flöreo asemenea hotarîre, 
şi spune-ne că vréî să aduni stare mare; aî drep
tate să ceri asemenea lucru. Doră nu eşti de surda 
iubita Mării Sale şi döra M. Sa nu este de surda 
Domn peste astă ţără şi stăpân pe averea sa şi a 
norodului seu.

— Câţi bani îţi trebue, Florico ? întrebă 
— De-o-camdată 5000 de pungi cu bai 

punse Flori ca acoperind cu nenumărate să 
şi desmerdărî pe Amphitronul seu.

— Stavrache, cât are să ne aducă Spiridon? 
— Două mii de pungi M. Ta.
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— Numai atâta? Rămăşiţa s’o rëspuncjï din 
Cam araşi a mea.

— Nu e mai mult decât 1000 de pungî.
— Atunci tu vistiere Ianache să împlinescî 

neajunsul din visterie.
— Nu e decât atât cât trebue să trăiască 

slujitorii lefegii trei cjile.
— Atunci Vornice Androne, dă porunci în ju

deţe d’a face cislă dreaptă peste boerî şi brăslaşî 
pentru 2000 de pungi; iar pentru 1000 de pungi 
gândeşte-te la o noüä dajdie. La dracu pentru ce 
ne numim mai marii astei ţări dacă nu va plăti 
ea plăcerile şi nebuniile nöstre? Acum eşti mul
ţumită frumuşica mea? adăogă adresându-să cătră 
amanta sa.

— Măria Ta, eşti un mare Domn, strigă curte- 
sana radiösä; M. Ta faci ca şi D-c|eü să-şî aibă 
parte din folösele ce ţâra îţi aduce.

— Eu sunt drept, împart fericirea mea cu cei 
ce sunt împrejurul meu.

După ce amanta cerii şi amantul acordă, în
cepu să se aucjă în sală mai întêiü şopte între fe
mei şi bărbaţi, apoi chestionări şi în line vociferări 
tempestuöse, cari semăna cu o curată ceartă. Ici 
aucjia-î plângeri, suspine şi imputări, dincoa lin
guşiri, mângăeri şi îmbunărî, dincolo ordine şi ru
găciuni ; în sfîrşit zarvă mare.

— Dar asta ce-o mai fi? strigă Vodă smâ- 
cindu-să din desmerdătorele braţe ale amantei lui.

— Ce să fie Măria Ta? răspunse Stavracoglu; 
îs ; .trul ce milostivirea Mării Tale a hărăzit iu- 

M. Tale, a băgat sămenţă de zizanie între 
şi pacea va fi prea amarnică pentru pun

gile nöstre.
— Ce e ? replică Ştefan suricţend ? ; vor şi ele 

câte un dar? vor şi ele a dura câte o mănăstire*
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— Noï M. Ta, rëspunse una din ele, suntem 
prea mici ca să ridicăm tocmai nisce mănăstiri? 
dar nisce schituleţe....

— Spre pildă ca acesta în care vë chinuiţi 
acum înaintea acestei mese spre lauda Domnului? 
replică Vodă.

— Cam aşa, M. Ta, răspunse femeile rîcţend.
— Ei bine, fie azi o zi de veselie şi fericire 

pentru toţi; nu voïü să vëd nici o frunte încre
ţită. Yornice Androne, cisla şi dajdia să se în
mulţească încă cu 3000 de pungi, 300 de fie-care, 
ce ziceţi?

— Să trăeşti, M. Ta, rëspunse femeile săltând 
de bucurie.

După ce totă lumea së împăca cu dărnicia 
domnésca, cupele reîncepură a circula din mână 
în mână şi vinul iar începù să curgă ca un isvor 
nesecat îu gâtul ospeţilor. Pustiul de vin însă nu 
este ca apa; el nu umple numai fölele ci merge 
prin ose, së preumblă prin vine, circulă prin sânge" 
şi mai ales decât töte së gogoţă drept la creerii 
omului, unde face o învălmăş0lă şi o neorêndu- 
élâ, încât omul së face neom. Vicleanul de vin 
după ce hoinări prin tot corpul ospeţilor noştri, 
së suise şi la creeri şi zăpăcise pe ömeni aşa de 
rëü încât, iubite lector, dacă ar fi stat d’o parte 
în realitate, cum stai acum prin imaginaţiune şi 
te-af fi uitat la eï aï fi zis; „ce nebuni buni de 
legat copii!“ Aï fi vëcjut într’o parte pe Măria 
Sa sărind, jucând şi sërutându-së cu jupâniî şi ju- 
pânesele ; aï fi vëcjut într’altă parte pe marele Ca- 
puchehaia, Postelnicul Stavracoglu, numai în ineşî,

una dinceacşirî şi ilec, jucând giamparalele cu 
favorite şi aruncând cu fesul în sus. Aï fi vëcjut 
într’un loc pe marele vistiernic legat la cap cu
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şalul iubitei lui, bênd şerbeturi şi vin dintr’un pa
puc femeesc; aï fi vëcjut în alt loc pe marele vor
nic îmbrăcat femeesce, cu faţa-î zugrăvită cu fel 
de fel de boïele, făcând felurite scălâmbăturî demne 
de un comic de piaţă. Aï fi vecţut multe lucruri 
minunate şi deşenţate dacă aï fi vëcjut şi pe femeî, 
dar să ne oprim d’a spune ceva şi despre ele şi 
că le scuzăm săracele, gândindu-ne. 
bëut d’o potrivă cu bărbaţiî.

căcî aü

II.
Prădătorii prădătorilor.

Nöptea înaintase şi cu densa şi orgia, încât 
pe la 10 öre europene toţi meseniï erau beţî to- 
piţî şi pe lângă eï începuse a se îmbeta şi slugile. 
Pe când desordinea şi desfrâul în acâstă casă era 
la culme, în curtea domnescă, intrară prin diverse 
porţi doi omeni înfăşuraţi în gr Öse mantale, din 
care unul călare pe un cal plin de spumă şi asudélâ.

— Unde este Măria Sa? zise cel pedestru 
adresându-se cătră un arnăut ce sta de santinelă
.la portă.

— A eşit cu Postelnicul şi mai mulţi boerî 
şi nu s’a maî întors păn’acum, respunse acesta.

— Vodă s’a culcat? întrebă celălalt pe un 
copil de casă ce moţăia în anticameră.

— Ba nu, s’a dus la petrecere cu curteni, res
punse acesta reînchicjând ochii.

— Este la Florica, c|ise celălalt ducându-şî 
calul la grajd; ine duc să-l întâlnesc şi să-î spun 
ce mi-s’a întâmplat.

— Alerg . să-î istorisesc aceia ce am păţit 
murmură celălalt.

Aceşti doî necunoscuţi eşind din palat pe .
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uncle au întrat, se îndreptară spre casa unde Vodă- 
se lua la întrecere cu favoriţii sëï luptându-së cu 
beţia şi desfrânarea. La porta se întâlniră faţă 
în faţă şi scöse câte o mică esclamaţie de mirare. 

Aceşti doi necunoscuţi eraü unul Comisul1 
Spiridon şi celălalt spătarul Spanopolu; după. 
ce se salutară şi îşi poftiră unul altuia sera bunăy 
intrară înăuntru împreună şi deschicjend uşa că
mării în care era masa întinsă, rernase în loc îm- 
petriţî vec]end tabloul de clisordine şi de clesfriu 
ce li-së présenta înainte. Sala de mâncare se trans
formase într’un locaş infernal şi mesenii întrrun: 
stol de demoni, carï nu mal cunosceaü nici un 
sentiment de ruşine şi cuviinţă omenéscâ. Fiinţele 
care se tăvăleau în astă destrăbălată conrupţiune 
aveau corpurile acoperite abia cu nisce strenţe din 
vestmintele ce le avusese când s’aü pus la masăr 
iar restul strenţelor gerniau sortite de vin şi alte 
beuturî pe jos pe unde le aruncase aceia, ce în 
paroxismul beţiei îşi sfâşiase hainele. Nu mal esista 
nici pudörea secsuale, nici distincţiune ierarhică; 
Vodă, boerl, ţiitore, slugi, slujnice toţi într’un a 
amestecătură se svârcoleaü sub îmboldirea îndo
bitoci tore! beţii. Pe masă nu mal remăse decât 
scândurile gole; talere, vase, linguri, cuţite, pa
hare, cupe, ibrice, tipsii, blidurî, töte fusese în
trebuinţate ca proiectele de împroşcare spre a if. 
aruncate în oglincjî, în giamurî şi în tot ce s’a 
găsit mal scump şi mal frumos în acest cuib al 
desfrânăriî. Când a întratnoiî veniţi, împroşcarea, 
era în furia sa şi Vodă striga cât îl lua gur.

— Aruncaţi, băeţî, că mâne le fac şi 
frumöse; daţi de foc şi trăiască vinul, chef»d 
veselia.

— Măria Ta, obiectă favorita, care, cu töta



beţia, tot simţea părere de rëü pentru stricăciu
nile ce i-së causa.

— Ce tânjeşti.... fa Florico? balbutea Vodă 
versând o cupă cu vin mai mult pe haine decât- 
în gură; ţT-e milă de ce se răpune? San’aï tărnă 
fata mea lasă-ne sa chefuim, că mâine.... cum 
am spus, le vei avea şi mai mândre.... Vaca a 
laptosă....

— Nu tânjesc, iubitule, dar ’mî-e milă.
— Ba nu, îţî este témâ că va înţărca?... Nu 

aï grije; cât va fi Cehan în Bucureşti şi Turciî 
la Ţarigrad, vaca nu va înţărca. Cel d’aicî va- 
mulge-o... şi cei d’acolo va suge-o...; să trăiască- 
plocönele şi bacşişurile...

— Să trăiască Ţ6ra Românéscâ, esclamă céta 
beţivilor, deşertând cupele cu vin şi aruncându-le 
în cotro apuca.

— De, vornice, că ine lovescî! baga de séma 
şi deschide ochii, obiectă unul din noii veniţi.

— Cine eşti mojice?... îngâna Andronic vo
ind să së scöle şi căcjând pe sofa lângă ibricul ce 
ţinea în braţe.

— B,ëü te-aluat sfântul! nu ine mal cunosci?
Dar ce’mï stric eü vorba de giaba: nu e chip se
ne cunosceţi în halul în care vă găsiţi ; nu puteţi 
nici să vă daţi cu degetele în ochi.

— Unde e M. Sa ? întrebă celălalt pe Stavrache.
— Ce c]icî?... de unde vii Huseine? .. şi eüy. 

cum vec]ï bine pace... acesta fu răspunsul marelui 
r!n^,-chehaia.

— Aici e iadul, esclamă Spiridon.
— Eî chefuiaü, pe când eu mort de föme- 
am de gröza morţii ! murmură suspinând.

öpanopolu.
— Ce? ţi s!a întâmplat şi ţie ce mi s’a în

tâmplat şi mie?
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— Ce, öre a! păţit şi tu ce-va?
— D’apoï! n’aï ghicit clupă starea în care

ine vedî ?
— In halul în care sunt aceştia nu vedeam 

nimic de cât mişelia lor; ia să căutăm şi noi pe 
•aici ce-va de mâncare şi băutura, şi, ospătând în- 
tr’un colţ, să ne povestim întâmplările. O fi des
tul post o ajunare de două

— Şi trei nopţi, replică Spiridon, scoţând 
dintr’un dulap câte-va tipsii pline cu bucate şi câ- 
te-va ibrice pline cu vin, cari, mulţumită slugilor, 
scăpase în dulap de sortea celorlalte.

— Istorisesce-mî mai întâiü D ta, iubite Co
mise, cţise Spanopolu, umplându-şi lăcomesce gura 
cu bucatele ce i să puse înainte ; spune-mi aşa să 
d-räesci ce întâmplare nenorocită te-a făcut să te 
înfăţişezi la Curte la ăst ceas şi în halul în care 
'te văd?

— Ei! esclamă suspinând Comisul, din ce pri
mejdie m’a scăpat Sfântul Spiridon! ce era săpat! 
când mă gândesc uite mi să sburlesce părul de 
groză. Să vec|i frate, din porunca domnâscă plec 
prin judeţele muntene să priveghez asupra sţrân- 
gătorilor de dăjdii şi să mă încredinţez despre 
"plângerea unor moşneni pentru împlinirea unor 
lude nedrepte. **

— Te vei fi apucat să da! dreptate opinca-
rilor şi cei strânşi în uşe.... văc]ând că ghelilurile
li-să duce, s’o fi apucat să te pisăgescă.

— Aşi! ţî-aî găsit; ferâscă D-4eü: eram ne- 
~bun să dau nas mojicilor? din potriva am găsit 
plângerea nedreaptă şi vrednică de o globire în
semnată, şi fiind-că să întâmplase sa iaü din gre
şeală pecetia case! domnesc! cu mine, îndemnat 
de unii şi alţii, ca să astup gurile unor ciocoi a 
•căror credinţă îmi era. trebuineiösä....
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— Aï meşteşugit câteva pitacurï de lude or* 
scutelnicï, şi mocofanii de ţărani aü îndrăsnit să 
së crăcjă nedreptăţiţi şi au....

— Nu, săracii, eï aü mîrăit puţin dar au plă
tit ca popa. Astă împlinire iconomicosă, pe lângă 
3000 de pungi drept al vi steri eï, a adus casei dom- 
nescï 4000 de pungi, ciocoilor mei peste 2000 şi chi
selei mele....

— Vre-o şese mii?
— Tocmai ; veniam împreună cu astă sumă ' 

care se odihnia în chichiţa butceî mele, liniştit şi 
mângâiat în sufletul meü, că am avut noroc sa 
fiu folositor ţăreî şi Domnului meü ; me uitam pe 
ferestrele trăsurei la pământurile cele göle de se
mănături şi la livecţile cele mal lipsite de rode şi 
fineţe şi cjiceam în mine : De unde să fi adunând 
astă glötä de mojici mulţimea banilor ce së chel- 
tuesc pentru îndeplinirea plăcerilor nöstre? Pă
mântul nu le mai dă rôde; par’că şi Dumnecjeü 
s’a mâniat pe ei de când noi.... eram să mai zic 
ceva, dar fui întrerupt de un glas gros şi sălbatic 
care îmi tună la ureche : — Opresce saü eşti mort. 
Vizitiul opri şi dete dosul într’un tufiş, asemenea 
şi ciocoii delà spate, iar eu me nïtaïü înfioran- 

r du-mă în juru-mî să văd ce e şi unde eram. In
trasem într’o limbă de pădure întunecosă şi toc
mai coteam să suim un muscel încunjurat de lo
curi prăpăstiose. Sörele asfinţise şi umbra înde- 

. sându-să, începuse a së schimba într’un adevărat 
întunerec; cu töte astea nu era încă nöpte, pu
team să văd în destul de bine tot ce era împre
jurul meü. Ce era! mă sbîrlesc când mă gândesc: 
era mai întêïü la o uşe a butceî o namilă mare 
de mocan vânos şi mustăcios ca un cleft de Te- 
salia, era încă şăpte opt, nu tocmai de talia lui,
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dar îndestul de îngrozitori la spatele lui şi, la 
çealalta uşe şi înaintea cailor mai era 
finie de arme, pusei şi măciuci înfierate cari lu
ceau în mânii e unor uriaşi. Töte astea vëc|êndu-le 
înmărmurim şi în inima mea dădui dreptate vi
zitiului şi celor doi arnăuţî delà codîrlă, că aü 
fugit de gröza lor şi s’aü răsnit prin pădure; aşi 
fi făcut şi eü ca eî, dacă aşi fi avut răgaz.

— „Dă-mi banii ce aî asupră-ţî ciocoiule şi 
gătesce-ţi pelea pentru scuturare, urlă ca un tunet 
jnămila cea mare, scoţendu-me val - vertej din 
butcă.

o mul-

— „N’am bani, rëspunseiü eü, me jur.
— Nu minţi cochinţule că te schilodesc; ju

rămintele în gura ta sunt ca laudele în gura unui 
şarlatan; scote banii.

— „Am avut banii stăpânirii, dar nu-î mai am
la mine.

— „Ia scoteţî băeţî fiarele şi aţîţaţî focul.
Cum aucjiiu astă poruncă îngrozitôre, înăduşim

rece şi ne mai sciind ce să fac, dăduiu cu mâna 
mea toţi banişoriî; şi p’aî visterieî şi p’aî lui Vodă, 
oh! şi p’aî mei afurisitului de tâlhar care nu se 
mulţumi numai cu banii ce mï-a furat, ci mî-a 
muiat şi ösele cu vre-o câteva ciomege. După pă
rerea unora din tâlhari eram să fiu chiar spân
zurat, însă hoţul cel mare nu s’a înduplecat la 
acésta, ci mî-a dat drumul în halul ce ine vecţi.

— „Sunt marele Comis, strigam eu cu mânie, 
după ce scăpaiu din mânile lor, veţi vedea voi 
ce vë va aduce neruşinarea ce a-ţî avut a ve 
atinge de un boer de rangul meü.

— „A! eşti mare comis ! strigă hoţul, lipitöre 
mai mare decât credeam; puneţi iar mâna pe el 
şi după ce îl veţi aşterne iară la păment, mai
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<laţi-î vr’o 25, ca să afle Ştefan Vodă, cum Miu 
haiducul pedepsesce pe streinii cari se fac mari 
şi tari în ţâra lui. Nebunia ce avuseiü d’a ine lăuda 
cu rangul meu, aduse încă o plöie de ciomege 
pe spinarea mea; după ce mi le dete şi pe acestea 
me făcură scăpat şi me lăsară a me tîrî pe jos 
până aici.

— Aï păţit1 o întocmai cum am păţit’o şi eü 
tot delà acelaşi tâlhar.

— Şi Dumneata?
— Tocmai, cu mica deosebire ca eü eram 

trimis să adun zaherele pentru împărăţia turcéscă.
— Ce? Turcii aü resboiü cu cineva?
— Nu sciü şi nu cred, M. Sa mî-a dat po

runcă în ast chip, trebue să fi avênd vre-o noimă 
porunca sa.

— Spre pildă vre-un plocon.
— De ce nu merinde pentru cămara sa şi a 

boerilor sei?
— Sau marfă, care, dusă la Brăila şi vândută 

la Turci, sa se facă bani gata numai într’o clipă? 
Dar nu-ţî uita vorba.

— Veniam călare pe calul ce lăsaiu adinea
ori la palat înaintea a 12 panduri tot unul şi unul 
şi în urma a vr’o 20 de care încărcate scii colea 
doldora cu unt, slănină, paseri, viţei, nuci, porci, 
vânaturi, lână, miere ; mi-să rupe inima când ine 
gândesc, fiindcă şese care încărcate cu tot ce era 
mai bun le iconomisisem pentru mine şi prietenii 
mei! însă la un gât de munte, între un perete

)t ca zidul şi o prăpastie întunecosă, carele
ură, boii se dejugară şi ţăranii fugiră goniţi 

- vre-o treî-cjecî de necuraţi de haiduci cari
aü în frunte-le tot o namilă mustăciosă, ca ceia 

care te-a buşit pe D-ta....
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— Era pöte tot el! tot el şi pe D-ta!
— Aşa, alaltă-erî....
— Şi pe mine erî....
— M’a despoiat....
— Ca şi pe mine şi tot ca pe mine te-a co

tonogit.
— Hoţii de panduri, în care me încredeam 

ca în nisce adevăraţi smei de vitejie, au fugit rî- 
c]ênd de mine ; ba încă cum am priceput s’aü dat 
în partea lor.

— Ce sa te aştepţi delà nisce mojici de Ro
mâni!? aü eî vr’o rază de evghenie sau omenie? 
De câte-orî i-am cjis lui Vodă ca să desfiinţeze şi 
astă urmă de öste românăscă.

— Abia am scăpat din manile lor rupt de 
ostenélâ şi pisăgălă şi me puseiü pe alergătură 
într’una prin munţi pănă ajunseiü aici.

— Şi aici iată ce găsişi.
— Vai! în loc d’a fi la minut isbândit de ru

şinea ce am păţit; de despuere, prădare, bruftu- 
ială şi huîduială, acela ce a fost chemat de lioţî 
ăţişî la luptă, vecji-l, să tăvălesce cu aï sei în tină....

— Cam aü dreptate câte-odată mojicii de 
itomânî ; not pe noi ne perdern. în loc d’a strânge 
janî albi, pentru cjile negre, iată pe ce se cliel- 
tuesc banii!

— Ce să cjicî frate? reluă după puţină gân
dire Comisul, este dulce bunul traiü, şi vinul dea
lurilor ăstei ţări este atât de gustos şi limpede 
încât nici o fire, fie chiar de schimnic, nu pöte 
a se înfrâna d’a nu gusta. Cum să nu beai pănă 
să aruncî cu fesul în sus? adăogă el uitându-se 
la un pahar pe jumătate plin ; par’că este chihlibar 
topit sau nisip de aur, nu poţi să nu beai frate....

— Aï dreptate, răspunse Spătarul imitând pe
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Comis; traiul bun este drăgăstos şi băutura plă
cută, mai ales după ceia ce ni s’a întâmplat noă; 
însă şi întregimea minţii ne este trebuinciosă în o 
ţâră ca asta unde tot ce este pământean ne urăşte.

— Ah ! bănişoriî mei ! esclamă suspinând Co
misul după ce bëù o cupă întrâgă, dacă i-aş fi 
scăpat, aş fi plecat cu eî în Ţarigrad spre a ine 
mântui de atâta grije şi frică.

— Ah! merindele mele cele gustôse! mur
mură Spătarul sugând pănă în fund tot vinul din- 
tr’un ibric, dacă le-aşî fi făcut bani me îmbogă- 
ţiam în destul ca să scap şi pe nepoţi de calicia 
strămoşiască.

Pe când aceşti noi âspeţî continuau d’a mânca, 
d’a bea şi de a presăra desele lor libaţiunî cu ne- 

! numerate regreturî de cele ce au perdut şi cu ne
auzite blasteme pentru ceï ce i-aü jefuit, boeriî 
împreună cu femeile, slugile şi însăşi M. Sa, obo
siţi de împroşcaturile, sbieretele şi töte nebuniile 
la care-î împingea beţia, se lăsase a fi învinşi de 
oboseală şi adormise pe unde apucase să cadă; 
într’ast timp Spătarul şi Comisul beaüîntr’una şi 
prin desele închinări începuse şi eî să se apropie 
de starea stăpânului şi a cămăracjilor lor, şi să 
înceapă a vedea stele vercp înaintea ochilor şi a 
vorbi peste câmp.

— Comise, c[ise Spătaru, ciocnind cu paharul, 
închin în sănătatea ta.

— Ba în a M. Sale.
— Pentru Domni.... să nu închini decât când 

; aude; M. Sa.... acum....
— Bine c|icî; atunci dar închin, ghîcî pentru

i . cme?
— Apoi.... dörä nu pentru Miu.

2



— IS —

— Tocmai pentru el, pentru Miu haiducul, 
prădătorul....

— Prădătorilor, întrerupse Comisul bênd ca 
şi Spătarul paharul pană în fund şi rîcjend ca toţi 
beţivii, adecă ca un năuc.

III. i
:Sora şi amanta.

Vodă fu cel dinteî, care dete semnalul de deş
teptare din toropeala beţiei. Florica îl urmă în
dată, iar ceilalţi boerî făcură öre-care mişcări şi 
scöse öre-care sunete nearticulate fără să se deş
tepte. Aburii vinului încă nu eraü împrăştiaţi din 
jurul creerilor M. S. ; ochii sei tot nu vedeaü lu
crurile cum erau ; cu töte astea privirea lor se 
aţintiră, pöte din întâmplare, spre cei doi boerî 
daţi de curênd în braţele beţiei, şi vëc|êndu-ï că 
stau încă în piciöre i-se păru ceva straniü, şi după 
ce se uită la eî o clipă într’un mod zăpăcit, se- 
frecă la ochi ca un om sculat după somn şi apoi 
4ise :

— Ei!, hai! dar cine e acolo?
• Boerii aucţind vocea detunătore a stăpânului, 

să înfiorară şi desmetecindu-să pe jumătate răs
punseră apropiindu-se.

—, Noî suntem, M. Ta.
— Cine sunteţi voi?
— M. Ta nu binevoesce a ne cunösce?
— Nu, să ve ve4.
— Eü sunt spătarul Spanopolu.
— Şi eu comisul Spiridon.
— Aşa, da, voi sunteţi, răspunse Vo 

când; unde aţi fost voi mişeilor? Nu v’am vequt 
, de mult.
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— Nu-şî aduce aminte M. Ta, cjise comisul 
că am fost trimis din porunca M. Tale să prive- 
gliez şi să aduc banii după dăjdiî?

— Da, da, îmi aduc aminte.
— Şi că eu, răspunse Spătarul, am fost orân

duit să merg a strînge zaherea împărătăscă.
— Mî-aduc aminte bine; unde sunt banii? 

unde e zahereaüa?
— Oh! Măria Ta!
— Ah! stăpâne!
— Ce fel păcătoşilor? n’aţi putut să strângeţi 

nimic? o să pui să vă spânzure.
— Ertare, M. Ta, strigară amendoî căcjencl 

în ghenunchi şi desbătendu-să cu totul după ce 
aucji măgulitorea promisiune ce le fâcù Vodă'.

— Am adunat mai mult decât mă aşteptam 
cjise Comisul, însă am avut pe drum o rea întâl
nire; vestitul hoţ Miu mi-a eşit înainte, a pus în 
göna toţi slujitorii de care eram ocolit şi mî-a 

Muat tot, tot fara să-mî dea nimic.... ba mă înşel, 
mî-a dat destule; spinarea mea pöte mărturisi.

— Te-a bătut?
— Da, M. Ta.
— Bine ţî-a făcut ; dar nu, nu cred să fie un 

hoţ aşa de îndrăsneţ încât să să atingă de averea 
mea, avere domnésca; mai bine spune drept, ho- 
ţule, că ia-î ascuns tu banii cu gând d’a mă amăgi; 
te-aï amăgit însă singur, sărace; voi sei eü să te 
fac să-î scoţi chiar din gaură de şarpe.

— M. Ta, iartă-mă, nu mă învinovăţi pe ne
drept, dacă i-aşî fi oprit eü n’aş fi îndrăsnit să 
mă înfăţişez înaintea M. Tale, căci sciam bine 
că mă aştăptă gâdea şi ştreangul, ci fugeam peste 
hotar la Turci saü la Nemţi.

— Destul; dar tu Spătare, şi tu aï fost jefuit?

;

2*
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— Da, M. Ta, rëspunse Spătarul atingênd cu 
fruntea parchetul.

— Şi bătut?
— Da, M. Ta.
— Tot de Miu?
— Tot. Ah! M. Ta, nu numai că am fost 

despuiat şi bătut, dar şi huiduit, eu şi M. Ta, de 
tâlhar, de tovarăşii lut şi de toţi ţeraniî şi pote- 
raşii ce me însoţiafi, cari m’aü părăsit ca nisce 
mişei.

— Cine e ăsta Miu haiducul? strigă cu voce 
detunătore Vodă ridicându-se în sus; ăst Miu care 
nu së sfieşte d’a înfrunta drépta mea mânie şi d’a 
jefui avutul meu?

Atunci când au(ţi vorbele lui Ştefan şi nu
mele lui Miu, Flôrea së desmetici cu totul din le
targia beţii şi simţind fiori rec! prin tot corpul, 
ascultă cu atenţiune aceea ce avea să mai vorbâscă.

— Este un ţëran, M. Ta, rëspunse Comisul, 
un Român prost un opincar, care împreună etv 
vr’o 20 ca el s’a ridicat cu arma împotriva stă
pânirii şi a Grecilor, şi prin codrii, munţi, strîm- 
torî şi drumuri mari, fac un crâncen rësboï cu 
toţi omenii stăpânire! şi cu toţi grecii ce în- 
têlnesce.

— Şi nimeni nu l’a pedepsit pănă acum?
— Cine pöte? el este iubit de tëranï, ocrotit 

de Români şi chiar de boerii pământeni, fiindcă- 
lor nu le face nici un rëü.

— Aşa dar acel obrasnic s’a ridicat numai 
împotriva Grecilor? Apoi nu scie el că ci: 
ridică împotriva Grecilor, împotriva mea să ri 
şi cine së ridică împotriva mea cu amar p: 
Aucjiţî, boerî D-v. aucfiţi că un mojic s’a rituc^u 
cu arma în mână ca să së rësboiascâ cu mine şi 
nu vë sculaţi?
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— Ba încă, adaogă Comisul, v’a chemat la 
luptă în codrul muntelui Crinul, zicêndu-mï: 
„Du-te de spune Domnului teü delà oraş, că Dom
nul Codrilor îl chiamă la luptă ca să së scie, care 
e mai tare, adecă mai vrednic d’a domni.“

— Au 4iţi afronturi! urmă Vodă aspumând de 
mânie, va să zică suntem luaţi în rîs, batjocoriţi, 
huiduiţi şi jefuiţi, şi voï boerînu vă sculaţi? Aide 
nătîngilor; lăsaţi beţia şi lenea, şi ridicaţi-vë cu 
mic cu mare şi apăraţi-mă, isbândiţi-mă, că pe 
voï vă apăraţi şi isbândiţî.

Ast apel puse în piciöre pe totă fiinţa vie 
din acea cămară.

— Luaţi orï-ce armă, urmă Vodă, adunaţi-ve 
prietinii, slujitori! şi scutelnicii, şi în faptul zilei 
fiţi gata de drum că am de gând să fac o vănă- 
töre prin munţii Crinului. Florico, şi tu vei merge 
cu noi; vel fi alături cu mine, veï fi apëratôrea 
mea, copilul meu de casă, pavăza mea. Voiü ca 
mâna ta de femeie să ucigă pe acel obrasnic ne
ruşinat.

— Mă iartă, Mărite Domne, răspunse amanta 
căcjend la glienunchele lui Vodă cuprinsă de un 
tremur nervos; eu.... cum scie M. Ta.... cum a 
binevoit M. Ta să-mî dea voe, mâne plec la Mă
năstirea dintr’un lemn ca să staü acolo pană după 
sfânta înălţare, spre a milostivi pe sfânta Fecioră 
asupra păcatelor mele.

— Vei merge după întôrcere.
— După ce mă voiü mânji de sânge? după 

ce mă voîü îngreuna cu un păcat şi mai neertat?...
— Pentru ce tremuri aşa? o întrebă Vodă 

mângăind’o, te silesc; scii că voile tale sunt şi 
ale mele. Ce să zici? femeie şi las’o în pace! 
Aşa sunt töte.

— Ba mă iartă Măria Ta, răspunse una dinî
i
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femei, nu sunt töte aşa ; eü voiü merge d’aşî sei 
că me voïü înămoli în sânge pană la ghenunche.

— Şi eü, şi eu, răspunse töte femeile.
— Atunci fiţi töte gata d’a încăleca pe cal 

mâne la namezî, (\\se Vodă; tu Flöreo du-te unde 
vrei ; pană atunci să plecăm pe la sălaşele nöstre 
ca să ne mat odihnim, şi poîmâne seară... . în 
munţii Crinului.

— In munţii Crinului, răspunse în cor mul-

— Eü voîu fi înaintea vostră, murmură Flo- 
rica îndată ce rămase singură. Neagule, Neagule, 
adăogă bătând cu putere din palme în prada unei 
agitaţiuni nervöse.

O uşe ascunsă să deschise şi un alt om înalt, 
voinic şi mustăcios se înfăţişă înainte-î.

— Neagule, urmă Flôrea, fratele meu, şi că
pitanul tău, este în primejdie mare. Vodă şi aï 
sei s’aü jurat să-l răpue; te înduri tu ca să-l laşi 
să piară?

— Feröscä Dumnecjeü, răspunse Neagu, mor 
eü mai bine decât să piară el.

— Atunci credinciosul meü prietin, pune şe- 
lele îndată pe doi din ceî mai iuţi caî de călărie, 
pe ceî ce mi i-a dăruit Miu, şi scotei afară din 
curte lângă pofta din grădină. Tebue ca pănă mâne 
seară sa fim în munţiî Crinului măcar cTam plesni 
şi noi şi caii de sub noi.

— Vom fi, stăpână....

ţi mea.

IV.
Codru Crinului.

Să lăsăm pe Ştefan Vodă şi pe boeriî săi să 
se culce cu tignă în paturile lor de răpaus ; să lă
săm şi pe Flôrea să alerge cu credinciosul sëü
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Neagu în göna focoşilor lor fugaci spre partea 
unde o ducea dorul seu, şi să suim cu neprege- 
tare întortochiatele şi primejdiosele plaiuri, cari 
conduc la culmea Crinului, spre a face cunoscinţă 
cu acel cutezători munteni, cari aü îndrăsnit să 
rapésca jafurile domnesc! chiar din manile iluş
trilor prădători.

Culmea Crinului, nu este tocmai o culme de 
munte, ci numai un vêrf de muscel, însă acel 
vêrf este apărat parte de o mulţime de prăpăstii 
şi de poteci alunecôse, parte de torente repec}! şi 
spumegöse, parte de bolovan! de stâne! şi de trun
chiuri de copac! aruncaţi în cale, şi parte de-o 
pădure virgină bătrâna ca şi muscelul pe care 
crescuse. Arbori! acestei spelunci întunecôse d’o 
grosime nepomenită formau din nemăsuratele lor 
crăci ce să întâlneau şi să împreunaü încolăcin- 
du-să cu crăcile vecine, şi din desele lor frunze, 
un acoperemînt aşa de des şi aşa de umbros, în 

I cât prin el nu putea pătrunde nie! rază de sôre 
nici spic de plôie.

In partea cea ma! întunecă să a acestuî obscur 
colnic, a doua nôpte după orgia domnéscă, stau 
răsturnat! pe iarbă vr’o 12 inşi încunjurând un 
foc mare, d’asupra căruia să frigea un berbece. 
Fisionomiile astor indivizi, în loc d’a fi urîte, 
bärböse, crunte, îngrozi tore şi sălbatice, cum sunt 
descrise fisionomiile companionilor Iu! Robert Ma
ker, Fra Diavolo, Pujol etc., eraüfrumôse, vesele 
şi pline de vioiciune, ca cum ar fi fost ale unor 
brav! voluntar!, car! vëcjênd patria suferindă, au 
lăsat case, părinţi, surori, logodnice, neveste şi 
copiî spre a lua în mân! armele ca să gonăscă pe 

• străinul usurpător. Toţ! aceşţî indivicj! pană acum 
noüä necunoscuţi erau înalţ! şi bine făcuţi, cu
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lungul lor per peptënat, cu mustăţile lor (mari 
sau mici după etate), bine îngrijite, cu bărbile 
lor bine rase şi cu vestmintele lor ţărănesc! simple 
dar forte curate. Fie-care dintr’înşiî aveaü mijlo
cul încins cu câte un brîü roşu, albastru sau verde, 
şi fie-care brîü avea înfipt pe lângă cöpse câte j 
un cuţit mare şi lat vîrît în teacă şi câte trei 
patru pistole umplute cu glonţe şi cu cremene 
la oţele.

Pe lângă aste arme, së mai zarea câte o 
puşcă mare cu câte doue ţevi recţămată de ar
borul ce era mai apröpe de stăpânul eî şi câte o 
dolofană de ghiogă sciî tocmai bună de dat la mir. 
Aceşti indivizi era o parte din ceata lui Miu Hai
ducul.

In minutul când am introdus pe lector în 
tabëra lor, căpitanul lipsea, prin urmare dânşii 
vorbiaü mai cu multă libertate şi mai cu lesnire 
îşi descbideaü băerile inimilor lor. Să-Î ascultăm :

— Gras berbec avem pe foc astänöpte, măr 
vere Ghinea! cjise unul din haiduci înţepând cu 
vârful cuţitului sëü pelea cea rumenă a friptureî, 
ce së învârtea pe cărbuni ; par’că ar fi fost însăşi 
căpitanul pe la stâne. Cum s’a întâmplat d’aü 
fost ciobanii astă seară mai darnici ca altă dată?

— Ei, eï ! rëspunse Ghinea, i^sucindu-şî mus
taţa şi arătându-şî dinţii ca cum ar fi vrut să su- 
rîcjă, cerbicia şi sgârcenia së mai încovôie şi ele 
câte*odată înaintea nevoi.

— Cum? obiectară haiducii rîc]ând, ăstgrăsi 
— Era păstrat de baciul cel mare pe:

sămânţă.
— Şi tu l’aï ciordit? replică cel ce fă» 

prima întrebare.
— Omul hotărăsce dar Dumnecjeu împlinesce.

? a r-
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i — Ce spuï? l’aï făcut puï de gïol? întrebă 
al doilea haiduc.

— Ba nu Para luat pe sub ipingea, cu töte 
beheiturile lui, l’am junghiat. l’am spintecat şi 
după ce,Fam cusut la loc cu pele cu tot, l’am 

\ tras într’astă frigare de corn.
— Şi.... l’aï pus să se frigă; dar căpitanul 

ce va c]ice?
— Va mânca, îşi va linge degetile, va lăuda 

dărnicia bunilor luï mocanï şi va suge o duşcă 
de vinişor.

— Dar dacă va afla c’a mâncat lucru de furat? 
— Se va gândi că nu i-se întâmplă acum 

pentru întâia dată şi va tăcea. La dracu n’o fi 
pană într’atât nebun căpitanul să pue în lucrare 
pedeapsa cu care ne-a îngrozit; nu se crapă aşa 
lesne capul unul voinic ca mine când el se află 
între fraţî ca voi. Şi pentru ce ar face-o ? Pentru 
că am luat aceea ce era sa mi-se dea? Nu avem 
şi noi dreptul d’a pune la globă din când în când 
câte niţel pe ăştî n enumeraţi mocanï, care s’aîi 
adunat ca spusa în jurul nostru spre a fi scăpatî, 
prin grôza numeluï nostru, de globirile greceştî 
şi împerătescî?

— Aşa este, are dreptate Ghinea, rëspunse 
haîduciî în cor.

=

:

— Să cam trece şi căpitanul nostru cu po
runcile luî câte-odată, (\ise un haîduc ce se numia 
Zorilă; parc’ar vrea să ne facă uşe de biserică! 

am fi avut gust noî de una ca asta am fi 
: it calea mănăstireî spre a ne afunda în le- 

r o viaţă călugărâscă, iar nu ne-am fi pus să în
ham atâtea trude, atâtea lipse şi atâtea pri

mejdii.
— Negreşit; afirmă în cor ciata.
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— înţeleg, adaogà un alt haiduc numit Ghior- 
lanul, înţeleg sa ne oprésca d’a jefui la drumul 
mare pe ţăran şi pe târgoveţul Român, care abia. 
îşi scapă pielea de lăcomia grecească; ce să c]icî 
sunt fraţii noştri, să le credem şi să-î ajutăm daca 
nu putem să-i scăpăm de ordia streină; dar să, 
ne oprésca d’a ne îndulci de grăsunii stânelor ve
cine, dintre care cei mai mulţi nu sunt nici Ro
mâni nici creştini, ci nisce procleţi de Secui ; sau 
d’a ne împărtăşi de bogatele jafuri ce am dobêndi 
delà falnicii boerï, cari aü aţâţa bani cât per avem 
noi în cap, fiind-că aceştia sunt Români, nu-mi 
vine la socotélâ. Dacă sunt Români de ce cu 
starea şi regulele ce au nu scapă pe fraţii lor 
opincarî de nevoile ce-ï apasă? pentru ce suferă 
pe Grecii? pentru ce nu vine icea la noî şi nu ne 
cţice : „Fraţilor, noî avem inimă şi bani, voi aveţi 
inimă şi curaj ; să ne armăm cu toţii, să facem 
să se cutremure munţii de sunetele buciumului 
vitejii, să chiemăm sub arme pe toţi cei ce sufer 
din partea Grecilor, spre a scăpa ţâra de streini, 
şi apoî să trăim în pace, bogat cu sărac d’o po
trivă, fără a ne împila şi fără a ne nedreptăţi 
unul pe altul?“ Ce cjiceţî, fraţilor?

— Aşa ar trebui, respunse un alt haiduc, 
însă nu fac aşa; boeriî sufere pe Greci; boeriî 
s’aü grecit; să rabde dar şi boeriî ca şi Grech 
tot ce le va veni delà aceia, ce vor să fie şi să 
rernâie Românî.

— Astea şi d’aldeastea să spunem căpita- 
nuluî când va veni de unde e, şi pe urmă fiţî si- 
gurî că nu vom fi opriţî d’a da busna pe la ale 
belşugurî boerescî.

Ast svat fu datceteî.de cel maï bëtrân din
tre ei, de ceauşul lor Mirilă Vulpea, vërul luî Miu.
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— Aşa, aşa, să-î spunem, strigâ ceata puind 
mâna pe arme.

— Să-l spunem să ne lase a jefui pe ciocoi, 
strigâ Glii or] anul.

— Să ne lase a fi haiduci, iar nu călugări, 
vociferă Zorilă.

— Să ne lase a mânca mieii şi berbecii cio
banilor, sbieră Ghinea.

— Să ne lase a da cu praştia prin fetele şi 
nevestele megiaşilor, ţipă cel mal june dintre hoţi 
care se numiaNiţu Mustăţea, fiind-că n’avea nici 
un fir de per pe buză.

— Să facem tot ce vrem, tot ce trebue sa 
facă un adevărat hoţ, un adevărat voinic de co
dru, urlă în cor ceata haiducilor care să sculase 
în piciöre şi să agita ca şi liniştita apă a unul 
eleşteu când e bătută de vênturï tempestôse.

— Aşa, fraţilor, să facem, răspunse un alt 
haiduc ce să zări printre arbori intrând în cercul 
de lumină al focului, să facem totd’auna ce am 
făcut eu acum.

— Ce al făcut? ce al acolo? strigară con
fraţii lui încunjurându-1, ce al în acel dăsagl?

— Vedeţi, ascultaţi-me şi apoi rîdeţî. Iată 
pastramă, pesce sărat şi şăse luminări de său în 
o desagă; iată şi o pereche de iminel, una de 
pantofi vechi şi un mănunchm de luminări de céra 
în cealaltă, ba mal e ceva în fundul sacului; o 
sa!vă de parale şi irmilicî de aur.

— Ce mai hoţie, strigară hoţii cu desgusl.
— Curată borfăşerie, obiectă Ghinea.

— piceţî mal bine potlogărie de rend, re
plică Ghiorlanul strîmbând din nas.

— Scil tu, măi Frunză, cţise Zorilă uitându-se 
crunt la camaradul sëü, că purtarea ta necinstesce,

!

I

■

:/
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Tieînjosesce pe noî ăştia care ne răsboim cu ar- 
măuţiî domnescî spre a ajuta pe cei săraci? Să 
jefuescî tu un sărman opincar, care nu are decât 
pastrama şi pantofi în desagă; ce neomenie!

— Pi mai bine murdărie ruşinosă! esclamă 
micul Mustăţea.

— Nu escî vrednic de noi ; strigară haiducii.
— Ho, ho ! răspunse cu o voce detunătore 

’.Frunză, aţi vecjut ce v’am arătat; ascultaţi acum 
•să vă spun şi ce aveam de gând să vă povestesc, 
iar nu sbieraţî ca nisce îndrăciţi. Luarea ăstor 
dăsagi este o curată glumă pe care mâne dimi- 
năţă am s’o răsplătesc cu o bună sumuliţă de 
beslici ce am de gând să daü împreună cu aste 
nimicuri sărmanului delà care le-am luat. Inchi-
puiţi-vă că veniam spre culme suind în pace po
tecile; luna lumina frumos pe cer şi eü mergănd 
loviain cu ciomagul pietricelele ce întelniam în 
oale; la o răspântie văd o umbră neagră miş- 
cându-să ca cum s’ar furişa; eü întêiü am crecjutr 
că e un lup şi am scos un chiuit de voinic, dar 
pe urmă înţelegend că era umbră de om, am 
alergat spre acea parte şi am strigat: „Cine e? 
stai că daü.“ Mï-era teamă de vr’un spion. Ajun
gând la desişul unde zărisem umbra, am văcjut 
aste desage alături cu o fiinţă omenăscă răstur
nata la păment care tremura ca varga. Văcjend 
acea fiinţă căcjută jos că nu e îmbrăcată în haine 
•ţărănescî, am lăsat’o locului îngrozind’o cu vărful 
cuţitului meü şi am lăsat desagele cre4ênd c’am 
pus mâna pe vr’o mană mare. Vedeţi ce ispravă 
am găsit.

După astă esplicăre hoţii împăcaţi în amoral 
lor propriü, rise puţin de isprava camaradului lor 
şi apoi să întinse din noü pe iarbă ca să oco- 
lăscă focul.I

V..
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Abia së asecjară si iară se sculară îndată ce 
aucjiră în depărtare un grösnic fluerat. Ast fluer 
goni somnul din ochii multora si puse armele în 
manile tuturor; al doilea fluer îi linisciră.

— E căpitanul, (pse fie-care din eî reaşe-
zânclu-să.

După câte-va minute verful muscelului se 
umplù de lume, căpitan Miu venise cu mai bine 
de 20 de camaracjî, fie-care încărcat cu câte o 
sarcină grea ce purta în spinare înfăşurată în 
câte o legătură.

— Ceauş Mirilă, cjise Miu, ia astea şi aşăză-le 
în magazie pănă la împărţălă.

— Să punem masa căpitane? întrebă Grhinea^ 
cu timiditate.

— Pune-o, răspunse căpitanul cu flegmă.
— Mi-se pare căpitane, cjise Gherlanu jucân- 

du-să cu mânerul unui cuţit, că astă nôpte a fost- 
mano să.

— Ca si unuia din voï, răspunse căpitanul 
cu asprime. Să jefuiască un biet sărac! un cer- 
sitor, care după ce s’a milogit cum a pvitut pănă 
a căpătat o bucată de pastramă si o pereche de 
imineî, a avut parte să cadă în mânile unuia din 
haiducii lui Miu! Frumosă ceată mai are si că
pitan Miu ! de ispravă omeni sunt aceia care hai
ducesc sub dênsul. Cine a fost acel neomenos?

— A aflat procletul! murmură Frunză înfio- 
rându-să ; m’am topit, spiriduşul dracului ! Mă iartă,, 

ie, cjise apoi cu voce tare, eu am şeguit- 
.1 sărman om si el a luat lucrurile ca de 

'*'• -:eamă; nu sunt eu ci el a fost de vină că. 
■-; -^ricoşat aşa de mult. Mă jur însă, căpitane, 

că am voit să-mi îndreptez greşeala; mâne eram 
să mă întorc în vale ; întrăbă şi pe tovarăşii men

tj ;
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— Destul, aï călcat legile ce domnesc în ăst j 
codru, trebue să-ţî iaî pedeapsa. Descaltă-te.

— Căpitane, iartă-me murmură Frunză.
— Nu crîcni.
— Căpitane, nu me înjosi, strigă hoţul hol- 

hind ochii.

j

■

— Iartă-1 căpitane, strigară haiducii în cor.
— Nu e tréba vostră a ve amesteca în drep

turile mele; căraţi-ve d’aci, mergeţi de mâncaţi.
— Căpitane, strigară îndârjiţi haiducii, puind ; 

mâna pe pistöle; iartă pe Frunză sau de nu vai 1 
de tine !

Mişcarea ce făcură aceşti sălbatici fii aï mun- 
ieluï nedeprinşî cu frîul legilor, ar fi îngrozit pe 
omul cel maî curajios; pe Miu însă nu-1 des- 
concentră. ;

— Y’aţî resvrătit, strigă el, vreţî să me omo- 
rîţî? omorîţi-me dar, adăogă desfăc§ndu-şî cămaşa ; 
la pept. Descărcaţi-ve armele; ce staţi? nu e greü 
de omorît un singur om când se află între 40 de~' 
ucigaşî; ve codiţî, fricoşilor? Nici unul nu este 
vrednic d’a fi căpitan în locul meu ! un căpitan 
de haîducî nu trebue să scie ce este frica de 
morte.

— Ertare, căpitane, 6rtă-ne murmurară hoţii 
xuşinaţî şi îmblânziţi ca nisce mieî.

— Daţi-mî pedeapsa de care sunt vrednic, 
zise Frunză desculţându-se.

— Du-te de înapoiază ce aï luat şi dă 100 de 
leï din partea mea săraculuî, care plânge colo în 
vale asceptând dreptatea mea ; dar păc|esce-te d’aï 
face vre:un rëü, căcî Miu nu iartă de doue orî.

— îi voiü da 500 de leï delà mine, căpitane, 
numaî să nu fi superat, zise Frunză puiind o 
pungă în desagï şi croind’o spre vale cu desagiï 
la spinare.

:

■

ti



— Loviţi-mS, adăogă desfâcendu-şt cămaşa la piept, nu este 
greù, de omorît un om, când sö află între 40 de ucigaşi, (pag. 80).
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— Voïü uita tot când v’aţl jura că nu veţi 
mai face una ca asta.

— Jurăm, strigară haiducii în cor.
— Eî băeţî, băeţî! a.dăogă căpitanul aşezân- 

du-së pe un buştean ; cât de uşurei sunteţi voi la 
minte şi cu câtă nepăsare vë rîdeţî de numele , 
vostru de haiduci, nume de care ar trebui să vë 
mândriţi, înfrumseţându-l cu fapte măreţe iar nu 
înegrindu-1 cu asemenea mârşevii! Sciţi voi proş- j 
tilor ce suntem noi, ce e haiducul? Haiducul nu 
este hoţ, nu este tâlhar care omoră şi jefuesce 
spre a aduna comori; haiducul este un soldat 
care pe căi bune sau rele, cum găsesce la înde
mână, prin mijlöce legiuite, saü nelegiuite, cum 
pöte, merge să sdrobésca pe străinii cel fără de \ 
lege care au cotropit moşia lor şi se sîrguesce ca \ 
să stârpească semenţa tuturor duşmanilor neamului \ 
Românesc. El este apărătorul celor drepţi împo
triva celor nedrepţi, al celor împilaţi împotriva 
împilătorilor; el ia cu o mână delà veneticii înr--"; 
bogăţiţî prin hrăpirî ca să întorcă săracului o 
parte din ce i-s’a hrăpit. Toţi haiducii câţi au 
fost n’au jefuit pentru sine, ci au luat numai ca 
să dea înapoi celor jefuiţi şi apăsaţi. Delà Bujor 
şi Pădureanu carii aü globitpe străini cu miliöne, 
n’au rămas pentru moştenitori nici 50 de pungi 
de bani, însă mulţi ţeranî au fost scăpaţi de fo
ni ete, multe fete înzestrate, mulţi însurăţel făcuţi 
cu car şi bol, mulţi nenorociţi apăraţi de sărăcie 
şi multe văduve mântuite de lipsă. Rëï au fost. 
rëü au făcut, judece;! Dumne4eu; ţâra îns 
töre să le rëmâie recunoscëtôre, fiindcă nv 
au ţinut vie, sănătosă şi nesecată sëmên- • 
jiel străbune, şi numai eî o va ţinâ astfei pana 
ce un ales binecuvântat al lui Dumne4eh va ven^
4 ri'Y & [• (:•

:•

V
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spre a buciuma prin munţi şi prin văî cântecul 
de deşteptare, şi după ce va aduna în jurul stea
gului Românesc pe toţi Românii din töte unghiu
rile, va merge însoţit de totă ţâra, ca să redobên- 
désoà cu arma în mână vechile drepturi strămo
şesc!. Iată ce e haiducul, iată care e datoria lui, 
iată ce e fala lui; cine din vom nu va mai vrea 
să fie haiduc, apărător în astfel de chip al stră
vechilor nöstre drepturi, sc61ă-se, plece cu tot ce 
a strâns pană acum şi mânia mea nu-1 va urma!

— Căpitane, strigară haiducii mişcaţi, haiduci 
• suntem, haiduci voim să fim, haiduci vrem să 

murim ; să trăiască haiducii.
— El, vec]I asa vë voïü: Români vere]! şi cu 

inimă dreaptă şi bărbată, răspunse Miu strângând 
mânile celor mal apröpe de el, şi aşa ar trebui 
să fie toţi fraţii voştri ca să ne scăpăm de Greci.

— Căpitane, aucjit’aî? c]ise Gruia, pădurea a 
urlat de sunetul unui fluerat venit din depărtare.

— încă unul, adăogă alt haiduc numit Flo- 
rea Corbeanu, încă unul auc]iiu.

— Al treilea fluerat! replică Ghiorlanu.
— Le-am aucjit pe câte trele răspunse Miu; 

cine să fie? ce prietin de-aprôpe ne sosesce?
— O fi Neagu? clise Mirilă.
— Nu e numai el, ci sunt şi eu, răspunse o 

vo^e femeiască la spatele lor.
Flörea! soru-mea! strigă căpitanul îmbră- 

•^ste nespusă pe noua venită.
1 ! Florica neichii! Florica mo- 

, '? după starea etăţii fie- 
căpitanuluî.

•ăspunse Flôrea cu o 
vostru Neagu.

t

;şulu-. 
căruia, în

— Da eu, 
voce obosită, ea şi L ,

v.<* . *
n urând v3

„M. TI." 3
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— Bine aï venit frate, bine aï venit vericule, 
adăogara haïduciï năpădind pe Neagu.

— Bine v’am găsit, răspunse acesta apă- 
rându-së, dar pănă una alta daţi-mî pace că ine 
năbuşiţi.

— Ce vênt te-a abătut, soro, pe la noî? în
trebă căpitanul.

— Vent rëü, vênt de crivăţ, răspunse Flôrea 
cu întristare; însă pănă să vă spun pricina, la- ' 
saţi-mă puţin să răsuflu şi să mă odihnesc.

— Ôre Ştefan?....
— Da.... el.
— A îndrăsnit să te lase?
— Nu, ci voesce să te piarcjă pe tine; gră- 

besce frate de ia măsuri, ca acum este pe cale 
d’a veni aci sa te pedepsescă pentru îndoita ră
pire a hasnaleï domnescï şi a zahereleï împără
tesei ce aï săvârşit maï în aceiaşî cji.

— Vine să mă smulgă din culcuşul meu? 
răspunse Miu rîcjênd cu dispreţ; anevoe să srnulge- 
ursul din visuina sa.

— E însoţit de o ceată numărosă, o oştire 
întrăgă, şi cum mi-să pare, de fiinţe vêndute care 
cunosc potecile.

— Mulţumită ţie, dragă soră, eî aci nu vor 
găsi decât numaï peirea lor.

— Miule. strigă sora-sa înfiorându-së, ôre vrei 
sa perejï pe Ştefan? Veï fi percjëtorul surorei tale.

— Nu te teme, dragă soro, răspunse căpita
nul, voiü numai sa-î arăt Mărieî Sale cine este 
Miu. Strângeţi tot ce ave 
adresându-se cătră cam ar 
culmea Vulturului, acolo 
mal departe urinare.

După ce se schimbară mai multe fluerăturî ;

i u
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modulate începură să se strîngă töte armele, unel
tele şi catrafusele de prin bunget şi într'o clipă 
haiducii lui Miu périra din culmea Crinului ca 
nisce năluce.

Y.
Pisica în cursa şorecelui.

Miecjul nopţii este ora în care totă natura 
reclamă liniscea şi repaosul, în care chiar rîurile, 
torentele şi cascadele se silesc a schimba voiosul 
lor sgomot într’un murmur dulce şi şoptitor, pen
tru ca cu apărarea auroriî, viaţa să pară că se 
deşteaptă mai animată, mai sprintenă. In acea oră 
solemnă păsărele nu mai cânt, animalele nu mai 
strig şi chiar fiarele prädätöre să retrag în cul
cuşurile lor pentru a lăsa pământul să să repause 
în mijlocul unei tăceri odihnitöre. Numai suflarea 
vânturilor şi adierea zefirilor întrerup în acea oră 
universalul silenţifi, pentru ca să-l facă să devie 
şi mai imposant; aceste sunete nu sunt alt decât 
cântecul duios cu care muma îşi adörme copil săî.

De acest dar etern avea drept să să bucure 
şi munţii din vecinătatea culmei Vulturului în 
nôptea a cărei seară descriserăm mal sus, Miu 
însă nu voi astfel, şi voinţei sale să supuse însăşi 
natura. înainte d’a spune cum ast redutabil hai
duc se răsboia chiar cu legile fire!, permite-mî, 
indulgente lector, a descrie ce fel era acea culme cù 
nume aşa de falnic; culmea Vulturului.

România seamănă cu un gigantic amfiteatru ; 
câmpul de luptă este întinsa vale a Dunărei, şi 
locurile spectatorilor sunt munţii Carpaţl. Nimic 
nu să pôte asemăna cu locurile reservate pentru 
spectatorii dintr’un teatru sau circ ca munţii ţereî

3*
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nostre; mai întêiü d’asupra câmpiilor vin dealurile 
şi potgoriele de viï, ele formézâ primele galerii; 
după dênsele, d’asupra lor, urméza muscelele ta
petate cu bogate fâneţe şi obscure păduri ; pe urmă 
d’asupra acestora, se înalţă şirurile munţilor în- • 
vercjite de fagii cei înalţi şi bracjiî cet totd’auna 
înfrunc[iţî, şi d’asupra tuturor vin crestele cele 
albe şi ascuţite, acele culme care’şi scaldă pleşu
vele lor vârfurî în aburii norilor. Din acésta înăl
ţime, precum şi după celelalte care sunt în josul 
ei, superba natură se uită cu mândrie la fii sëï 
care jos, pe arena cea mare a câmpiilor, se luptă 
cu barbarismul, sclăvia şi ignoranţa, pentru a face 
să triumfe civilisaţiunea, munca şi lumina.

Culmea Vulturului este una din cele mat 
înalte cime ale Carpaţilor; mai multe vêrfurï îi 
formează creasta şi mai multe povêrniturî, dealuri 
şi şgliiaburî îî formează basa; pe una din înăl
ţimile sale inferiore care îşi ridică fruntea drept 
sub pleşuva burtă a gigantului: omul nu se pôte 
sui decât trecând sucitele şi periculösele poteci 
ce brăsdeză întunecôsa inimă a culmei Crinului. 
Bracjiî. cei mal înalţi, fagii cel mal frunzoşi, ob
stacolele cele mai variate ascund de privirile cu
rioşilor aceste cărări misteriöse. Vârful astei coste 

• se numesce bungetul Şoimului. Acolo se retrăgea*. 
Miu şi aï sëï când asilul Crinuluî d'evenia primej
dios ; iar când pericolul era şi mal eminent, atunci 
së urca agâfându-së ca caprele sălbatice sărind! 
din piatră în piatră pană pe creasta Vul 
unde nu së maï temea de nicî o putere ome 

. Miu întâia dată dăduse ordin să së suc 
în culme, însă când së vëcjù pe povîrnitu 
schimbă ideia, trimise sus numaî patru din ceî 
tinerî cu instrucţiunî particuilaifer iar el ciu aï« sëïr
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së opri în pădurea după costă ca să pue în lu
crare planul ce concepuse suindu-să.

— Să-mî răsturnaţi la pământ vr’o patru-cjecT 
din copacii cei mai groşi, c]ise el haiducilor săi; 
să-mî tăiaţi cu ferăstrăul rădăcina la toţi fagii ce 
vor cădea pe linia din dreptul Vârfului pârlit de 
sas pană la povârnitura d’asupra culmei Şoimului, 
să lăsaţi la fie-care copaciü netăiat atâta lemn cât 
pöte să ţie în picïôre copaciul, să-mî desrădeci- 
naţî vre-o 50 de bolovani de piatră şi să-î aşec|aţî 
pe astă creastă spre a fi gata a-î rostogoli în jos 
când vă voiü porunci; să aşecjaţî apoi buştenii 
răsturnaţi în dreptul copacilor ce veţi reteza cu 
ferăstrăul, şi după aceea să staţi locului ca să aş
teptaţi nouî porunci.

— Pănă când să fie gata, căpitane? întrebă 
Florea luând săcurea în mână.

— Pănă la ivitul zorilor. La lucru copiî.
După ast ordin urmă un sgomot mal variat, 

mai confus şi mai răsunător decât acela ce prici- 
nuesc diavolii când serbează infernalul lor sabat. 
Atunci ecoul care adormise legănat pe aripile ze
firilor, ascultând dulcele murmur al unui isvoraş 
din vecinătate, să deşteptă tresărind şi începù să 
geamă dureros, precum gerniau stâncile, care să 
deşiipeaü de sinul părintelui lor spre a se trans
porta în loc străin, precum gemeaü arborii care 
să despărţiaă cu jale de tulpina lor ca să möra 
pe locul ce ramurile lor magnefice umbrise de 
secole, şi precum gemea chiar natura întrâgă, care 
plângea cu jale aucjind cum sunetul topörelor şi 
ronţăiturile ferăstraelor goneau din juru’î pacîni- 
cul repaos. Era grandios şi înfiorător spectacolul 
acestei scene luminate de faclele lucrătorilor, era 
grandios şi înfiorător sunetele ce ecoul transmitea
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de repeţite on din munte in munte, era grandios 
şi înfiorător sgomotul ce producea zopoitul bolo
vanilor şi trosni tul copacilor, era grandios şi in
ii orator ţipătul de groză al paserilor ce fugea din 
culcuşul ce li-se darima împreună cu arborii de 
care era agăţat; dar mai grandios şi mai înfiorător 
era acel om atât de mic în talie, care privind cu 
nepăsare la destruction ea şi gemetele puternicei 
naturi, scotea din slabele sale mâni opere de ruină 
aşa de mari!....

Când se lumina de cjiua şi natura îşi reluă 
aspectul seü de sgomot şi activitate, muscelele 
Şoimului, ca prin farmec, reîntrară într’o tăcere 
mormentală. într’acest timp Vodă şi boerii sei 
desbataţi şi reînvioraţi së strîngeau la palat. Partea 
cea mai mare din ei uitase ce vorbise nöptea tre
cuta; Vodă însă nu. Lui îi sta cuïü în inima acele 
pungi de bani şi acele provizii bogate pe care îi 
le răpise tâlharul, şi era prea grabnic d’a pedepsi 
cu o oră mai curênd pe acel insolent bandit, care 
îndrasnise să-l jefuiască pe el, care dăduse atâţia 
bani la Stambul spre a jefui legal pe toţi. Boerii 
însă mai buni la inimă, după ce li-së aduse aminte 
Începură sa së codésca, să pretexteze ca dânşii ar 
fi buni creştini şi cu frica lui Dumnecleu, pe care 
legea nu-ï iartă să facă rëü; adevërul era ca eï 
së temeaü forte de a cădea în urgia grôzniculuï 
haiduc; însă îndărătnicia lor o înfrânse Vodă nu
mai cu aceste cuvinto :

— Dacă vom lăsa nepedepsiţi pe aceşti tâl
hari, ei vor urma d’a ne răpi dăjdiile ce vom 
aduna şi ori-ce venituri, care së cuvine Domniei 
nöstre; atunci de unde vë veţi înmulţi voi ave
rile? de unde veţi cheltui pentru petreceri? cu 
ce veţi ţine ighemoniconul vostru şi pe al meu?
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Nu vë ruşine să ajungeţi voï şi cu voi şi eu, să
raci lipiţi pământului, calici ca nisce cerşitori şi 
goi ca nisce orbeţi, de rîs fiind boerilor pămân
teni, târgoveţilor şi chiar opincarilor?

— Departe de noi una ca asta, strigară boeriî 
scoţându-şî din teacă junghiurile ce purtaü la brîü; 
mörte jefuitorului, môrte lui Miu.

— Bravo, aşa vë voiü, cjise Vodă coborîn- 
du-së după treptele tronului; să tragă caii la scară, 
chiar astă sâră vom pleca.

— Ura, să trăiască M. S., môrte lui Miu, stri
gară boeriî aruncând cuşmele şi fesurile în sus.

— M. Ta, M. Ta, veste bună; strigă Stavra- 
coglu intrând, v’am adus un giuvaer, care o să ne 
fie de mult ajutor.

— Ce e? Ce o fi? întrebă boeriî între sine.
— Iată, M. Ta, adăogă Spătarul, arătând un 

mocan sëciü cu figura urîtă şi nespălată pe care-1 
ţinea de mână şi-l tîra după sine, acesta este un 
om care pote să ne ducă în cuibul lui Miu.

In nöptea acelei (file sgomotul curţii din Bu
cureşti së transportase de acolo într’o dumbravă 
verde şi frumösä dintre capitală şi Tîrgovişte; 
acolo conăcise M. Sa ca să cineze şi să dorină 
cu curtenii şi suita sa. în sera cfileî d’a doua sgo
motul acestei curţi tapagiöse trecuse Tîrgoviştea 
şi së înşiruise pe potecile ce duce la muscelul cu 
pricina. îndată ce ajunse sub dânsul, ca prin far
mec acel sgomot încetă, gurile bavarde tăcură, 
lăudăroşil amuţiră, caii conteniră d’a juca şi te- 
cele spadelor d’a suna; cal şi călăreţ într’o pro
fundă tăcere mergeau linisciţl după acela ce le 
servea de călăusă. Eroii noştri spunea şoptind că 
astă subită transformare era dictată de prudenţa 
ce le inspira scopul d’a prinde şdrecil în cursă: 
adevërul însă era că frica produsese astă minune.
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Iii deşert fură luate töte precauţiunile, în de
şert se împărţiră cavalerii grupe grupe ca la o 
bătălie şi pedeştriî ocupară töte potecile ce li-să 
indicase de călăuză, în deşert împrumutară uşu- 
rimea pasului cäpriörei când suiră cărările ; în de
şert tötä bătaia de cap şi totă ostenéla, pentru 
că, când se suiră d’asupra culmei Crinului pe po
tecuţa arătată de mocan, căci pe culme nu gă
siră nimic alt decât urme de foc şi Öse aruncate 
pe iarbă. Yec|end asemenea lucru neaşteptat, mo
canul şi alţi şăse companioni aï sei pe care-ï 
luase din vale, fluerară, boerii înjurară, şi Vodă!... 
o ! M. Sa era făcut foc.

— Am să vă fac bucăţi, strigă el adresân- 
du-së cătră mocanii ce o sfeclise ; voi m’aţî amă
git, sunteţi din blestămata lui ceată, am să ve fl 
frig de vii.

— Nu vei fi drept, Ştefan Vodă, răspunse o 
voce de d’asupra capului sëü, dintre arborii, ce 
acopereau. înalta cöstä a muntelui celui mare:- ^ 
aceştî omeni sunt nisce adevăraţi vêncjëtorï care 
au fost nemulţumiţi de bunătatea mea; eï v’aü 
adus aci la locul ce aï dorit; iată-mă, iată Miu; 
vêncjëtoriï cată acum să-şî primăscă răsplătirea 
pentru binele ce v’a făcut.

După aste cuvinte urmă o salvă de puscï şi 
după risipirea fumuluî boerii văcjură lungiţî morţi 
la pâment pe ceï şăpte mocani şi doï din aï lor. 
Asta-Î îngrozi.

— Alergaţi copiî, suiţi-vă după eî, omofîtt 
fără milă, strigă Vodă, scoţănd hangerul.

— Pe unde să ne suim M. Ta? răspunse ue 
-din boerî; avem dinainte-ne un zid pe care fiin; 
omenăscă nu-l pöte sui.

— Pe unde veţi sei, răspunşe Ştefan afară 
din sinej numaî să mi-1 aduceţi viü saü mort.
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— Nu te firosi, Ştefane, rëspunse aceiaşi voce ; 
eşti în mâna mea, tu şi omenii teï; pisica a ca- 
cţut în cursa çôreceluï; nu eşti norocos la isbênde. 
Nu este dat tuturor, mat ales celor ca tine, a 
câştiga biruinţe pe câmpul luptei; încetaţi cTa 
cerca prin sîlă să me supăraţi că nu veţi isbuti 
cu nimic, suntem mai sus decât pöte bate puscile 
vöstre. Dacă voiţi să ne despărţim cu bine şi prie
tini, vino sus la mine, tu şi unul din aï tei, ca să 
ne înţelegem, iar de nu vreai, te me-te că sunt pu
ternic aici ca şi un Dumnecjeü în cer, pot să ve şi 
trăsnesc, pot să vë şi şterg după faţa acelui muscel.

— Aucjiţi acele afronturi îngrozitöre, boerï 
şi nu vë mişcaţi? strigă Cehan esasperat; nu e 
sânge în vinele vöstre şi ruşine în sufletul vostru? 
nu apucaţi armele vöstre cele nobile ca să pedep
siţi pe cel neruşinaţi?....

— Mörte lor, strigară boeriï deseărcându-şi 
armele în desimea arborilor după cöstä.

Acestei provocaţiunî, nu urmă un rëspuns de 
acelaşi soiü, ci un simplu fluerat după care urmă 
un sgomot mal tare decât mugetul tunului şi un 
fum mal des decât un nor. îndată după acel sgo
mot şi fum urmă un trăsnet îngrozitor şi după 
trăsnet un ţipet general : după costă să cobora în 
rotilaţiunî gigantice o mulţime de bolovani şi buş
teni, care surpa arbori ce întâmpina în cale, des- 
râdëcina pietrile înfipte în păment şi cu töte îm
preună alergau, urmate de un nor gros de praf, 

Dre capetele boerilor şi ömenilorlor. La vederea 
3tul catâclism oribil, tötä fiinţa vie începù să së 
itremure şi să apuce fuga care încătrău putea;

- nistrul însă nu voi să-şî pârâséscâ prada, ci după 
oe ajunse pe culmea Crinului făcii o săritură gi
gantică şi së năpusti dincolo de dênsa acoperin-
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;du-ï côstele cu miriade de sfărîmături. Câţi fură. 
ajunşi de aceste sfărîmăturî căclură la păment şi 
lipsiţi de viaţă se precipitară spre vale ca şi lo
vitura produsă de ei să causeze morte cuiva.

— Pace, pace, învoială, strigă Ştefan afară 
din sine, remâind singur pe culme, şi alergând de ^ 
colo pănă colo ca să scape de gröznicele lor is- 
butirî; pace, iertare, ine supun la învoială, însă 
încetaţi.

— Aşa te învaţă, rëspunse Miu apărând lângă 
el: staţi copii; nu mai aveţi vrăjmaşi ci prietini. 
Ei, M. Ta, ce cjicï de puterea mea? adăogă hai
ducul aşec|ându-se pe un buştean lângă Vodă; aşa 
e că am şi eü öre-cere urmă de virtute? Ce al 
vecjut însă? dacă îmi desfăşuram totă puterea, zeu 
nu remânea fiinţă vie.

— A mal scăpat vre-unul viu. ? murmură Şte
fan tremurând.

— Slavă Domnului nu s’au omorît toţi; a 
rernas încă mulţi neucişî ; putem aduna aci o sumă^ ^ 
frumösa de boerï d’aî Dumitale, cu care să in
trăm la învoială, căci să-ţi spun drept sunt forte 
voinici la fugă, mal iuţi decât trăsnetele mele. 
Să-î chemăm cu töte acestea. Băeţî aduceţi cu 
cinste câţi boerï veţi găsi în vale; avem nevoe 
de luminile evgheniei or lor.

Ştefan nu mal (fise nimic, ci se uită la Miu 
privindu-1 de sus pănă jos cu un fel de gröza şi 
mirare.

VI.
Domnul oraşelor şi Domnul codrilor.

Aceia ce scăpară de sinistru fură mai nume
roşi decât spera Vodă; mai toţi boerii cel iu
biţi, între care şi Stavragoglu, fură aduşi de haiducii

? •

*
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luï Miu înaintea lui, fiindcă denşiî ca nisce viteji7 
ce erau, cum auejise flueratul cel rău prevestitor 
o rupse „d’a fuga şi scăpase de primejdie. înfăţi- 
şânelu-să înaintea lui Miu, boeriî cu töte asigură
rile redutabilului căpitan că nu vor păţi nimic,, 
tot par’că stau pe ghimpi şi cu inimile sărite în 
tr’acest curios loc de deliberaţiune şi voiau cât. 
mai curênel şi prin on-ce sacrificii să scape d’a- 
colo. Nici Ştefan nu era mai puţin nerăbdător.

— Spune mai iute, strigă el luându-şî inima, 
în dinţi, ce aï în gând să faci cu noi ? vréï să ne 
pereţi saîi să ne vineţi viaţa? dă-ne lămuriri, care 
îţî este gândul?

— Măria Ta, răspunse Miu liniştit, eu nu-ţi 
voiü răul precum nici unul din aï meï, nicï M- 
Tale, nicï ömenilor M. Tale; eü cu M. Ta n’am 
de gânel să me port cum M. Ta te-aî fi purtat cu. 
mine dacă aş fi fost nenorocos d’a căelea în ma
nile M. Tale; eü vă voiü binele-, eü voiü să ve 
dobândesc prieteşugul, şi d’o vrea Dumnee|eu să. 
ne şi rudim.

— Tâlharule! strigă Ştefan indignat, nu-ţr 
bate joc ele omul neputincios, căcî norocul e ca. 
o röta.

— M. Ta, răspunse hoţul cu sânge rece, ase
menea cuvinte ar fi trebuit să să zică luî Ştefan 
Kacoviţă Vodă, care ele patru lunî îşî bate joc- 
în chipul cel maî ruşinos de neputinţa săracului 
şi a văduvei, iar nu mie, care-ţî vorbesc ca unuï 
nrïetin şi te poftesc lângă mine ca pe-un mosafir \ 

i jos. M. Ta şi lasă-ţî armele să stea unde le 
'ţi ; băeţî cla-ţî armele ce a-ţî luat delà evghe- 
tiï boerï, căci voïü sa staü la sfat putere cu pu- 

ttîie adăogă adresânclu-să cătră aï seî. Acum să-ţî 
spuiü ce am în inimă.

:
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— Vorbesce, murmură Vodă déconcentrât, 
aşezându-să cam cu îndoială pe buşteanul pe care 
sta Miu. o

— Te-aî mirat, urmă Miu scoţând din gura 
rotile de fum, dintr’un mic ciubucel ce purta în 
mâna drept paloş, te-aï mirat când m’aî auzit c|i- 
cându-ţî că avem să ne rudim? pentru ce M. Ta 
să te miri?

— Cum gândeşti c’o să me rudesc eü cu 
un?.... răspunse Ştefan gângăind şi făcând o pausă 
•care să suplinâscă epitetul ce gândea să dea hai
ducului.

— Cu un hoţ nu e aşa? îl întrerupse căpi
tanul. Prea slăvite Domne, să nu te princjă mi
rare. Ascultă o istorie. Era într’o mahala din Bu- 
curescî o fetiţă de 14 an! frumosă, forte frumosă 
dar cinstită; ea era mângăerea betrâneţelor unet • 
mume neputinciösä şi mândria unui frate, care 
nu era iubit mai de nimeni. Acea fată trăi liniştită 
în mica sa căsuţă pană într’o zi, când vecjù doi streini —. 
trecând pe la ferâstra cămăruţei el, carii cum o 
zăriră la geam stătură în loc ca s’o privâscă. Din 
aceea zi acea copilă fu răpită cu d’a sila delà 
sînul maicii sale de bostangil Domnesc! şi dusă... 
Dumnecfeü scie unde. Sunt cjece ani d’atuncea, 
era pe tron Constantin Baco viţă fratele M. Tale. 
Când s’a reivit acea fată nu mal era ce era, nu 
mai era o fecioră, nu mai era un înger; era o 
femeie de lume, o fiinţă mal fără de ruşine, un 
trup fără suflet, un suflet perdut; era ţiitôrea fra
telui lui Vodă,

i ce era frumos şi de cinste şi o îndopase cu töte 
relele apucături: cu beţii, neînfrânărî, nepăsare şi 
desgust. Vederea astei femei perdute omorî pe 
;mamă şi trimise în codru pe frate. Măria Ta, acea

eare îl smulsese din inimă tot

■;
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copilă cacjuta este tiitörea M. Tale ; iat’o, adăogâ. 
scoţend pălăria şi lăpedând ipingeaüa unuia din. 
cei ce sta pe lângă el.

De sub acel deghisăment apăru înaintea lui 
Ştefan fiinţa cea mai puţin aşteptată, iubita luîr 
amanta lut, frumösa Flore pe care acum o ţinea, 
că este pe drumul mănăstirei dintr’un lemn. Ve
ci end’o Vodă scôse un ţipet de spaimă şi împre
ună cu el toţi boeriT se trase înapoi surprinşi.

— Fratele eî, urmă Miu, a găsit’o pe drum 
mergând nu sciü unde, la o mănăstire ca să so 
röge să i se ierte păcatele câte a fost nevoită so 
iacă; el atunci uitând jurământul ce făcuse d’a o- 
perde, a adus’o aici pentru a-î face eu dreptate. 
Vecţend că nu e stinsă în ea totă raza de apli
care spre bine, am jurat a o aduce pe calea cea- 
dreaptă, d’a o da îndărăt lumii cum a fost mai 
lainte, adecă, în loc de o fată bună şi cinstită, 

bună şi cinstită femeie, şi însufleţit de ăst gând,, 
o aduc înaintea înşelătorului eî şi îî c]ic: Ştefane* 
Vodă, astă copilă a fost curată ca argintul stre
curat şi tu aï acoperit’o cu töte murdăriile ; spal’o, 
curăţ’o şi ia-o de soţie.

— De soţie eu? strigă Ştefan tresărind; eu 
un domn cu o fată de rênd! nicî-odată.

— Ia-o, saü gătesce-te de mörte, strigă hai
ducul cu o voce detunătore.

— Mai bine mort decât înjosit.
— Nu te crede înjosit, domne al oraşelor, cu * 

o asemenea soţie; ea este sora domnului Codrilor,, 
este sora mea....

— Sora lui Miu! murmură boeriî în cor.
— Da boerî Dumneavösträ, da, cinstiţi ipo

chimeni, este sora mea; aşa e că de acum nu vë 
mai credeţi ruşinaţi că a-ţî ciocnit împreună pa-

!
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lharele în ciasurile de beţii şi desfrânare? Vei fa- 
•ce-o dömna M. Tale, de faţă cu mine, adaogă 
Miu adresându-să catră Vodă, saü de nu ... munţii 
•şi pădurile iar vor începe să së clätöscä spăimăn- 
tate de atâtea nelegiuiţi.

— M. Ta! strigă boeriî îngroziţi.
— Ce vei câştiga dacă-ţî vet perde zilele? 

«obiectă Stavri.
— Fie-ţî milă de copii noştri, replică un b o er 

in verstă.
— Frate, iertare, strigă Flörea căcjend în ge

nunche la piciörele lui Miu, nu-1 perde frate, fie-ţî 
milă de tinereţa lui, nu-1 sili să facă aceia ce 
nu-1 lasă inima. Mai bine să trăesc eü nenorocită 
în munţii teî, decât el să möra.

— Taci femeie, strigă hoţul îmbrâncind’o. pu
ţin cam brutal, tu nu sciî ce cţicî, nici ce faci. t

— Bidică-te Flöreo, c)ise Vodădându-î mâna 
•şi nu mai plânge, căci de azi încolo eşti femeia 
mea. Nu ameninţările tale Miule, adăogă uîtâ-n- 
•du-së cu mândrie în ochii căpitanului, ci rugă
ciunea ce ţi-a făcut astă copilă m’a îndemnat d’a 
face ceea ce fac. Boerî, vă înfăţişez pe dömna 
vostră; cum vom ajunge în Bucuresci, vom săr
bători nunta.

— Să trăiască M. Sa Dömna, strigară boeriî 
şi hoţii descoperindu-se.

— Mai aï acum ceva cu noi Miule? zise Vodă 
luând pe Flörea de mână.

— Ca frate, răspunse acesta, numai doüë cu
vinte, doüë dorinţe: să faceţi nunta chiar astăzî, 
la pölele ăstui munte, în biseiica satului şi să ve 
cununaţi de faţă cu mine şi ceata mea.

— Bine, îţi voîu îndeplini şi astă dorinţă, 
murmură Vodă cam cu ciudă; afară de astea mai 
pretincţî încă ceva?
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— Ca frate nu, dragă cumnate, dar ca că
pitan al haiducilor mei, am încă multe de cjis.

— Să le ascult şi pe astea, răspunse do în
mii reaşec|ându-se.

— Iată ce c|ic omenii mei, urmă căpitanul 
şecjând şi el; astă ţără e a Românilor, Românii 
trebue s’o şi stăpânăscă, aşa cere dreptatea, dar 
In fiinţă nu e aşa. Grecii puşi de Turci au răpit 
drepturile strămoşesc! şi ţine tronul ţereî cu japca,' 
supune féra la biruri şi angarale, şi ţăra şi omenii 
el. nu trag nici un folos; tronul, prin urmare, este 
stăpânit de o liaită de hoţi; ce să cjicî? judecată 
haïducéscâ!.... Noï, urmézâ eï a judeca, suntem 
haiduci, am luat cu topuzul în stăpânire codrurile, 
munţii şi drumurile cele mari, cum Grecii aü luat 
tronul ţării fără voia el; noi, ca şi el, globim şi 
punem la bir pe cme găsim, în puterea aceleiaşi 
legi cari îl înclreptăţesce pe el d’a globi şi pune 
la bir: legea celui mai tare. Pentru ce dar, dacă 

.suntem d’acelaş soiü, adecă confraţi, să nu ne bu
curăm şi noi de ceia ce se bucură el ? de- dreptul 
d’a ne face meseria nepedepsiţî? de ce să nu 
fim şi no! legiuiţi! Domn! al codrilor, cum sunt 
e! legiuiţi! Domn! a! oraşelor? Noi avem un 
drept ma! mare d’a ne bucura de ăst hatîr; noi 
prădăm pe bogat, iar pe sărac ajutăm ; pentru ce 
dar să fim no! mal urgisiţi? Vecţl M. Ta, că dacă 
te gândesc! mal departe cam aü o fârîmă de 
dreptate haîduciî ine!. Prietinesce vorbind, sau 

i am zice între rude, no! şi M. Ta facem ace- 
meserie, suntem tot un soiü de haîducî care 
putere răpim munca celor slab! şi ne însu- 

! cu d’a sila dreptul altuia ; pentru ce să nu 
ne ajutăm ca confraţi? pentru ce să nu ne apă
răm şi să nu ne sprijinim uni! pe alţii? Jefuesce M. 
Ta, jefuesce oraşele şi câmpiile, dar lasă-ne şi

a
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nouă un colţişor de ţără: munţii şi văile lui, şi, 
trăind în pace, ajutându-ne, apărându-ne, 
întări şi ne vom înmulţi.

Astă propunere va părea de sigur cetitorilor 
curiosă şi semeaţă; boerilor greci însă nu păru 
tocmai astfel. Ei îndată ce aucjiră că ceia ce vor 
răpi vor stăpâni nesupăraţ! de nimenî, că de aci 
încolo nu vor maï fi furaţi ca pănă acum de ce
tele lui Miu, ci din contră vor fi apăraţ! la vremi 
critice, se adunară în jurul lui Yodă şi după o mică 
deliberaţiune îl convinse că astă propunere era 
mai mult în avantagiul lui.

— Me învoesc, răspunse Ştefan după puţină 
gândire, îţî făgăduesc ca tu să fi mare şi tare în 
haiducie, cât voiu fi eu mare şi tare în domnie, 
însă sub urmatörele îndatoriri: Să nu jefuesci 
nicî-odată pe omenii mei de casă, să nu furi ave- ' 
rea domnie! mele, să nu prădezî moşiile domnesc! 
după munte sau câmpiî ; în colo fă cu ţâra ce ve! 
putea; furăţî neamul cum ve! voi şi pazesce-ie_ 
de-a fi prins de ce! furaţ!, că altminter! eşt! perdut.

— Me învoesc răspunse Miu, învoesce-te şi 
M. Te la paza următorelor punctur! : să nu să 
prade nie! odată omul sărac decât cu cât c|ice 
legea, să nu să ia din casa săraculu! cel din urmă 
mijloc de hrană pentru biruri, să nu să globésca 
nici unul din omeni! meï, să cinstesc! şi să iu
besc! pe soţia M. Tale şi să nu calc! nie! una din ; 
învoelile de sus, căc! altminter! avutul M. Tale 
va fi răpit şi chiar tronul şi viaţa M. Tale vor 
fi smulse din ghiarele M. Tale. Nu te îngriji de 
mijlôce; am prea multe, şi ca să te încredinţez 
de puterea mea, la cea dintêiü călcare a învoele! 
te voïü prevesti saü prin mine sau prin alţi!, d’a! 
fi chiar în sînul pămentuluî.

ne vom
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Ştefan primi învoiala, jură ca şi Miu pe sfânta 
cruce, că va păc}i tot ce s’a făgăduit şi apoi se 
sărută cu haiducul frăţesce, el şi suita lui.

în seara acelei zile, Ştefan Vodă se cunună 
la o bisericuţă de lemn din vale cu amanta lui 
Florica, şi a doua zi pe seară plecă spre Bucu- 
rescl împreună cu soţia şi curtenii sei.

VII.
Dracul.

Fatală şi ruşinosă pentru Români fă epoca 
Fanarioţilor, dar cea mal fatală şi mal ruşine»să 
parte din acea epocă fă scurta domnie a lui Ştefan 
Cehan, domn slab şi afemeiat, lacom şi risipitor, 
poltron cu cel mal tari şi fără îndurare cu cel 
mal slab ca el. Sermanul român era prada tutu
ror veneticilor, tuturor hrăpitorilor, tuturor tâl
harilor ! avutul lui era al celor ce aveau mal multă 
putere şi câte odată mal multă îndrăsneală d’a 
i-1 răpi, şi viaţa lui jucăria capriciurilor orl-cărul 
grecotei. Streinii pusese mâna pe töte arterele sale 
vificătore şi le strângeaü şi le storceau de nu mal 
rămânea în ele nici un pic de putere, nici o scân
teie de viaţă.

Boeril se atrofiase ca şi poporul şi cel ce nu 
suferiaă să îndure jugul cel ruşinos alergaû în pă
dure şi se făceaă haiduci; haiducul ajunsese să 
apere viaţa, averea şi onôrea bietului Român ; să 
nu ve sur prin 4ă dar pactul ce a făcut Miu hai
ducul cu Ştefan Vodă, nici să-l luaţi drept o glumă 
sau scornitură; nedreptăţile făcute de Fanarioţi 
erau atât de säritöre în ochi, încât revoltaù chiar 
pe aceia ale căror inimi erau învârtoşate de vêr- 
sărî de sânge.

„M. H.“ 4
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Miu nu crec]ù drept glumă pactul ce făcuse 
cu Vodă, ci se puse cu tot dinadinsul d’a păzi 
condiţiunile ce a jurat şi d’a veghia ca şi cea
laltă parte să se ţie de vorbă. El prăda şi jefui 
ca şi mai nainte pe arăndaşi! împilători, pe ne- 
feriî hrăpitorî şi pe bogătaşii streini, care din ca
lici se făcuse ômenï cu stare, dar de banii dom
nesc! nu së mal atinse şi carele cu zaclierale (pro
vizii) împărătesc! nu mai fură puse la bir. El pe 
când jefuia, schingiuia şi omora fără de cruţare 
pe or!-ce străin î! cădea pe mână, dar totdeodată 
veghea, ca săracul să nu fie nedreptăţit de omeni! i 
stăpânire!, îngrijea ca strângători! de lude să nu : 
ia ma! mult decât li-să cuvenia şi së lupta ca 
adunători! de birur! în natură să nu dea cu pleşca 
prin sate şi şă ia ce nu era cu drept.

El credea că Ştefan se ţinea de vorbă şi se 
legăna în braţele aste! ilusiî, din causă că nu ma! 
vedea pe nie! un sărac înfruntând ca ma! nainte 
întunecimea codrilor şi asprimea munţilor, ca-sa 
vie pănă la el să să jeluiască. Unul din haîduci! 
Iu! însă într’o zi îl scöse din astă amăgeală şi îl 
fâcù să vac]ă prin pro pi! să! o eh! tristul adevăr.

— Ia ascultă căpitane, c]ise el, de când prin- 
seş! pe Vodă şi boerî colea în codru nostru şi în 
loc d’a! pune la globă sdravănă ca să*ş! cumpere 
viaţa, te puseşi sa fac! cu el o învoială al căruî 
cuprins nu-1 seim, veniturile nöstre s’aü împuţinat 
într’un chip simţitor. Nu ma! dăm japca prin ve
niturile domnesc! şi carăle pline cu bogatele za- 

, harele merg nesupărate pe drumurile cele mar! ca 
să sature lăcomia paşalelor delà Diiü şi Giurgiu. 
Ce folos am tras no! din töte astea?

— No! nimic, dar sărăcimea förte mult.
— Da de mult ! strigă haîducul pufnind de rîs.

li
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— Să cunösce că n’aï glagorie d’o para măi 
Corbene, cjise Miu cam înţepat ; ac}ï slujitorii dom
nesc! nu mal ia cenuşa din vatra săracului nici 
vaca din bătătură ci numai dreptul lor.

— Cine ţl-a spus aste nagode?
— Cine? mal vecţl glôtele de jeluitori nă- 

buind munţii noştri, ca să se plângă de miile de 
nedreptăţi ?

— Să cunösce că n’aî eşit de mult din codru, 
ca să te plimbi prin ale sate şi oraşe.

— Tu me sperii Corbene! strigă Miu sărind 
din locul unde şedea; ce fel a îndrăsnit Vodă să 
calce una din învoelele ce a încheiat cu mine? 
să nesocotöscä fâgaduiala ce ml-a dat şi să-şl calce 
jurământul ce a făcut?

— Ba bine că nu, replică Corbeanu.
— Numai una? numai doue? zise Mirilă; töte, 

töte pană la una sunt călcate şi nesocotite.
— Dovediţi-ml, dovediţi-ml iute, strigă căpi

tanul furios, şi veţi vedea cum scie Miu să-şl rës- 
plätöscä împotriva călcătorilor de jurământ.

— Ia osteneală căpitane, răspunse Mirilă, de 
te preumblă puţin prin sate şi oraşe şi vel vedea 
cât de bine Vodă îşi ţine cuvântul; vel aucţi chiar 
pruncii ţipând în pântecile mumelor de gröza pâr
călabilor şi vistierielor. Sunt în unele locuri örnenl 
care au fost apucaţi de zece ori să plătâscă ca- 
pitaţia legiuită în puterea unor lude mincinöse.

— Voiü pleca, voiü pleca chiar din ăst mi
nut, replică Miu, voiü alerga pretutindeni, voiü 
merge pănă în Bucurescî, şi încredinţându-mă, 
val lor !

I
— Ce le vel face? căpitane, ce le vel face 

cu 40 de braţe?
4*
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— Cu 40 de credincioşi ca voi, strigă fratele 
Floricheî, voi nimicnici 4000 de cochinţî.

— Dar 40,000 cu ce-ï vei birui?
— Pilda bună deştăptă simţiri amorţite, şi 

banii şi făgăduele înviază pe cei îndoelnicî şi la
comi. Sunt încredinţat că voïü isbuti fraţilor, sunt 
sigur; să vă găsesc sănătoşi, în curênd veţi avea 
veşti despre mine ; aide cu mine Zorilă ; deocam
dată numai ajutorul teü îmi este trebuincios.

— Să nu te cunoscă cineva, căpitane, stri
gară haiducii încunjurând pe şeful lor ca să-şî ia 
adio ; feresce-te să nu te dea cineva de gât.

— N’aveţî grije, răspunse el stringendu-le 
mânile pe rend. Mirilă, te las pe tine în locul 

« meü: adu-ţî aminte că eştî Român; fătul meu: 
lucrează ca un Român când vei pedepsi strâm- 
bătatea şi vei ajuta nenorocirea; fii ca şi mine 
bun cu Românii şi reü cu străinii prigonitori.

Cinci minute după pronunţarea astor cuvinte 
Miu nu mai era între camaracjiî săi.

Sörele apunea după un deal când întră în 
satul Grherghiţa doi greci urmaţi de vr’o şăpte 
arnăuţi călări ca şi eî ; venirea lor fii precedată 
de o mare mişcare în sat, şi de vociferări iuţi şi 
speriöse: „fugiţi că vin Turcii44 strigaü toţi din 
töte părţile eşind din casă şi fugind spre pădure 
sperioşî.

— Ah bostan de Vlah! strigă unul dintre 
greci vecjênd că presenţa lor a pustiit satul întreg, 
aü fugit eî, însă eü voiü sei să-î silesc a se în- 
törce îndată din bajenărit. Arnăuţi, daţi raita prin 
pădurea vecină şî orî-ce suflet omenesc veţi găsi 
p’acolo aduceţi-1 încoa; tu ciauş scapără într’ur 
mototol de câlţ şi-l aruncă aprins pe învelitores 
bisericii.
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— Evghenis, murmură ciauşul.
— Supune-te, strigă fiul pléveï Stambulu! 

cruntând sprânceana; asemenea şi voi, adaogă 
adresându-se cătră arnăuţi. Acum după ce am re
nias singuri, vere Polihronie, să descălicăm şi să 
mergem a rescoli prin case.

— Eîi nu eram de părere să dăm foc bise- 
riceî, respunse Polihronie, descălicând; de! este
biserică ortodoxă şi noi ca ortodox!....

— Ce sta! tu de vorbesc!? întrerupse celă
lalt; Vodă nu scie de ortodoxie, nie! de biserici \ 
el cere ban! şi no! asemeni; mojicul nu ese din 
cuiburile lupilor unde s’a vîrît prin nie! un mijloc 
pănă nu vede că casa Domnului este în pri
mejdie.

— Fă ce sei!, replică Polihronie plecând ca
pul în jos, eu n’am poruncit, eü îmî spăl manile 
ca Pilat.

După terminarea ăstui dialog, legali! agenţi 
a! fisculu! intrară prin case întocmai ca nisce voi
nic! din ceata Iu! Miu, adecă rupând încuetor! şi 
spărgând uşî, şi ca şi e! procedară la strângerea 
dărilor ce pretindeaü, stricând lăcate şi brösce, 
descuind lăcţî, tronuri şi dulapuri şi luând tot ce 

j găseau, fără să întrebe pe nimeni şi fără să pre- 
! ţuiasoă, împreună cu cineva din ce! interesaţi, 

valôrea lucrurilor luate. După ce făcură un mal
dăr de deosebite obiecte şi scule, deteră un sem
nal öre-care şi îndată se ivi un car condus tot de 
un grec; acest grec aruncă într’însul töte obiec
tele percepute după legea codrilor şi apo! plecă 
de unde a venit. Acöstä procedare legală era lu
minată de ultimele raze ale sôreluï şi de primele 
flăcări ale foculu! ce cuprinsese clopotniţa bi
sericuţe!.
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îndată ce së răspândi turbiliônele de fum în 
aer şi limbile de foc începù a cuprinde cu de- 
vastatorele lor braţe şindrila cea uscată de pe bi
serică, un ţipet îngrozitor së aucji eşind din pă
durea vecină şi după el së ivi o mulţime mare 
de omeni, femei, bătrâni şi copii alergând ţipând 
spre direcţia bisericeî. Fără nici un instrument 
fără topöre şi mai fără apă, aceşti înfocaţi iubi
tori aï vetriî lor şi a! bisericii lor stinseră focul 
în câteva minute.

După ce isbutiră să năbuşescă incendiul, fie
care să îndreptă spre casă ca să vadă ce le-a ră
mas nejefuit de lăcomia grecăscă, dar deodată ar- 
năuţiî eşiră din pădure pe unde-î cătase în zadar 
şi puse mâna pe mai marii satului.

— Pentru ce aţi fugit mojicilor când ne-aţi 
ve4ut? strigă camaradul lui Polihronie încolăcin- 
du-şî piciörele pe un covor ce puse să-I aştărna 
pe o prispă.

— Ne ertaţî M. Ta răspunse un moşneag bă
trân căcţănd în genunche, ne-au minţit că vin turcii 
şi noi biet de frică am voit să ne mântuim copil.

— Şi dacă veneaü Turcii? ce era?
— O ! M. Ta! Turcul e păgân spurcat, el 

n’are milă.
— Dar pentru ce v’aţl întors când aţi văcjut 

biserica aprinsă?
— Pentru că am cunoscut că nu sunt Turcii 

cari au venit; Turcul pradă, omoră, jefuesce, caută, 
răscolesce pădurea, apoi pârjolesce satul şi t 
la urmă biserica.

— Ce voi credeţi că noi am dat foc 
serică? sunteţi greşiţi; popa de grabă casă îugc* 
mal iute, a lăsat vr’o luminare nestinsă.

— Şi luminarea a aprins tocmai învëlitôrea J

,,

'
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bisericii! întrerupse cu un ton ironic un individ 
îmbrăcat ţerănesce, care de câteva minute apăruse 
între ţeranî.

— Taci tu mojicule; strigă încruntându-se 
grecul ; nimeni nu te bagă în vorbă. Dacă nu eram 
noi şi arnăuţil noştri, urmă densul adresându-se 
cătră betrânl, biserica vostră ardea cu totul şi pe 
lângă ea tot satul. Sunteţi datori să resplătiţî cu 
100 de turaliî pe aceşti viteji care v’a mântuit 
avutul şi legea.

— Săracii de noi! strigară ţeraniî scărpinân- 
du-se în cap, asta e curată năpaste; noi singuri 
ne-am stins focul, iar nu omenii M. Tale? de unde 
tătarii să mat scötein acum atâţea bani?

— Nu crâcniţi nemulţămitorilor; faceţi îndată 
cislă şi numeraţî colea banii; pe lângă asta veţi 
mai plăti un bacşiş de 40 turaliî pentru că au 
împrăştiat din acest sat o ceată de hoţi ce v’a 
prădat casele în lipsa vostră; mi-se pare că eî 
eraü din ceata lui Miu.

— Vai de noi! suntem şi prădaţi! suspinară 
bieţii Români.

— Nu de tot, fiind că am venit noi din vreme. 
Pe lângă astă sumă, adăogaţî aceia ce ni se cu
vine pentru 300 de lude, pentru ploconul isprăv- 
nicieî, ploconul sămeşiî, sfertul dajdiî, oerituluî şi 
vinărituluî, sfertul pentru găleată, şi pentru öia 
secă, pogonăritul, văcăritul şi ierbăritul pe un an 
întreg, şi peste astea töte 80 de talere glôba 
pentru zăbava ce a-ţî făcut de-a plăti capitaţiar 
bez atâtea pentru că v’aţî aretat resvrătitorî şi 
nesupuşi poruncii stăpânescî.

— Aulio măiculiţă! strigară sîrmaniî munci
tori acoperindu-şî feţele cu mânile; ce nevoï maï 
sunt şi astea! alaltăerî plătirăm de ne-am spetit.

.

i
i

i
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— Tăceţi mocârţanilor şi nu vă întincleţî mai 
mult că vă rup spetele; a-ţî plătit cleunăc|î capi- 
taţia pentru haraciul împărătesc, pentru ploconul 
baiaramuluî, pentru goştină şi.... şi a-ţî mai dat 
pentru zahereaüa ce se adună pentru curtea îm- 
përâtéscâ : unt, brâncţă şi pui. Aia e alta dare, 
alta este asta ce vă cerem acum.

— Dar după care pravilă şi după care po
runcă, cinstiţi boerî împilaţi pe bieţii omeni cu 
asemenea dări despuitöre? zise cu o voce sonoră 
necunoscutul ţăran puindu-se în faţa evghenistulul, 
care fuma pe covor în mijlocul mulţime! de ômenï 
ce plângeau şi se jeluiaü.

— Nu este treaba ta mojicule, răspunse gre
cul cu flegmă ; nu este datoria vösträ să întrebaţi 
pentru ce plătiţi, ci să plătiţi; tacă-ţl dar gura 
dacă vreai să nu mănânci o păruială ce n’aî gus
tat de când eşti.

— Zeu! de graba ţî-o fi? răspunse acesta cu 
sânge rece, ia fă bunătate de scôte la ivălă po 
runca domnăscă, în puterea căria puneţi biruri 
pe norod.

— Ia umflaţi-1 strigă grecul, adresându-să că-’ 
tra amăuţi.

— Nu vă apropiaţi, că vă sdrobesc ţestele, 
strigă streinul scoţend două pistole delà brîü şi 
îndreptându-le spre arnăuţî; nu mai plângeţi fra
ţilor adaogă streinul, căci străin era pentru săteni 
acest om al lui D-c|eu, ci armaţi-vă cu ce puteţi 
ca să goniţî din bătătură aste lifte lacome şi 
fricöse.

— Nici o mişcare de energie nu răspui 
acestui apel eroic; toţi să retrase la o parte ti 
murând de frică.

— Mişeilor! esclamă străinul indignat, voi nu
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maî sunteţi Români; frica v’a amorţit chiar inima ; 
dacă nu vreţi voi să ine ajutaţi, am la cine 
alerga eu.

— înhăţaţi-1, strigară grecii cătră arnăuţiî, 
care se fereau de gurile pistölelor.

— La mine vitejii mei, strigă streinul flue- 
rând, la Miu; sunt eu căpitanul vostru, eü Miu 
care vă chem.

Un fluerat depărtat, acela al lui Zorilă, care 
era ascuns în pădure răspunse acestui apel cu- 
ragios şi după el o generală aclamaţiune.

— Trăiască Miu, trăiască căpitanul haiduci
lor, morte grecilor, eşi din pepturile ţăranilor şi 
cu toţii năvăliră spre arnăuţî; bieţii ômenî îndată 
ce auc|iră de Miu, prinseră curagiü şi goniră din 
inimile lor gheţul friceî.

Nu maî e de vorbit să vă spun că grecii cu 
arnăuţî cu tot au tulit’o chiar din minutul când 
a auc|it că Miu era lângă eî; asemenea a dispărut 
şi căpetenia haiducilor în învălmăşăla entusias- 
muluî.

Ştefan Vodă în aceiaşî zi chemase în juru-î 
pe toţî favoriţiî curţiî sale, adecă pe ceî maî la- 
comî grecî ce venise cu sine din Constantinopole 
spre a pune trebile ţăreî, adecă ale lor la cale.

Pe când să petrecea unele ca cele desciise 
maî sus prin lăcaşurile mojicilor de sătenî, în lă
caşul aceluia ce le provoca, adecă în palatul luî 
Ştefan Vodă Racoviţă, era adunat un sfat mare 
'~soţit de petreceri şi zaiafet. Ceî ce venise maî 
».le vreme aşteptai! în anticameră pănă sa le vie 
dndul să sărute pöla M. Sale, când să va scula 

din pat, şi aceia ce eşise din iatacul domnesc, 
cum am zice ceî maî intimi, trecuse într’o că
mară laterală ca să vorbescă între sine, să se=
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consulte şi să së întrebe despre motivul acesteî 
chemări. După ce se termină ceremonia sărutării 
polei, trecu şi M. Sa, în acéstâ cameră şi după 
câteva dialoguri neînsemnate schimbate cu unii 
boerî, zise adresându-să cu voce tare cătră totî:

— V’am chemat, cinstiţi boerî şi prietini să 
ne sfătuim despre multe păsuri ce bântue dom
nia nostră şi ţăra ce domnim ; mai întêiü des
pre mijlocul prin care să înlăturăm fără de rău
tate de lângă persona nostră fiinţa, pe care am 
fost nevoit s’o primesc sub numele de domnă a 
mea într’un minut de primejdie şi ameţire cunos
cut de Dumneavostră, si apoi spre a ne sfătui în 
privinţa chipului prin care să stîrpim pe acel tâl
har îngrozitor, care a ajuns spaima ţereî întregi. 
Aştept să sosăscă Stavri şi pe urmă să ne întru
nim cu toţii în camera Spătăriei şi să ne adunăm 
töte înţelepciunile şi ispitirile la un loc spre a 
găsi un mijloc repede şi puţin primejdios, prin care 
să dobândim stârpirea ţereî întregî.

— Postelnicul Stavri, anunţă un copil de casă.
— Deschide uşile cămăreî tronuluî, răspunse 

Vodă, şi lăsaţî să între aceî ce ne aştăptă. Să-Î 
urmăm şi noî boerî, adăogă sculându-să şi îndrep- 
tându-să spre una din uşî.

Pe când Vodă şi boeriî întră pe uşa cea mare 
a săliî Tronuluî, pe altă uşe care comunica cu 
haremul, eşi un om călcând în degete şi închi- 
c]ênd uşa fără sgomot întocmai ca o nălucă.

— Daţi-vă părerile, iubiţii meî, adăogă M. 
Sa, oprindu-să apröpe de tron, sfâtuiţi-vă maï în
têiü şi pe urmă luminaţi-mă şi arătaţi-mî cum să* 
vă fac pe deplin fericiţi, cum să vă pot da mai 
multe averi şi ghelilurî şi cum să vă apăr de tâl
harii aceia ce v’am dat?



Sil trăiască. Mm, să trăiască căpitanul haiducilor';, morte Gre—
I cil or. (pag 57).

■
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— Sa ne armam cu mic cu mare, noi şi slu
jitorii noştri şi să călcăm fără veste munţii unde 
se ascunde halta lui Miu, îşi dete părerea unul.

— Să punem preţ mare pe capul astei că
petenii de tâlhari, obiectă altul.

— Să cumpărăm unul dintr’ai lui, zise al
treilea.

— Să punem biruri şi angarale grele pe sate 
-ca să ni-1 princjă şi să ni-1 dea pe mână viü saü 
mort, opină un al patrălea.

— Să formăm şi noi o bandă de tâlhari, răs
punse al cincelea, leită la năravuri şi îmbrăcă
minte ca a lui Miu, astă bandă să prade satele 
moşnenilor bogaţi şi pe boeril pământeni, să se 
împretinească cu ceata lui Miu, să se pue chiar 
sub poruncile lui şi odată, când le-o veni bine, 
să pue mâna pe el şi să-l piarcjă; atunci ceata 
Iul se va împrăştia şi.... aceea ce acum întră în 
punga lui, atunci va întră într’a nostră.

— Bun pentru frate, răspunse Vodă, dar pen
tru soră?

— Pentru M. Sa dömna? murmură unii ui- 
tându-să în juru-le cu frică.

— Nu e vorbă aci de domnă, eu nu sunt în
surat; o jucărie făcută la umbra unul munte şi 
nebine-cuvăntată de un arhiereü nu e cununie 
domnésca recunoscută de Dumnec]eu. Prea sfinţia 
sa Metropolitul mi-a spus’o.

— A avut dreptase Prea o sfinţia sa, răs
punse Stavri.

— Este o înclinare trecëtôre, urmă Vodă, 
mi s’a urît cu acea înclinare; voiü să mă însor 
ca un domn; Domnul Moldovei mî-a vorbit de 
fie-sa şi de doüë miliône de talere.

— Astă sumă nu e de lăpădat M. Ta, zise
■

1
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un velit, învoiţi-vă stăpâne şi cât pe cealaltă..... 
mănăstirile nu sunt făcute de geaba.

— Pe lângă mănăstiri, întrerupse altul, mai 
se întrebuinţăză pe la sorôce nisce băuturi, care 
adorme şi nu deştăptă.

— Nu voiîi să o omor, răspunse Vodă. dar 
void să i-să ştergă numele; staţi jos cinstiţî boerï 
şi chibzuiţi pană să găsiţi un mijloc.

Aste cuvinte le zise îndreptându-se spre tron 
ca să şec]ă pe el, dar suind o trăptă stătu. în loc 
şi cu mirare luă după perna tronului un petec 
de pergament.

— Ce va să zică una ca asta? zise el! cine 
a pus astă hârtie pe tronul meu; vecji logofete 
Apostolache ce este scris pe ea?

Logofătul, după ce salută făcend o profundă, 
temenea, ceti cele următore:

„Miu, Domnul codrilor, cumnatului seu Stefan, Domnul
oraşelor.“

„Iubite cumnate,“
„Al călcat multe din alcătuirile învoeleî nöstre şi îţ.r 

„dad cea dintêiü însciinţare ; sëracul së prădâză, nevinova
tul sô năpăstuesce, vëduva şi sêrmanul sô apasă; bagă de 
„seamă căci dacă nu vel face să înceteze unele ca astea, 
„Miu së ţine de cuvent, el are acum sub poruncile luî 
„20,000 de omeni şi mâne 200,000; el së bucură de mij-. 
„löce puternice, care ajung pănă în cămara de culcare a» 
„M. Tale ; păzesce-te, şi scuipă-ţî în sîn, căci dacă acum 
te pedepsesc numai prin pagubele ce-ţî void pricinui, te 
prevestesc că cu al doilea prilej void fi nemiloşi“

„Miu.“
— Soră-sa l’a pus aici, zise unul din boerï.
— Nu, soră-sa este dusă de două săptămâni 

la o mănăstire de peste Olt, răspunse Vodă.
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— Vre-un credincios al eï.
— Toţi sunt duşi cu ea. Comise numai tu 

poţi a ne lămuri maî bine.
— Măria Ta, respunse Comisul, scie bine că 

M încuiat töte cămările haremului şi cheile le-am 
•dat In mâna M. Tale, p’acolo n’a putut întră ni
meni; asemenea nici pe uşa cea mare care am 
descuiat’o înaintea Postelnicului Stavrache, nici 
pe uşa pe unde a-ţî intrat M. V. ; uşa despre ha- 
rem, cum vedeţi este încuiată.

— Cine dar a adus astă scrisöre? strigă 
"Vodă supărat

— M. Ta, respunse Comisul uitându-se cu 
"băgare de seamă la scrisöre, pôte că dracul a 
adus’o după cum glăsuesce chiar astă carte. „Nu 
„te gândi cum am pătruns pănă aci, c|ice Miu, 
„nici cum pot pătrunde ori unde ; eu sunt dracul, 
„înainte-mî töte uşile să deschid.“

— Pöte să fie; 4ise unul scuipându-şî în sîn.
— Nu e de mirare, replică altul fâcăndu-şî- 

cruce.
— Este mai tare decât puterea lovitureî nös- 

tre! esclamâ un al treilea clătind capul.
— Să răbdăm şi să ne supunem, urmă un 

al patrălea suspinând.
— Nu cred să fie aşa puternic, zise cu necaz 

Vodă; să cercăm a-1 lovi maî cu tărie căcî pöte 
să eşim biruitori.

De prisos ori-ce cercare M. Ta, respunse 
boeriî înfiorându-se ; a se lupta cineva cu ömenii, 
calea-valea, dar cu dracu

— Fricoşilor, ripostă Ştefan cu dispreţ; eşiţî 
nu maî am nevoe de voï; me voiü scăpa eu de

bîrr!

el cum voiù sei şi aceea ce voiü câştiga nu voiü 
maî împărţi cu voi. '!
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Boeriï suriseră cu neîncredere auc(ind astă 
ameninţare şi eşiră binişor din palat.

— Doüä miliöne! să per4 doüä miliöne ta
lere? strigă Vodă remâind singur, apoi să remâî 
şi cu o iubire stinsă pentru vecie! nu se pöte; 
Miule fi om, ori drac, nu-mî pasă, eü tot te 
voiü birui.

VIII.
F1 o r i c a.

în timp de 2 lum Dracul, saü mai bine Miu, 
care singur în persönä pusese pe scaunul dom
nesc primul avertisment, ca unul ce avea un al 
doilea esemplar din tote cheile surorii sale, s’a 
ţinut de vorbă; a prădat şi jefuit töte bunurile 
domnesc! ce-î căcjuseră în mână, a răpit toţi banii 
ce se adusese la curte de sameşi şi vistieriei după 
lude şi alte dajdii, a călcat töte nămestiile Co
misiei cele mai bine ap erate şi a trecut sub foc 
şi sabie tot ce a fost mai iubit de câtră Cehan 
şi consilierii sei. Vodă însă, nu şî-a schimbat pur
tarea, n’a încetat d’a apesa şi împila biata sără
ci me şi nu a consimţit a pune frêü abusurilor şi 
strâmbătăţilor.

Un ţipet de grözä eşia din töte pepturile, un 
suspin de durere din töte inimile: nu era Român, 
bogat saü sărac, care să nu sufere vr’o nedreptate 
”n partea guvernului şi a Grecilor lui; părea că 
<unase ora cea din urmă a acestei ţeri atât de 

- v: uecuventată de Dumne4eü şi aşa de maltratată 
ômenï.
Afară de acest flagel se adăogă încă unul: 

örde întregi de Turci, de Bulgari şi Arnăuţi co
mandaţi de câte o căpetenie treceau Dunărea, je-
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fuiaü şi robiaü pe locuitorii din vecinătate şi apoi 
treceau dincolo încărcaţi de vite şi sclavi fără. 
să fie apăraţi de ômeniï stăpânire!. Aceştia nu 
numai vedeaü şi tăceau, dar şi le daü ajutor ca 
să dobândească bar înaintea prea Puternicilor 
Paşele după lângă Dunăre. Nenorocitul ţeran spăl- 
mêntat de aceste călcări sărăcitore şi omorîtore 
începuse a năpusti casă, câmp şi orî-ce avere ca 
să-şi scape viaţa sa şi a familii sale prin prăpăs
tiile munţilor ; dar nici acolo nu găsea pace ! Aci 
era globit de strângetorul de lude, aci jefuit de 
cătră bande de pârcălabi mincinoşi, care îî des
poiaţi pe faţă ziua nămiezea mare cu legea în 
mână, aci prădat de nenumărate bande de hoţi, 
hoţi în puterea cuvântului, care ucideau şi des
poiaţi pănă la piele pe serac şi bogat, pe Român 
şi pe străin, şi sub numele lui Miu, comiteau cele 
mai mar! nelegiuiri. Din aste bande, unele eraü 
subvenţionate de grecime şi compuse din tot ce 
a avut Bulgaria şi Turcia mal înjosit şi mal fâra_ 
de lege, iar altele jefuiau pe comptul lor şi erau 
compuse din streini, care vecjând că dincoa de 
munţii lor e sat fără câni, el trecuse ca să se 
plimbe fără ciomag. 0 panică oribilă domnia 
pretutindeni! Sârmana Românie devenită prada 
tuturor veneticilor, ajunsese să fie apărată numai 
de o mână de ömenl: de banda lui Miu, o ceată 
de haiduci.

Ce făcea guvernul? Ce făcea boeril ţerel? 
Ce făcea, poporul? Guvernul ca străin, nedurân- 
du-1 inima de păsurile ţerel, bea, mânca şi sub
semna ordine peste ordine scornitöre de imposite ; 
boeril, ca totd’auna după obiceiul lor, năpustise 
ţâra pe mâna grecilor şi îşi risipea imensele lor 
averi stăruind pe lângă curţile streine, ca să do-

'
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bendească tronul ţărel prin bani şi intrige şi po
porul, sărmanul! el nu scia ce să facă, încătrăîi 
sa apuce şi unde să se adăpostăscă, de câte nevoi 
erau pe capul sëü ; în inima sa abătută de atâtea 
suferinţe, se stinsese mai tot simţămentul ome
nesc.

în acel timp de groză citat de istorici între 
cele mai oribile din câte aü fost, rămăsese numai 
un cap şi câte-va braţe, care să apere pe Români 
de urgia streinilor şi a creaturilor lor, un om, care 
n’avea nici sciinţă nici capacitatea unui conducător, 
şi nu dispunea de mijlöce legale spre a practica 
acea curagiôsa apărare! însă acel om, acele braţe 
erau în destul de puternice ca să pue pe gânduri 
pe puternicii cfilel şi pe aceia ce erau toleraţi d’a 
comite fără-de-legi, pentru că domnia în consciinţa 
lor o credinţă nestrămutată că-şl făceau datoria 
de buni Români. De multe ori numele lui Miu a 
oprit pe Ştefan a dicta vre-un nou ordin apăsător, 
de multe ori spaima lui Miu a înfrânat lăcomia 
Grecilor, de multe ori fantoma lui Miu a înfiorat 
pe ucigaşii poporului şi i-a silit să redea aceia 
ce jefuise prin îngrozire şi împilare. Pe fie-care zi 

: să auc]ia cum că un sat călcat şi împresurat de
bande de incursorî streini, a fost mântuit de Miu 
şi ômeniï lui, cari ca o furtună venită din senin, 
aü căcjut peste împresurătorl şi i-a risipit ca p’o 
colonă de fum ; pe fie-care zi să ducea vestea că 
un oraş a fost scăpat prin Miu de o numërôsa 
ceată de streini vagabonzi; pe fie-care zi se îm
prăştia scirea că prin Miu s’aü alungat mulţi per
ceptori mincinoşi, care cădeau năpaste pe vre-o 

, plasă din ţără spre a îmbogăţi cine scie pe ce in
fluent al zilei ; de multe ori chiar ômeniï Domnii! 
aü fost opriţi de Miu d’a comite abusurî şi escesurî.

„M. II." 5
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Asta conduită nedemnă de un hoţ, a cărei 
misiune e d’a face numai reu şi strâmbătaţî, 
atrase asupra neînţelesului cap de haiduci, ura 
tuturor acelora ce se temeau de el. Grech, or-' 
dele incursorilor de peste Dunăre, bandele de tâl
har! îşi dete cu toţi! mâna ca să pi arc] ă pe acest om, 
care le causa multe neajunsuri. Ce! puternic! din 
Bucurescî, să jurară a-1 nimici cât ma! curând şi 
ma! curând a pune în lucrare ceea ce hotarîse la 
svatul din sala tronului, fiindcă poporul Român 
începuse a se agita în toropeala somnului sëü şi 
a da semne de o curândă deşteptare. Din multe 
părţi ale ţere! începù a se auc]i murmure de ne- 
mulţămire şi cercări de resistenţă; aste simtome 
provocate în general numai de omeni! Iu! Miu, 
care din ce în ce îş! înmulţi a forţele, era demne 
d’a nelinisci pe aceia ce voiau ca Români! să 
dormă în etern spre a putea să fie esploataţ! 
în voe.

Miu se informă de töte manoperile inimicilor 
se! şi de cualiţiunea lor secretă, şi, ca să le de- 
jöce planurile, se decise a da fie-căruia inimic pe 
neaşteptate şi succesiv câte o lovitură ţâpănă. 
Ştefan fù pus ma! întêiû de toţ! pe listă.

Pe când Miu discuta cu ce! mai intim! ca- 
mara4! a! se! planul prin care se ajungă la scop, 
Curtea Iu! .Ştefan Vodă se muta din capitală la 
una din moşiile Mări! Sale şi petrecea în veseli! 
de tot felul la umbra unor ziduri ţapene r de 
fortăreaţă ce încunjurau un palat de vară. 
palat era terminat de curând prin nenura 
braţe de Român!, care fusese luate de beii 
fusese durat, fortificat cu parapetur! gröse şi şan
ţuri adânc! dinadins, ca să serve domnitorului de 
refugiu în timpuri grele; arta însă a unor archi-
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tecţî faimoşi, sciuse a da solidului o eleganţă 
demnă d'a goni urîtul din sufletul unul prisonier. 
Eleganţa architecture! şi frumseţea grădinilor ce 
o încunjura se întreceau între ele pentru ca să 
facă pe omul, care era acolo să se crează în mij
locul paradisului. Cu cât sânge o mai fi fost fră
mântat varul ce cimenta pîetrile şi cărămicjile 
astei zidiri! cu câte sudori or fi fost udate florile 
şi arborii, cu câte lacrime o fi fost amestecată 
apa ce cădea din basinuri în ploie de diamant !

Vodă într’una din primele zile de tömna ale 
anului 1765, sta într’o rînă pe o sofa ce era aşe
zată într’un cochet chioşc dintr’un desiş! al gră- 
dinel şi bând cafea şi fumând dintr’un lung ciu
buc, vorbea cu Stavrache cam în modul următor :

— Nu te-aï mai dus postelnice pe la Ţari- 
grad, să afli ce se petrece p’acolo? Aï părăsit ca- 
puchehaiatul de când am venit eu în ţâră şi abia 
odată aï maï dat p’acolo, nu seim ce o fi zicând 
vi şirul şi paşalele de noî.

— Măria Ta, răspunse favoritul, să n’aibî 
teamă de vizir şi paşale, eî sunt ca rötele caruluî : 
nu scârţăe câtă vreme sunt unse. M. Ta, îţî îm
plinesc! datoria cât se pôte de bine, pentru ce să 
maî murmure?

— Mal sch pentru ce? ce e, drept plocönele 
şi bacşişurile se împart la Constantinopole cu 
grămada; me ţine maî bine de 20,000 de pungî 
pe fie-care an, însă Turcul e lacom şi nemulţă- 
mitor, vinde pentru un preţ maî mare pe acela 
ce îl îmbuibă cu maî multe bunătăţi.

— Fiî pe pace M. Ta; nici-odată nu pôte 
da cel ce umblă cu jind pe lângă stup maî mult 
decât cel ce are stupul în mână;

— Aşa e, dar maî sunt nădejdele şi fâgă-
duelele. 5*
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— Turcul scie proverbul mojicilor ele Români: 
mai bine aejï un oü decât mâne un boü şi se 
ţine de el!

— Să dea Dumnecjeu, cjise Ştefan suspinând 
însă, nu sciü de ce, de câtă-va vreme mi-se bate • 
ochiul stâng, care mî-a băgat o frică în inimă de 
me face să visez fel de fel de bazagoniî în- 
fiorătore.

— Jucării d’ale nopţii stăpâne.
— Nu sciü ce să cred, însă drept îţi spuiuy 

mï-e frică c’o ajunge pană la Sultanul murmurile 
acestor nemultămiţori de Români şi mî-o aduce 
asupra capuluî vr’o urgie neaşteptată.

— Nu te teme de nimic din acea parte stă
pâne; cât vei avea bani, Turcii sunt miei.

— Oh ! pentru ale sătura lăcomia şi a scăpa- 
de vremuri rele, am făcut ce am făcut pănă acum 
spre a aduna bani. Crecjî că dacă n’aşî fi fost si
lit de astă nevoe, m’aş fi purtat aşa de rëü cu 
locuitorii acestei ţerî, care m’au. înălţat şi îmbo
găţit? Nu, din potrivă m’aş fi silit să fiu iubit de 
el, cel puţin cât este Miu.... un tâlhar!....

— Să părăsim aste gânduri, stăpâne, cjise 
confidentul sculându-se repede după divanul pe care 
sta; ele sunt prea posace, v’a întristat faţa; să 
vorbim mai bine de altceva, spre pildă de sora 
ăstui haiduc.

— De Florica! de Dömna mea?
— Dömna M. Tale! esclamà rîzênd Fana

riotul.
— La dreptul adever e Dörnnä, <jise Vodă 

oftând, şi ar avea drept, sêrmana fată, să pôrte 
ăst nmne în faţa lumii întregi, căci ine iubesce şi 
numai eî datorez viaţa.

— Şi mörtea tot eî o datorai dacă frate-seu 
voia să te piardă, căcî ea ne-a vendut.
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— Nu së scie, hoţii a prins’o pe drumul mare 
fără s’o cunoscă.

— Să cunösce stăpâne că tot o iubesci, căci 
îi erecţi töte poveştile ce-ţî spune; eü în locul 
M. Tale, aş avea teamă să iubesc o soră ele hoţ, 
prin mijlocul caria pöte a intrat superstiţia în 
boerî că frate-seü e însuşi dracul.

— Tac! gură rea, c[ise Vodă cu ôre-care umor; 
ce putea ea să facă din Rîmnic în Bucurescî?

— Ce nu së pöte să facă o şoîmană de mu- 
ere hotarîtă ca ea?

— Taci, îţi cjic, repetă stăpânul sëü puindu-ï 
mâna la gură; iat’o că vine încoa; am mai spus 
odată că nu pot să me despart de densa, nu pot 
să trăiesc o zi fără s’o veci, am prins slăbiciune 
de ea, prin urmare voiü să n’o mâhnesc, ci s’o 
socotesc, clacă nu ca p’o clômna, cel puţin ca p’o 
ţi it ore.

Pe când Vodă şi confidentul sëü termina acest 
dialog, Florica strecurându-së cu un pas uşurel 
printre boşchete şi flori, ajunse la feréstra chioş- 
chiuluï şi apucând capul soţului sëü între mânî 
îi depuse pe frunte o sărutare înfocată şi apoi 
îi zise:

— Măria Ta, căpitanul arnăuţilor vë caută 
pretutindeni ca să vë spue ceva.

— Şi a găsit un copil ele casă frumos ca tine,
. zise Vodă suric]ênd, ca sâ-şî spue dorinţa lui? de 

când aï intrat sub poruncile marelui Comis, fru- 
mösa mea porumbiţă?

— De când este trebuinţă d’a së priveghia 
asupra zilelor M. Tale mai mult ca ori când, rës- 
punse sora lui Miu, cuprinc|end mânile lui Ştefan' 
cu micele şi grăsuliele eî mâni.

— Ce fel? strigă Vodă surie]end şi înfiorân-
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du-se deodată, are vre-un amestec cu viaţa mea 
acel raport al căpitanului meu?

— Da, aşa zise el, răspunse Flörea.
— Să vie încoa ca să aflu în ce grozava 

primejdie se află bietul meu cap? zise Vodărîc]end.
— Nu rîde, M. Ta, nu rîde, strigă amanta 

lui cu aprindere; nu te juca cu o viaţă care îmi 
este atât de scumpă.

— N’aî teamă, copilă, răspunse iubitul ei 
mângâind’o pe cap ; voiü lua ori-ce măsuri de 
apărare ce vei crede tu că sunt de cuviinţă.

După câteva minute căpitanul arnăuţilor era 
înaintea lui Vodă.

— Ce voeşti? cjise Ştefan ofiţerului, scoţând 
imomeaua ciubucului din gură şi încruntând sprân
cenele. i

— M. Ta, un trimis al spătarului Spanopolu 
aşteaptă împreună cu 100 lefegii în dreptul po
dului cetăţueî porunca d’a întră înăuntru.

— Ce vrea el şi omenii ce-1 însoţesc? replică 
domnul aruncând o ochire spre Stavrache.

— Voesce, M. Ta, să fie înfăţişat înaintea 
M. Tale, spre a-şî îndeplini sarcina ce i-a încre
dinţat marele Spătar.

— Portă cu densul vre-o scrisöre? întrebă 
Capuchehaiaoa.

— Da.
— Să aducă scrisörea aci şi să aştepte nouï 

porunci.
— Spune că are poruncă d’a o da singu 

manile Măriei Sale.
— Să vie încoa singur, răspunse Vodă 

însoţitorii lui să aştepte afară.
Ordinul domnesc fii esecutat şi curierul Spă

tarului, fii întrodus înaintea lui Yodă.

;
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— Ce aï să-mT spul ? c}ise acesta, reluând imo- 
meaoa ciubucului între dinţi.

— Măria Ta, răspunse noul venit, care era 
un oştean înalt la statură cu faţa pârlită de söre 
şi cu perul peste tot albit de anï, îngrijitôre vorbe 
sună prin oraş ; vrăşmaşii Măriei Tale şi prieteniï 
Ghiculescilor au început să ridice capul din pul
berea unde zăcea de mai bine d’un an şi să scotă 
la ivălă vorbe resvrătitore.

— Astfel e învăţul nemulţumiţilor scoşi din 
pâne, c]ise într’un mod sentenţios Stavrache.

— Aï să-mî spui altceva? întreba Ştefan.
— Da, Măria Ta, să vorbesce cu încredinţare 

că s’ar fi plătit capul Măriei Tale de cătră rudele 
boerilor isbiţî de dreptatea Măriei Tale şi că uci
gaşii nu sunt departe de Măria Ta!

O tresărire nervosă trecii prin corpul Flôreï, 
când auc]i aceste cuvinte.

— Alt? întreba Ştefan fără a să arăta că să
turbură.

— Nimic decât astă scrisöre, răspunse curie
rul închinându-să şi înmânând lui Stavrache o 
epistolă sigilată.

— Căpitane Grivas, c]ise Vodă adresându-să 
catră căpitanul arnăuţilor, du-te de ospătează pe 
noul venit după cuviinţă şi aşteptaţi în spătărie 
pănă ce vă voiü chema. Căpitanul să supuse şi 
după ce eşiră ceî doi căpitani, Vodă zise postel
nicului :

— De cine este scrisă pisania?
— Pe înveliş este scrisă cu însuşi condeiul 

lui Spanopolu, răspunse postelnicul, asemenea şi 
pecetea e tot a lui.

— Bine cetesce.
— „Măria Ta, citi Stavrache pe epistola
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„desfacù, o mare primejdie aternă asupra sfân
tului cap al M. Tale ; am descoperit cu sigurip- 
„senie, ca arnăuţiî ce păzesc cetăţuia cu căpitan 
„cu tot, sunt venduţî lui Scarlat Ghica, care um- 
„blă să răpdscă tronul M. Tale ; dovecjile le voiü ^ 
„aduce eü însumi îndată ce m’oiu vindeca de boia 
„ce ine ţine în pat. N’am încredinţat nimuruî taina 
„decât căpitanului ce vë aduce astă carte, fiind-că 
„nu puiü temei de bună credinţă în nimeni afară 
„de el. Dacă voiesci ca cel rëü să nu iasă birui
tor, poruncesce d’a scote din cetate pe toţi ar- 
„năuţiî, saü d’aî pune la închisore şi orânduesce 
„în locul lor, ca să te păzâscă pe noii veniţi carii 
„sunt aleşi din cei mai credincioşi supuşi aï tro- 
„nuluî M. Tale.“

„Al M. Tale prea supusă slugă 
„Spătaru Spanopolu.u

— Ce părere îţi dai arhon Postelnice? în
trebă Vodă privind scrisörea ce luase din mâna 
confidentului sëü.

— Acéstâ carte este în întreg scrisă de Spa- 
nopolu, şi spătarul este cel mai credincios din slu
jitorii M. Tale.

— Nu To fi muşcat şarpele de inimă să dea 
mâna cu vrăşmaşii mei?

— M. Ta, este cu neputinţă, rëspunse Sta- 
vrache cu aprindere; mai lesne aş crede că ar- 

/ hanghelul Ga vrii va lăsa pe Dumnezeü spre a-şi 
da cotele cu Luţifer, decât Spanopolu să lase pe 
Măria Ta spre a së uni cu aï luî Ghica.

— Mï-e témâ să nu se adeveréscâ o zicătore 
vechie Românéscâ: corb la corb nu scote ochiï, 
cjise Ştefan adêncindu-së într’o melancolică re
flecţi une, şi altul latinesc care nu prea spune lu
cruri frumöse despre credinţa grecéscâ (Fides 
graeca nulla fide's).
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— Me jur pe capul meu, rëspunse Fanariotul 
cu necaz, că una ca asta nu se va întêmpla. 
Greci! te iubesc ca pe un grec, fiind-că şi M. 
Ta i-a! iubit pe eî şi ce! mai mulţi te cred fiă 
al Fanarului după mila ce a! avut pentru eî....

— Şi ura ce am arëtat pentru fraţi! mei de 
un sânge, nu este aşa? replică domnul suricjend 
cu amărăciune; aü dreptate să me iubăscă eî şi 
să ine urască ceştilalţ!; născut şi crescut în Fanar; 
am uitat că tatä-meü a fost Moldovén născut pe 
apa Rachoveï, prin urmare sunt Grec ; Grecii tre- 
bue să me iubéscâ; me încred ţie; tu m’a! suit 
pe tron, nu me voiü plânge dacă me voiü coborî 
prin tine. Tu să da! sémâ de bine saü de rëü. 
Chiamă-ţî pe căpetenia arnăuţilor şi pe noul venit.

Pană să-ş! împlinéscâ ordinul ce primise, Sta- 
vrache c[ise:

— Mie mi-se pare că n’ar fi bine să ne luăm 
după părerea ce-şî dă spătarul, pentru a ne scăpa 
de astă ceata resvrătitore ; prin numeral lor e! 
pot sparge uşile une! temniţe, dacă i-aş închide şi 
ne-ar împresura frumuşel cetăţuia, dacă i-am da 
afara cu urgie; ma! bine e să-! trimitem la Bu- 
curesc! cu cinste fără a ne areta că bănuim ceva.

Vodă aprobă acéstâ procedare ca una ce con
ţinea mult tact, şi când căpitanul se înfăţişă îm
preună cu soţul seu de arme făcii semn Iu! Sta- 
vracoglu să vorbească şi acesta luând cuvântul 
cjise :

— Căpitane, temerile Dumitale aii fost lip
site de temeiü; din potrivă ne vin sein vestitöre 
de pace prin cartea ce ni s’a trimis delà Spătărie. 
Măria Sa, induratul nostru Domn, în minutul în * 
care a primit aşa veste veselitöre, voesce a răs
plăti cu dărnicie pe ce! ce i-aü slujit cu credinţă.
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Dumneata şi arnăuţii de sub Dumneata sunt cei 
dîntêiü, care se vor bucura de harul Măriei Sale. 
Ceata Lefegiilor, care a sosit cu vestitorul din Bu- 
curescî, se va opri aci ca sa vë ţie locul, iar Dum- 
neavostră veţi merge în oraş spre a vë îndulci de 
bine-facerile odihnei şi folosul feluritelor chiver
niseli ce vë sunt hărăzite. Să trăiască M. Sa.

— Trăiască Măria Sa! strigă căpitanul crt 
entusiasm, neputându-şl ascunde bucuria ce simţia 
d’a se întorce în capitală şi d’aşi vedea de chi- 
verniselele hărăzite de domnie, cum s’a esprimat 
Postelnicul.

0 oră şi câte-va minute după acésta, o surlă, 
şi o tambură a anunţat locuitorilor din cetăţueT 
că arnăuţii aü eşit dintre zidurile eî şi lefegii au 
intrat în locu-le.

A treia zi cam pe sub seară, sôrele sfinţia 
după un nor ca arama roşită şi un vent uşor su
fla printre frunzele ce începuse a îngălbini; Şte
fan gonit de o recöre cam umedă din chioşchiul 
sëü favorit, së retrăsese în iatacul selamnicului 
seu şi fuma în linisce uitându-se după turbiliönele 
de fum ce eşia din gura sa şi amestecând cu dên- 
sele nisce gânduri şi mai fugitive decât dênsele. 
Era singur şi o tăcere lină şi adormi tore îl ajuta 
ca să rătăcâscă cu mintea în haosul închipuirilor.

, Pe când era mai mult adâncit în aste visuri de 
om deştept, un uşor sunet de păsuri pătrunse pănă 
la urechile sale şi-l făcii să-şî abată vaga-î privire 
din direcţiunea rotilaţiunilor de fum spre direc
ţiunea unei uşi; înaintea lui era un om, ba nu,', 
o umbră, o fantasmă, geniul sëü cel rëü, dracul, 
Miu haiducul în haine de căpitan de slujitori- 
Singura astă vedenie fù în stare să gonéscâ töte 
celelalte vedenii imaginare şi să facă pe Vodă.

!

:
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să sară după sofa pe parchet drept în piciöre. 
Instinctiv mâna sa se îndreptă spre brîi* unde- 
repausa un junghiü cu doue ascuţişuri, însă stafia- 
sa persecutare după ce făcu. do! paşi spre el să-- 
opri şi îî c|ise într’un chip despreţuitor :

— Nu te osteni, voînicule, d’aţ! căuta arma ^ 
ea nu pöte apăra pe ce! învăscuiţ! în rele 
eşti tu ; sus în cer a sunat ceasul tëü cel din urmă, 
ceasul răsplătire! ; voia celuï de sus se va împlini 
cu töte armele şi sbiri! tei. Cum ţî-am ma! zis 
eu sunt dracul, nie! o armă nu me pöte răni.

— La mine căpitanul meu, la mine lefegii 
meï, strigă Vodă retragêndu-së într’un colţ cu 
desasperare şi lipindu-să de perete ca să së potă 
apăra cu înlesnire.

Un hohot de rîs rëspunse astu! apel, hohot 
eşit din peptul Iu! Miu.

— Chem! pe căpitan şi pe lefegii? cjise el 
cu ironie; vrea! să-î vecj!? iată-î.

— După ce pronunţă aste cuvinte scöse din 
buze un răsunător fluerat şi apo! c|ise:

— Privesce.
Cele tre! uşi ce comunica cu iatacul să des

chise şi apăru în cadrul lor o trîmbă compactă- 
de omeni armaţ! car! purtau costumele lefegiilor 
şi căciulile haiducilor şi care ţineau săbiile des- 
tecate gata d’a reteza capul Iu! Ştefan. Neferi
citul principe, cunoscend în trăsurile acelora ce-1 
ameninţa cu armele, fisionomiile credincioşilor lui 
apărător!, îşî puse manile la och! murmurând:

— Sunt per dut.
— Da, aşa e, a! dreptate răspunse Miu; te-aî 

recunoscut singur vrednic d’o pedeapsă pereţătare, 
veî suferi-o fiind-că n’a! voit a te abate din calea 
ce a! apucat. M’a! luat ântêiü drept un hoţ prost-

cum
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şi te-aî învoit cu mine ca un hot prost, nu te-aî 
ţinut de învoială; m’aî recunoscut apoi de un om 
care sunt ceva mai mult ca atât, ţî-am arătat 
calea ce aï jurat să urmezi, n’aî urmat’o şi aï 
voit să li al Grecilor şi vrăşmaş al Românilor, 
înainte d’a sei cum îşi vor arăta ura Româniî, 
să-ţî spun cum îşi arăt iubirea Grech: Spătarul 
să plimba însoţit de câţi-va d’aï luï împrejurul 
Bucureştilor ; venia mi-së pare delà o petrecere 
câmpenăsca; eü am pus să ini-1 aducă în pădurea 
Căldăruşanilor unde conacisem cu ceata mea şi 
porunca mea s’a împlinit fără ostenălă. Cum l’a 
poftit, arëtându-ï gura unuï pistol, să scrie scri- 
sörea ce ţî-am adus eü sub chipul de bătrân că
pitan, el fără să zăbovăscă ţî-a scris cartea aceea 
care te-a dat întreg în mâna mea. Un Român nu 
făcea ce a făcut el ; murea şi pe stăpânul säü nu 
vindea; cu töte astea, tu sânge de Român, fugï 
de Români mai amarnic ca un străin! numaî 
mörtea este mântuirea ta.

— Omoră-mă, strigă Vodă cu resignaţiune, 
eü îmi voiu spăla păcatele mele, iar tu ucigaşule 
nu vei îndeplini gândurile tale; eü voiü muri şi 
în locul meü să va pune tot un strein şi de inimă 
şi de sânge şi aşa va urma în vecii vecilor spre 
ciuda tuturor celor cu capete secî ca d’al de tine.

— Ce o fi mai apoï e tréba viitoruluî, tu 
să-ţî primeşti drépta răsplătire, zise Miu întinejend 
spre Ştefan gura pistolului sëü.

— Opresce-te frate, strigă o voce de femeie 
la spatele sëü, nu te atinge de densul, el e so
ţul meü.

— Dă-te la o parte femeie, strigă Miu, smă- 
cind cu brutalitate braţul ce să agăţase de bra
ţul luî cel armat; ce tot îmi stai în cale şi-mî
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oprescï braţul orî de câte orï voesc să îndepli
nesc voinţa lui Dumnezeü? La furcă, iar nu aici 
este tréba ta.

— Datoria mea, răspunse Flörea, acoperind 
cu corpul sëü pe Ştefan şi uîtându-se cu mândrie 
spre fratele eï, este d’a fi acolo unde primejdia 
amerinţă pe bărbatul meu; lasă arma jos saü fi 
de doue ori ucigaş.

— Nenorocit’o! ce faci? zise Miu lăsând arma 
în jos, ăst om nu este vrednic de nici o milă.

— Nu-mîpasă, răspunse ia, este bărbatul meu.
— Ast om, urmă haiducul cu căldură, a să- 

verşit töte nelegiuirile; a nedreptăţit văduvele şi 
sărmanii, a jefuit sărăcimea, a ucis nevinovăţia, 
a despoiat chiar mănăstirile ; Dumnezeii şi ömenii 
l’au osândit.

— Nu sciü eu, urma ea a răspunde, el e so
ţul meü; dacă o fi să môra el, mor şi eii.

— De nu va muri el, voiţi muri eu.
— Dumnezeu aibă milă de tine, frate, însă 

de bărbatul meü eü nu mă despart pe viaţă sau 
pe mörte.

— Ticälöso ! strigă indignat haiducul ; voescï 
mai bine să mor eü, fratele tëü, care te-am iubit 
aşa de mult şi te-am ajutat scoţăndu-te din nă
molul ruşineî, în care te aruncase acest om?

— Acésta e datoria femeii d’a uita tot pen
tru bărbat.

— Femeia e totdéuna pôle lungi şi minte 
urtă, c]ise Miu ridicând din umere cu ciudă;

■ ii eşti soră n’am ce-ţi face; sciü ca mâne ăst 
î, care pănă azi a ascuns de lume numele de 

soţie ce porţi, te va face să verşi lacrămi cât pum
nul, dar ce-mi pasă? asta îţi va fi pedeapsa ta. 
Ştefane îţi hărăzesc şi de astă dată viaţa, dar c’o
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Îndatorire: Grecii te-a dat pe mâna mea fără 
teamă de pëcat; dămi-î şi tu mie măcar o c]i, 
căci de nu, uite, pe legea mea de haiduc me jur, 
uit că am soră şi ve arc} pe amendoi în ăst pa
lat ca pe nisce şoreci.

— Ce vréï delà mine? întrebă Ştefan cu o 
voce întunecosă.

— Puţin lucru, să seri şi să iscălesc un hri- 
• sov ce-ţî daü eü şi să stai fără să crâcnesc! în
chis în locul unde te voiü încuia eu.

i

După ce ascultă cuprinsul ce vrea a-i dicta 
Miu, faţa lui Racoviţă se ilumină de o rază de 
bucurie infernală ca cum ar fi simţit satisfacţia 
resbunăriî şi după aceea scrise şi subsemnă cu 
grăbire hrisovul şi apoi c}ise:

— Sunt prinsul teü, unde me duci?
— Te las aici, în camera ta.
— Rëmâï şi eü aici, căci nu voiü să me des

part de densul strigă Flôrea, üpindu-së de so
ţul sëü.

— Fă cum vréï, rëspunse Miu.
După ce Vodă së închise în camera sa şi 

patru slujitori rëmase de pază la uşe, Miu chemă 
pe unul din omenii sëï şi-î <}ise:

— Mustăţe-o pănă mâne sérâ să fi în Bucu- 
rescî şi să dai astă carte spătarului ca din partea 
lui Vodă.

— Intr’o clipă më schimb în cel mai împe- 
liţat copil de casă, rëspunse Mustăţia, luând scri- 
sôrea.

IX.
Pădurea VI as iei.

Spătarul Spanopolu îndată ce primi, scrisörea 
clomnéscâ dată lui chiar printr’un copil de casă
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— însă, ele bărbatul meü nu me despart pe viaţă şi pe mörte.
(Pag. 77 .
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al Măriei Sale, trimise îndată veste la toţî boeriî 
cei fruntaşi ca să vie în grabă la densul căci are 
să le comunice ceva important. Boeriî alergară 
spărioşî la spătărie crecţend că are se afle vr’o 
veste rea şi le veniră inima la loc şi rîseră sin
guri de frica lor aflând cumcă Vodă îi poftea să 
purceadă chiar de a doua zi cu cocönele şi du- 
ducele lor la palatul de vâră al Măriei Sale, ca
să ia parte la serbarea strälucitöre ce se va da 
peste trei zile în onörea logodnei sale cu fiica 
lui Scarlat Vodă Ghica, fost domn al Moldovei.

— Am scăpat de Miu şi de soră-sa; strigă 
comisul Spiridon bătend din palme plin de bu^ 
curie.

— Şi de frica d’a fi jefuiţi în cămările nöstre, 
replică Spanopolu; acu Ştefan o să-şî deschicjă 
ochii şi să ia măsurile cuviinciöse spre a da per
ei ăriî pe acest tâlhar primejdios, fără să mai aibă 
lângă el p’aceia ce ne nimicnicesce töte alcătuirile 
nöstre dându-le de gol fratelui seu.

— Ce e de făcut acum? întrebă unul din
boieri.

— Să ne pregătim în grabă ca mâne în zori 
să fim cu toţii gata de ducă.

— Sa ne luăm şi nevestele?
— Mai e vorbă? o să fie şi petrecere mare ; 

a-venit din Moldova o sumă de boerî şi de co- 
cöne; ce vreţi să ne lăsăm noi mai pe jos de eî?

— Nu, feröscä Dumnezeü.
— Eü am să-mî îmbrac nevasta ca o döm'na, 

zise Spiridon, îî iaü töte sculele ca să se gätösca 
şi să crepe de ciudă Moldovencele.

— Eü, răspunse Spanopolu, o să iau cu mine 
’ şi o sumă însemnată de bani, ca să dau bacşiş^ 

bogate pe la slujitori, să să ducă vestea de dăr
nicia Muntenească.
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— Şi eü, şi eü, şi eu strigară toţi boeriî.
— Să ne îngrijim însă că mâne diminâţă să 

ne adunăm cu toţii la un loc ca să plecăm cu 
toţii deodată, zise Spiridon.

— Negreşit, replică Spanopolu, drumurile nu 
prea sunt sigure şi mai bine petrece omul când 
călătoresce cu mai mulţi.

— Când s’o crăpa de c|iuă eu sunt aici în 
curtea spătăriei, zise unul din boerî.

— Şi eü, şi eu, rëspunse toţi.
— Dar să ne înţelegem cu ce mergem? cu 

rădvanele de dram sau în calescî? întrebă Spi
ridon.

— Mai e vorbă de întrebat? cu calescele, 
răspunse cam cu ciudă spătarul ? vreai să ne facă 
Moldovenii mojici delà ţeră; pănă la palatul lui 
Vodă e numai câte-va poşte.

— Bine zici; atunci ne-am înţeles, mâne în 
zori de zi cu cocônele, sculele şi calescile nöstre 
cele mai scumpe în curtea spătăriei.

— In curtea spătăriei, strigară toţi boeriî 
grăbindu-se d’a alerga mai iute acasă ca să spue 
nevestelor şi fetelor vestea cea bună.

Astă veste fii un eveniment memorabil pen
tru cocônele şi coconiţele din Bucurescï, mai ales 
într’acea epocă când petrecerile cu nevestele şi 
fetele la un loc eraü cât së pöte de rare. Totă 
ziüa së petrecù numai pe stropolelî, cunrperărî şi 
pregătiri. Sepeturile cele strămoşesc! fură scöse din 
tainiţele unde stătuse ascunse de mari de anî, şi 
scuturate de praf şi descuiate ca să iasă dintr’în- 

■'le bogăţii de scule preţiose cu care să se Im- 
> iobéscâ cocônele; boltaşiî lipscani din hanul 

ântuluî Grheorglie fură năpădiţi fără veste de o 
leotă de cumperătorî de fel de fel de mărunţişuri 

„M. H.-‘ 6
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costisitôre şi ovreii zarafi delà Baraţie nu mat 
putea prididi cererile de împrumuturi, ce le făcea 
o parte mare din boeriî prăpăditorî, care chel
tuiau mai mult decât câştigau.

A doüa zi din zori de diminăţă două-zecî de 
carîte sclipitöre de aur şi frumseţe, trase de cei 
mai frumoşi cai din Siam, Râmnic şi Ialomiţa, 
eşiră din curtea spătăriei încunjurate de o mul
ţime de slujitori călări armaţi pană in dinţi şi se 
îndreptară spre bariera Mogoşoieî. Pe la prânz 
caravana cea numerosă ajunse la Săftica şi se 
opri în capetul unei dumbrăviöre plină de ver- 
dăţă ca să së odilmăscă puţin şi să îmbuce ceva. 
într’o clipă butcile se deşertară de mulţimea lumii 
ce conţinea şi o drôie de bărbaţi şi femei tineri 
şi betrânï, cocöne şi coconiţe, frumöse şi urîte să 
împrăştiară voiose şi sgomotöse ca un stol de 
vrăbii pe pajiştea cea verde. O masă imensă fù 
întinsă pe iarba cea mole şi o rotă de fiinţe ome- 
nesci o încunj ură şi începu, să consume cu repe
ziciune mulţimea fripturilor ce avea înainte-le. 
Cât ţinu. masa, plosca circulă din mână în mână 
şi după ce să săturară şi cam prinse mesenii la 
chef, cei mai în vîrstă să întinse pe iarbă spre a 
să da puţin somnului păn’o mânca slugile şi s’o 
sbegui tineretul. Cam pe la patru după amiazî 
boeriî se sculară tiriachiî şi dete slugilor ordin 
să pue caii la trăsuri şi să să pregătăscă de ple
care, căci săra aveau să mîe la mănăstirea Ţigă
neştilor, care era dincolo de pădurea Vlăsieî cea 
vestită prin mulţimea hoţilor ce adăpostea şi ja
furile îndrăsneţe ce să comiteau. într’însa.

Pe când visitiî puneau hamurile pe cai, să 
ivi în drumul mare un cerşitor bătrân şi trenţăros 
viind abia răzămându-să într’un gros toiag despre
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Potigraful şi oprindu-së înaintea boerilor conăciţî, 
îşi scöse din cap căciula sa cea jerpelită cu o 
mână tremurândă şi îndreptând’o spre et începù 
să se milogească şi să zică:

— Miluiţi-me, cinstiţi boerî şi cocône, că sunt 
bătrân şi neputincios şi am în vatra bordeiului 
meu. trei nepoţel fără de tată şi fără de mumă, 
care mor de fôme.

Unii din boerî îl goniră cu resteală şi dete 
slugilor ordin ca să-l alunge încolo, alţi! fură mai 
miloşi şi-î aruncară câte-o lâscae în căciulă; mat 
cu seamă femeile, multe din ele îî dădură leiţe 
întregi, iar o jupânésa mai înverstită înduplecă 
pe bărbatul seu să fie maî îngăduitor, şi dete po
runcă la slugî ca să-î dea de mâncare.

Intr’ast timp caii se înhămară, lucrurile ce 
servise la poposire se aşezară pe la locurile lor şi 
trăsurile gata de plecare eşiră în drumul mare 
şi trase în dreptul locului unde erau grupaţi boeriî 
şi cocönele.

— Să plecăm, strigă Spătarul, că se apropie 
sörele de sfinţit.

— Să plecăm, strigă mulţimea repec]indu-se 
spre trăsuri.

— Dar tu unchiaşule, întrebă pe cerşitor, care 
încă îmbuca dintr’un codru de pâne ciujdit la 
rădăcina unui tufan, cocöna ce*l ospătase, tu ce 
te faci?

— Eu, jupânésa, răspunse el întrerupându-se 
din mâncare, mă duc la bordeiul meu cu ceia 
ce mî-a liărăcjit mila Măriei Tale, ca să daü şi 
sărmanilor meî nepoţel să îmbuce câte un co* 
druleţ de pâne!

— Dar unde şed* tu? întrebă buna coconă. 
— în satul Ţigănescilor.

6*
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— Dacă e aşa ciocoiul să treacă în dosul 
calesceî, iar tu şuete pe capră lângă vizitiul meu 
cacî eşti bătrân, şi dac’aî merge pe jos, pănă vel 
ajunge tu, copii pot muri de fonie.

Bărbatul voi să se opue, dar femeia care de
vine omnipotentă împotriva soţului celui mai re
bel când vrea să facă bine, îl îmblâncji prin doue 
trei cuvinte desmerdătore, şi bătrânul unchiaşiu fù 
aruncat pe capră.

Drumul pe atunci nu era ca în palmă cum 
e acum, căci pe acea vreme nici nu era pome- 
nălă de şosele, ci era semănat de rovine şi bolo
vani, care făceau calea cât să pöte de anevoiosă 
pe vreme bună şi mal imposibilă pe timp de plôe. 
De aceea boerii pănă când înserà, nu putù merge 
mai departe decât dincolo de TîncăbescT, astfel că 
intrară în pădure tocmai când să înopta.

Femeile ca mai fricöse voiră să să întorcă 
înapoi şi să dorina în Tîncăbescî neavênd curagiu 
să pătruncjă prin pădure în timpul nopţii; bărbaţii 
însă mai cu curagiu bisuindu-să pe nădejdea ar
melor ce purtaü servitorii care-î însoţeau, dete 
ordin să meargă înainte.

Jumătate din pădure fù trecută în tötä li
niştea şi fără să să întemple cel mal mic inci
dent; însă tocmai când multe din femei începură 
să rîză cu bărbaţii lor de frica ce avusese la în
ceput, tocmai când curagiul reîntrase în töte ini
mile, un fluerat ascuţit răsună în pădure fără de 
veste într’un chip cobitor eşind chiar din mijlo
cul trăsurilor şi într’acelaşî minut neputinciosul 
unchiaş sări ca un ed sprinten după capră şi se 
afundă în pădure.

Astă întêmplare produse între călător! o mare 
confusiune: multe femei leşinară, mulţi bărbaţi
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inimoşi începură să tremure ca varga şi câtp’aci 
să facă ca ele, însă cei ce mai rămase cu un pic 
de bărbăţie în pept, dete ordin visitiilor să mâne 
în galop, măcar de s’ar rupe trăsurile şi ar plesni 
caii. Ordinul se esecută, trăsurile începură să sböre 
ca nisce vârtejuri de praf gonite de vent şi ar
borii pădurii să fugă ca un şir de umbre într’o 
lume de năluce, dar deodată trăsurile din cap se 
opriră şi cele din urmă le imitară cu tot ordinul 
de mânare ce da îutr’una evgheniştiî boerî.

— Mână, mână, că suntem apröpe de sat, 
striga Spiridon din tötä puterea plămânilor.

— Nu mal putem Măria ta, răspunse vizi
tiul din nainte, cacï este săpat d’a curmezişul 
drumului un şanţ lat şi adênc.

— Cotesce la dreapta sau la stânga.
— Nu se pôte, căci şanţul se prelungesce 

pănă în pădure.
— Atunci întorceţî înapoi la Tîngăbescî pănă 

mai e vreme.
— De surda orî-ce cerere, răspunse un slujitor 

care venia din partea dinapoi, căci podinele de 
pe puntea ce trecurăm adinéorï s’a ridicat ca prin 
minune de mâni necunoscute şi în locul lor a ră
mas un şanţ lat şi adânc ca şi acesta. Ba încă 
ceva mai mult, bătrânul cerşitor era un hoţ pre
făcut; el a fluerat adinéorï şi a sărit ca o minge: 
după capra butcei care l’a adus păn’ aci.

— Va să zică noi înşine ne-am adus peirea! 
strigă bietul spătar frângendu-şî mânile cu dés-
perare.

— Ce ne facem acum? murmură biata spă- 
tarésa plângênd.

— Să ne apărăm pănă la cea din urmă pi
cătură, strigă spătarul sărind din trăsură şi sco-
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t'êncl din teaca hangerul -sëü de paradă, care nu 
fusese niciodată ascuţit. Să-şi pregătâscă slujitorii 
flintele şi să vie lângă mine.

— Să trăescî Dumneata cocöne, răspunse slu
jitorul, căci tovarăşii mei cum au auc|it flueratul 
aü dat dosul sărind peste şanţ, şi eü ine duc să-î 
ajung; vë las în plata Domnului.

După ce cjise aste cuvinte, sari în pădure şi 
dispăru în desişul copacilor.

Situaţiunea era din cele mai teribile: încun- 
juraţi din töte părţile de nisce obstacole ce nu 
së puteaü înţelege, părăsiţi de slujitori în car! îşi 
pusese speranţele, în mijlocul unei păduri dese şi 
a unei nopţi fără de stele, asceptând întovărăşiţi 
de o mulţime de femei cari prin ţipetele lor aţâţa 
şi mai mult frica, o primejdie care era îndoit mai 
spaïmêntâtôre fiind necunoscută; töte aceste în
tâmplări grămădite la un loc făcea să-şi piarza 
capul omenii cei mai cu sânge rece.

Pe când femeile ţipau, frunzele arborilor fă- 
şiau şi caii sforăiaă, bărbaţii se dădură jos din 
trăsuri, şi curagioşii la un loc cu fricoşii se strân
seră în mijlocul drumului, şi luându-şî inimile în 
dinţi, începură să së sfătuiască şi să se gândescă 
la ceea ce era de făcut.

Nimeni nu-şî da socotölä despre mărimea pe
ricolului, nimeni nu putea prevedea tot ce avea 
să se întâmple şi nimeni nu scia ce trebuia să 
facă sprea a scăpa de impas. Unii mal curaj Iii 
începuse să strige că s’aü speriat de surda şi së 
îndemnaü unii pe alţii së între în pădure ca să 
tae crăci de copaci cu care să astupe şanţul ca 
să mârgă înainte; tocmai însă când inimoşia se 
comunicase şi în sufletul codacilor, un cortegiu 
de umbre sinistre apărură în ambele părţi ale pă-
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durei, şi o sclipitură de arme lucitöre ca licărirea 
de fulger, trecù pe dinaintea ochilor boerilor În
groziţi.

— Nu vë mişcaţi, nici vë cercaţi ave apëra, 
căci sunteţi cu totul în mânile lui Miu, strigă o 
voce detunatöre eşind din pădure.

Boeriî aucţind acest ordin, băgară iarăşi în 
brîü auritele pistöle cari nu vezuseră cremene şi 
iarbă de când le făcuse fabricantul şi începii să 
se ia la întrecere cu femeile în văitături, tremu- 
răturî şi rugăminte. Trec sub tăcere mulţimea în- 
jositörelor cuvinte de milogire ce rostiră în acele 
momente aştî iiiï aï Fanarului, cari eraü atât de 
aspri şi orgolioşi, când se aflau la largul lor.

— Deşi sunteţi venetici, zise acela ce vor
bise mai întêiu, care nu era altul decât sêrmanul 
cerşitor cu nepoţel muritori de fôme, saü mai 
bine dibaciul Miu; deşi ar trebui să vë dau pe 
toţî perzăriî ca unii ce sunteţi nisce lipitori la
come ce săgeţi sângele bietului Român, dar vë 
fâgăduesc că vë dăruiesc viaţa, dacă veţi da de 
bună voie tot ce aveţi asupră-ve şi nu veţi cerca 
a ve atinge de un fir de per din capul nostru.

— Dăm, dăm tot, strigară femeile din töte 
părţile, numai cruţaţi-ne viaţa.

— Vë făgăduim dacă veţî fi de treabă ; aide 
Sbanciog, Mustăţeo, G-hiorlane şi tu Zorilă, ve
niţi după mine, aide să mergem din butcă în butcă 
ca să strângem secerişul, şi dacă veţi simţi pe ci
neva că ascunde ceva, ucideţi-1 fără milă, căci şi 
eî ucid pe aï noştri când nu le dau cât cere.

Sbanciog, Mustăţea şi ceilalţi camaracţi aï 
lor, se duse precedaţi de Miu din butcă în butcă, 
strânse baniî, hainele şi sculele ce le daü cocô- 
nele şi boeriî de voe bună, şi la lumina unor
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torţe de răşină ce aprinse haiducii în graba, mai 
luară şi ceia ce nu li-să dăduse, dar pe care le 
văzuse că le purtau, pe dânşii boeriî şi cocônele, 
mai cu seină arme şi scule.

Unul din boerî nu vru să-şî dea pistölele sub 
pretecst că eraţi un suvenir părintesc.

— Lasă cocöne, c]ise G-hiorlanul, că mai cu 
cinste le vom purta noi decât D-ta, căci noi ne 
vom slujii cu ele ca şi răposatul D-tale părinte, 
adecă apărându-ne ţâra de năvălitori.

Când ajunse în dreptul butcii pe capra că
reia venise păn’acolo bătrânul cerşitor. Miu cjise 
cam arac] ilor să! :

— Nu vă atingeţi de nimic din ceia ce să 
află într’această călească, căci stăpâna eï a avut 
milă de bătrânul neputincios şi de copii lui mu
ritori de föme; să ne fie şi nohă milă de ea şi 
sâ-I cruţăm avutul. Cine va înclrăsni să calce po
runca mea va peri de mânile mele.

Jaful dură mai multe ore, căci pleaşca era 
bogată, şi poverele grele aveaü nevoe d’a fi trans
portate la fie-ce minut în pădure uncie păsceau 
caii încărcaţi cu desagii. într’acest timp boeriî 
stătură în loc ca împetriţî şi femeile dau. plân
gând aceia ce mumele lor le dăduse de zestre 
în ziua de cununie.

După ce nu mai rămase nimic neluat, hai
ducii deshămara caii delà butci, îl luară cu ei şi . 
Miu cjise spătarului:

— Spătare, să spui lui Vodă că Domnul Co
drilor e mai puternic ca el şi ca toţi sfetnicii lui; 
povăţuesce-1 să fie cu minte şi să înceteze d’a 
nedreptăţi pe norod, căci dacă nu să va astâm
păra, am să viü nămiezia mare în palatul Dom
nesc, ca să-I fac lui ceia ce v’am făcut vouă. Na
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acuma aceia ce mî-aţî dat adinéorï de pomană, 
ca să vë hrăniţi pănă veţi ajunge la Bucurescî; 
dacă e puţin să nu me învinovăţiţi pe mine ci 
dărnicia vostră.

După aceste cuvinte, Miu încălecă pe un cal, 
sări şanţul dinainte-î şi se afundă în pădure ur
mat de o mulţime de haiduci şi de cai luaţi delà 
butcele boerescî. Numai unul Dumnezeu scie cum 
petrecură bieţii jefuiţi acea nöpte de jale, şi cum 
se întorse pănă la Bucurescî cu calescile fără cai. 
Mult rîse norodul când vëcjù defilând pe dinainte-î 
lungul convoiü ce cu câte-va zile plecase aşa de 
falnic şi înfruntător, care acum se întorcea aşa de 
umilit şi cu trăsurile trase de boi.

Haïduciï delà teatrul evenimentelor descrise 
maî sus, trase drept la palatul de vară al lui 
Ştefan, şi Miu după ce-î deschise uşa cameriî în, 
care stătuse Vodă închis îî c[ise:

— Aide, Măria Ta, du-te unde te-o lumina 
Dumnezeu; ia-ţî şi femeia şi adu-ţî aminte că ea 
ţî-a mântuit zilele. Dacă voiu auzi că iar vreai 
s’o laşi saü să-î faci zile amare, să sciî că eu. sunt 
spiriduş şi aflu. Maî adu-ţî aminte şi de învoiala 
ce am făcut şi gândesce-te, gândesce-te îţi zic; 
ca nu maî apoî să te căescî cu amar.

Ştefan plecă din palatul sëü cu capul în jos, 
părăsit şi urgisit de aceî cu cari împărţise pănă 
aci puterea şi mărirea; eşi din cuprinsurile sale 
pe jos şi sprijinindu-se numai de braţul aceleia 
pe care cu câte-va zile maî nainte voise s’o go- 
niască fără de îndurare.

— Acum copii meî, cfise Miu, după ce Vodă 
şi Flôrea dispăru dincolo de un stufiş de copaciü, 
tăbărîţî, şi prin foc şi topor dărîmaţi-mî acest pa
lat ale căruî cărămizi au fost frământate în sânge

i

f
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şi al cărui var a fost stins in lacrămî, ca pană. 
mâne diminâţă să nu rëmâe piatră peste piatră 
clin el.

A doua zi primele raze ale sôrekiï, în loc 
d’a se oglindi în învëlitôrea suinptuosului palatr 
lumină o tristă grămăjue de cenuşe şi ruine.

X.
H e s m i r i t a.>

Câte-va zile după petrecerea faptelor descrise 
mai sus, într’o căsuţă din fundul unei curţi din 
cea mai mărginaşe parte a Bucurescilor, opt băr
baţi, opt boeri mari cu bărbile lung! şi cărunte, 
staü pe nisce laviţe lungi dinaintea unei mese 
mari încărcată cu felurite cărţî şi hârtii şi vor- 
biaü încetinel între ei, ca cum s’ar fi sfiit cl’a fi. 
aucţiţî de o ureche indiscretă. Numai licărirea unei 
canclôle lumina acel trist interior.

— Am aucţit că s’a mal iscălit încă o carte 
de osândă, cţise unul din boeri ; opt capete din ale 
nôstre, pote chiar ale nöstre tremură cVasupra 
umerilor lor.

— Eu sunt încredinţat că nu së va săvârşi 
astă noăă nelegiuire, răspunse altul; paşa delà 
Busciuc ne-a făgăduit că va seri la Portă.

— Multe făgăduesc paşalele, dar puţin fac es- 
clamă oftând un al treilea. Noi parale n’avem îndes
tule, ne-am sleit averile cu atâtea jelbi şi plocöne 
ce tot am trimis pe la strein! ; dacă nu vom pune 
mâna pe domnie mai în grabă ne calicim de istov.

— Aşa e ! murmură un al patrulea ; dacă nro 
veni iară Scarlat Gliica la scaun, ajungem la se- 
lemet!

— Ma vro cordât num a!, pöte să ne scape re
plică al cincelea.
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— Ţera vrea un domn Român, întrerupse 
cel d’al şaselea boer, un urmaş al Basarabilor.

— Străin sau Român, zise al şăptelea, nu. 
ne pasă, numai bani să ne dea; de bani avem tre
buinţă ca să ne întărim.

— Aşa e; adăogă al optelea.
— Dar cum să-l resturnăm ? cum să scăpăm, 

de acest afurisit de Cehan ? strigă cel d’ântêiü cu 
necaz; asta trebue să aflăm, despre ăst mijloe 
să ne înţelegem, iar nu despre cine să-I ia locul;, 
urmaşi sunt destul.

— Aşa e răspunse toţi în cor.
— Să ne ducem la Portă, zise unul, şi să- 

cădem în genunche înaintea Vizirului ca să se 
îndure de noi.

— Uneltele lui Stavracoglu vor pune să ne 
dea afară pe brânci îl răspunse cel d’ântêiü.

— Să ne vindem avutul nostru şi al neves
telor nöstre, opina alt boer, şi să ne ducem la- 

. Nemţi sau Muscali ca sa căpătăm câte-va mii de 
oştire cu care să punem mâna pe tron.

— Vom intra în urgia Turcilor, care ne vor 
perde îndată ce Muscalii ori Nemţii ne vor pă
răsi, răspunse tot cel dintêiü.

— Ce vom prinde din avutul nostru, replică 
al patrulea, să dăm pe la puternicii din Ţarigrad. 
şi după lângă Dunăre, şi cu ast chip biruim.

— Ce avem e prea puţin, răspunse tot boe- 
rul d’ântêiü; ne trebue o mulţime de bani ca să 
săturăm lăcomia tuturor.

— O asemenea sumă ne-a făgăduit necunos
cutul acela, care a fost adus între noi de Corne- 
ţeanu acum trei zile; obiectă al cincelea.

— Unde e acel om? întrebă primul boer.
— Astă seară vine.
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în acel minut se auzi o încetnică bătătură la 
uşe şi după ce se deschise unicul canat, un om 
întră înăuntru; era Miu.

— Iată-1, strigă acela care vorbise de el.
— Aţi vorbit de mine, cinstiţi boerî?
— Da, răspunse acela ce vorbise mai mult 

ca toţi evgheniştil, şi aşteptăm a primi lămuriri 
despre făgăduelile ce ne-aî făcut d’a ne ajuta să 
scăpăm ţâra de tirănia, care ne apasă. Cum crec]T 
Dumniata să ajuugem la asemenea fericit sfârşit?

— Mai înainte d’a vë face cunoscută părerea 
mea, voiţi să sciü cum credeţi Domnia Vostră că 
vom putea isbuti, obiectă haiducul.

— între noi sunt doiîe păreri, unii cred să 
se scape de năpaste prin resboiü şi alţii prin dare 
de bani; unii cred să alunge pe Cehan prin ar
mele Nemţilor şi Muscalilor şi alţii prin harul 
Turcilor.

— Dar prin Români, nimeni din Domnia 
Vostră nu crede că pôte isbuti? întrebă cu un , 
ton amar Miu; pe Lupu Mehedinţeanu care a ri
dicat armă de răsvrătire şi a adunat totă Oltenia 
sub el, nu puneţi nici un temeiü?

— Românii ! esclamă boerul cu un ton luător 
în rîs; dar ce vor putea eî, săracii, să facă îm
potriva ăstor orde de streini care i-a copleşit delà 
cap pănă la piciore, ce va putea acel Lup cu 
mâna lui de ömenl împotriva ianicerilor dom
nesc!?

— Să vë spun eu ce vor putea, strigă cu un 
ton detunător Miu; eî pot să împrăştie numai 
într’o clipă ca o suflare de vent astă pleavă de 
apăsători streini pe care bunătatea inimeî lor o 
îndură de atâta vreme. Pământul Român se va 
curăţa sub astă suflare binefäcetöre, şi vremile
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cele frumôse, vremile mândriei românesc! vor re
învia clin mormântul ce i-a săpat vrăjmaşi! set. 
Porta, de frica unu! popor întreg ridicat în pi- 
ciöre ca un singur om, se va muia şi negreşit se 
va îndupleca a ne reda vechile drepturi.

— E frumosă astă alcătuire, c|ise tot boemi 
întrebător, frumosă de tot, dar anevoie de pus în 
lucrare; cum sa însufleţesc!? Cum să ridic! câ un 
singur om, ăşt! ômenï car! abia aduc dumicatul 
la gură ca să mănânce, şi abia schincesce când 
î! lovesc prin atâtea strâmbătăţî?

— îmi iau asupră-m! îndatorirea d’a! deş
tepta, răspunse Miu ; vă voiü arăta eu, dacă voiţi 
D-vostră, care-î ocărîţ! într’un chip aşa de amar, 
D-vostră care vă porecliţi de surda cu numele de 
Români, că Românii nu sunt ca D-vostră, că Ro
mâni! sunt rău judecaţi de D-vostră numai pen
tru că vorbind de eî, luaţî de pildă inimile D-v. 
cele molipsite. Când veţi aucji clopotele metro- 
polieî şi ale tuturor bisericilor din oraş răsunând, 
atunci să sciţi că Români! nu ma! sunt nisce fi
inţe fără simţire omenăscă, ci nisce ômenï car! 
îşi cer cu puterea adevărulu! drepturile lor. Atunci 
sculaţi-vă şi D-v6stră, dacă sunteţ! Român! şi lu- 
craţî românesce, sigur! fiindcă Lupu Mehedinţean 
e în mijlocul vostru.

— D’apoî pe urmă cu Pörta cum ne vom 
împăca ?â replică boerul.

— Î! vom vîrî în gâtlej 2.000,000 talere cu 
care voiü împrumuta eu noua domnie, care ban! 
mi-! va plăti atunc! când va putea, fără a apăsa 
pe norod.

— Bine, răspunse boeriî, primim; dea cerul 
să isbutescî.

— Voiü isbuti, răspunse Miu eşind.

:

1
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— E un visător! murmură boerul cel dintêiü 
>cu un ton luător în rîs ; săracul ! se va duce pe 
copca !

Peste trei zile un sôre de tômna cald dar 
stern parat, aci splendid, aci întunecat de cătră 
un nor pasager, lumina una din primele zile ale 
lunii Octomvre din anul mântuireï 1765. Austrul 
sufla, când mai tare când mai încet şi praful stra- 
delor Bucurescilor se întrecea cu foile galbine 
ce căc]use din arbori spre a forma turbiliöne va
gabonde şi a alerga gonite de suflarea vântului, 
orbind pe trecători şi alungând spre case pe pacî- 
niciî locuitori. Vântul şi praful îndemna pe Bu- 
curescenî să se ascuncjă prin case, însă în aceea 
zi puţini se supuneau îndemnărilor lor. Grupe, 
grupe de individe, cari mai de care mai numerose, j 
care de care mai mult îngroşate prin noi veniţi ţ 
së zăreau mal pretutindeni mergând cu paşi cam j 
repecjî şi într’o atitudine tăcută spre Metropolie. 
între acele grupe se zăreau mai multe figuri cu
noscute noue, nisce indivicj! cu plete lungi, cu 
spete late, cu muşchi de adleţT, cu nisce costume 
mai uniforme şi pe sub zăbunul, care le acoperea 
umerii cu un arsenal de arme de foc, hangere şi 
cuţite. Acei omeni numai şopteau, câte ceva la 
urechile camarazilor lor şi aceia daü din cap în
cruntând sprâncenele, strângându-şî pumnii şi scrâş
nind din dinţi.

Pe când se ivia acele grupe prin o parte din 
suburbiele capitalei, în acelaşi timp, pe la aceiaşi 
oră, adecă îndată după răsărirea soreluî, alte grupe 
tot atât de compacte eşiaă din Palatul Domnesc 
şi din casele Miniştrilor ca să së împrăştie spre 
deosebite destinaţiunî. Unele din acele grupe erau 
compuse din omenii Visterieï, cari së năpusteai
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spre locuitorii oraşului ca sa strângă delà popo
rul desculţ rienumëratele biruri ce datoreaü pe 
sfertul trecut, altele erau. formate de slujbaşii Vor- 
nicieî, car! plecase ca să năpădâscă peste brăslaşiî 
neguţători spre a-î supune la nenumărate zeciueli 
şi angarale, şi altele înţesate de arnăuţl aT spă
tăriei, care la rândurile lor mergeaü să-şî ia con
tingentul din pleaşca ce se proiectase cu o zi mai 
nainte să cac]ă peste orăşenii Bucurescilor. Aceştia 
aflase chiar de cu seară de sorta ce-î aştepta şi 
convingându-se prin öre-care elocuenţi esplicatorî, 
că dările ce li-se cereau erau nedrepte şi abusive, 
fiindcă aceia ce eraü datori să dea, plătise toţi 
pană în per, după cum glasuiau biletele ce aveaü 
la mână, aü hotărît să nu se supună la plata ace
lor pretenţiunî nelegitime, şi a face prin orî-ce 
mijlöce să înceteze pentru totdeauna asemenea 
abusuri.

Animaţi de asemenea resoluţium. birnich se 
sculară de diminâţă, goniră cu urgie ömenii stă
pânire!, se adunară grupe grupe, së înţeleseră în
tre sine, së uniră cu alte grupe, luară orî-ce arme 
posedaü şi ascunc|ându-le pe lângă ei, formară din 
mai multe grupe, cete compacte şi sub comanda 
câte unuia din ace! necunoscuţi încurajatori, por
niră spre Metropolie ca de acolo să mârgă în mi
nier mare la Palat şi să câră cu energie uşurarea 
birurilor şi gonirea Grecilor din ţâră.

Lupii goniţi din têrg së repecţiră spre maha
lale şi negăsind oile p’acasă începură a sparge 
uşi şi ferestre ca să pătrundă prin forţă acolo 
■ùnde nu së afla nimeni, însă së opriră d’a urma 
înainte cu ilegala lor procedare, fiindcă aucjiră în 
depărtare un muget ca acela ce ese din peptul 
leului când së deşteptă. Acel muget, muget ce
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scöte poporul câncl se scolă din letargia suferin
ţelor ca să scuture lanţurile cu care l’a încătuşat 
tirănia, era eşit din pepturile a mii de Români, 
carî chemau la resculare pe acei ce rămăsese co- 
daci. Maiestosul sunet al clopotelor Metropolieî 
unit cu al tuturor bisericilor din capitală, da 
acestui tumult un aspect şi mal imposant, încât 
făcea să treacă prin pepturile apăsătorilor nisce 
cumplite fiori de spaimă şi surprisă, care le în
gheţa sângele în vine. Auc|indu-l Grecii maî na* 
inte d’aî sei semnificaţiunea, gîciră ca nu pöte fi 
decât funestul lor şi se grăbiră a alerga la Palat 
îngroziţi.

Ast strigăt general, astă invocare a dreptăţii, 
astă voce a lui Dumnezeu pătrunse pană la ure
chile Tronului: aceste urechi surde de câte ori
ce cerea dreptatea prin rugăciuni, aucjise maî na- 
intea tuturor impuitorul voiîu ce pronunţa poporul 
în acea zi. Un curier trimis de marele Agă co
munică Măriei Sale şi Miniştrilor Măriei Sale adu
naţi în sala tronului, că poporul s’a resvrătit şi 
că vine cu mic cu mare într’un număr conside
rabil spre palat ca să ceară abolirea birurilor îm- 
povărătore şi gonirea grecilor din ţără.

— Cine este în capul acestor obrasnicî res- 
vrătitorî? întrebă Vodă încruntând sprâncenele.

— Unul numit căpitan Miu, răspunse curierul.
— Ce fel de om e?
— Un om de statură înaltă, bine legat, lat 

la spete, cu frunte mare, sprâncene dese şi r* 
binate, mustăţi negre şi lungi şi gura mare ce 
cam buzată.

— El! tot el! murmură Ştefan în sine; sunt 
perdut daca vor afla boeriî şi arnauţiî. Cum îl 
privesce drumaşiî? adaogă Vodă.
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— Ca pe un Dumnezeu, rëspunse omul agiei; 
în fie-care minut strigă într’un glas: Trăiască M. 
S. Miu, jos birurile, jos Grecii.

— M. S. Miu! zise Vodă scrâjnind din dinţi; 
astă sără va bănanăi în vîrful ştreangului, iar su
puşii se! vor umplea puşcăriile sau şanţurile delà 
Colintina. Spătare, dă poruncă să se armeze slu
jitorii şi puşcaşii; slujitorii întrarmaţî să incunjôre 
palatul, iar arnăuţiî să alerge înaintea resvrăti- 
torilor spre a-î nimici ca pléva bătută de vênt.

— Ce-mî poruncesc! M. Ta! strigă spătarul 
retragându-së cu un pas înapoi plin de spaimă.

— Ce te sperii Spătare? replică Vodă, arun- 
cându-I o privire despreţuitore, ce ori voescl să 
fac pe voia golanilor? n’aî decât să mî*o spui; 
ei cer să le dăm în mână pe Greci; vrei sa încep 
cu Dumneata drept recunoscinţă că m’ai dat de
unăzi pe mâna lui Miu?

— Milostive Dômne! strigă Spanopolu, că
ci end în genunche şi lovindu-şî fruntea de parchet.

— Aşa e că nu vréï? aclăogă Racoviţă po- 
somorându-së; nici eü nu voiü să te pedepsesc 
că m’aî dat de gât; fiindcă ştiă că aï fost în
grozit de gura unul pistol. Aide dar du-te de-mî 

’ împlinesce poruncile.
— Alerg, M. Ta.

;— Aş fi de părere să mal întârcjiem cu lua
rea de mes urî aspre, obiectă Stavracoglu şoptind 
la.urechile lui Ştefan.

— Crec]I că facem bine? replică acesta uî- 
tându-së la el cu ironie; am fi înţelepţi când 
ne-am da pe mâna adunăturilor după uliţă, aş
teptând bunul lor plac fără a lua cel puţin ôre- 
care mësurï de apërare pentru vremi primej- 
diöse?

„M. H.“ r

■i
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— Nu cjic asta, ci....
— Să-i lăsăm să vie pănă aci ca să ne facă 

o gălăgie nesuferită?
— Sunt în dreptul lor d’a cere uşurări şi noi 

îndatoraţi d’a-ï asculta măcar dacă nu, d’a le îm
plini rugăciunea.

— Bine, fie voia ta; să se oprăscă arnăuţiî 
d’a se năpusti pe uliţî şi ori-ce slujitor d’a între
buinţa armele pănă nu vor primi noi porunci.

Să lăsăm puţin pe popor să tragă clopotele 
bisericilor, să lăsăm şi pe aţîţătorî ca să vocife
reze; să lăsăm pe toţi ceî resculaţi să înainteze, 
sa mai stea, să se consulte, să se încuragieze unii 
pe alţii şi să mărgă spre palat în tocmai ca un 
flues de mare aci înaintând şi aci retragêndu-së; 
să lăsăm în fine şi pe ceï delà putere ca să ia 
töte măsurile de apărare contra agresiune! acelora, 
ce s’aü săturat de nedreptăţile lor şi să ne arun
căm ochii în treacăt spre cele petrecute cu o zi 
două înainte d’acea zi sgomotösä, adecă spre cele 
ce s’aü petrecut după hotărîrea luată în căsuţa 
cea dosnică.

De o săptămână de zile să vedeau prin Bu- 
curescî nisce figuri necunoscute de nimeni, însă 
cu o înfăţişare care impunea tăcere orî-cărei guri 
rele şi înfrânare la orî-ce mică curiositate. Acele 
figuri necunoscute întră prin prăvăliile celor maT 
de frunte brăslaşî, întreba de stăpânul casei şi 
după ce da ochi cu el, să ascundea cu dênsul în 
cea mai retrasă cămară din dosul prăvăliei şi după 
ce trăgea zăvorul la uşe zicea:

— Vezi nevoile, care apasă pe bietul Român, 
vezi nenumăratele pacostî şi sataralele cu care 
ni să răpesce avutul ca să se îmbogăţiască stre
inul; töte acestea ne vin delà Grecul cel nesă;
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turat; ca unul ce eştî Român, eşti lovit de aste 
nedrepte angarale! Vréï să te scapi tu de ele?

Neguţătorul cârmea mai întêiü şi se codea a 
răspunde positiv, temêndu-së de öre-care manopere 
de spionagiü; atunci necunoscutul scotea, atunci 
o cruce din sîn şi cţicea acestea:

— Me jur în numele Tatălui şi al Fiului şi 
al Sfântului Duch, că nu sunt nicï spion, nici 
străin, nicî unealtă a Domnului, nicï vre-unui pof
titor de Domnie, ci sunt Român neaoş cu dor 
de fără, care în numele unui Român cu gânduri 
bune pentru tot fratele de un neam şi de un sânge, 
vine a zice celor ce sufere: Voiţi să nu mai su
feriţi? Voiţi să nu mai fiţi stăpâniţi de Greci? 
Voiţî să fiţi scăpaţi de nedreptate pentru vecie? 
Ascultaţi-me atunci pe mine, lăsaţi frica şi sfiala 
la o parte aduceţi-vă aminte ca sunteţi urmaşii 
lui Mihaî Viteazul şi veniţi acolo unde vi-se va 
areta.

I

— Cum să numesce acela ce vorbesce ast
fel? întreba neguţătorul animat de un foc ce de 
mult nu mai încălzise sângele său.

— Căpitan Miu împuternicitul lui Lupu Me- 
hedinţeanu, răspundea necunoscutul.

— Viü, striga brăslaşul, aruncând din ochii 
o scântee de entusiasm; spune-mi unde?

După ce i-să spunea locul, necunoscutul pleca 
şi brăslaşul mergea să comunice prin acelaş mod 
misterios conbrăslaşilor săî nuvela cea bună.

Sunt sigur că a-ţi gliîcit, iubiţi lectori, cine 
eraü acei apostoli misterioşi ai unui asemenea 
mesia? Eraü vechii haiduci aî lui Miu; ei la um
bra codrului şi la adăpostul oraşelor prin care 
să împrăştiase de câte-va lunî, sub conducerea 
abilului lor căpitan uitase cu totul că eraü nisce

ii

7*



— 100 —

tâlhari; învăţase a se respecta, a simţi Româ- 
nesce ca strămoşii lor în timpurile cele mai bune 
şi a înţelege ce este un partisan, un luptător al 
libertăţii contra tirănieî.

Ce păcat! eî erau. numai 40! D’ar fi fost încă 
de zece ori atâta de mulţi, ar fi încetat de-atunci 
d’a domni peste Români Fanarioţii. Erau. numai 
40 aceia ce erau legaţi de el prin aderarea spon
tanea la töte principiile lui, iar nu prin interes 
sau frică, cum erau 2 sau 300 de subaltern, acei 
cari formaü contingentul flotant al bandei; eraă 
numai 40 şi cu töte astea în ziua hotărîtă ei adu- 
sără la Metro polie mai bine de 20,000 adepţi gata 
d’a se pune sub ordinele lor.

In diminăţa zile! descrisă mai sus, acei 20,000 
îndată ce aucţiră sunând clopotele bisericilor, tre- 
săriră de bucurie şi impacienţă; bărbaţii îşi săru
tară soţiile, părinţii îşî îmbrăţişară copiï şi cu toţii 
fără a scote măcar un gemet de durere plecară 
să să întâlnăscă cu vecinii şi conmeseriaşiî lor în 
linisce şi bună orenduială. Astfel merse pănă la 
Metropolie unde primiră între denşii pe Miu ca 
pe un triumfător şi cu el în frunte porniră spre 
Palat !

Boerii pământeni, adecă tocmai scornitoriî 
reşmiriţeî, să făcură într’acea zi teacă de pămentr 
lăsară lui Miu tötä latitudinea de a-şî pune pla
nul în esecutare, şi eî nu să arătară pe nicăirîr 
nici la Metropolie, nici la Palat, nici pe strade; 
trimise însă emisarii lor să să amestece printre 
mulţime cu ordine d’aï informa din oră în oră- 
despre töte fasele mişcării. Acei emisari văcjură 
ovaţiunea făcută lui Miu, aucjiră aclamaţiunile ce-î 
adresa poporul, şi simţind că ăst agitator devenia 
prea periculos ambiţiunilor stăpânilor Iory aler-
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gară se încunosciinţeze pe cinstiţii veliţi, ca să ia 
mesurî grabnice.

Aceştia, cum aucjiră, se adunară în pripă, 
cotisară o sumă ore-care, şi o dete emisarilor ca 
prin bani şi promisiuni se semene discordie, ne
încredere şi temere între popor.

Emisarii sburară ca vêntul şi găsiră poporul 
adunat într’un numer enorm înaintea Palatului. 
Porţile reşedinţei domnesc! erau încuiate şi d’a- 
supra zidurilor nenumărate tunuri eraü îndreptate 
cu gurile spre el, gata d’al sdrumica la un semnal 
dat cu ucigătorele lor mitralii. Fitilele ardeaü şi 
cremen ele puscilor aşteptau să scoţă scânteia omo
rî tore, dar poporul vedea tote astea şi nu se sfia, 
ci scotea din când îu când mugete de mânie şi 
aclamarl entusiaste.

— Fraţilor, cţise Miu mulţime!; casă dobân
dim dreptate, trebue sa fim drepţi; ca să silim pe 
Vodă a respecta voinţa ndstră, să ne silim şi noi 
a ne face respectaţi prin înţelepciunea nostră. 
Nici să ne sfiim d’acele arme streine ce ne ame
ninţă capetele, dar nici să le nesocotim în vreme 
neprinciosă. Atunci când vom avea drept d’a ne 
plânge de ceva, să suflăm asupră-le ca să nu mal 
fie. Dacă domnia nu va vrea să ne asculte, atunci 
numai să nu mai ascultăm şi noi decât glasul 
dreptăţii.

— Aşa, aşa! trăiască Miu, strigă poporul 
aruncând căciulile în sus.

— De aceia staţi astâmpăraţi pe loc şi aş
teptaţi răspunsul lui Yodă.

— Miu şî-a dat cotele cu Grecii, şopti unul 
din emisarii vecinilor săi; nu trebue să ne mul
ţumim cu ceia ce ne c|ice Miu, nu trebue să aş
teptăm nici să avem îndurare pentru Yodă şi
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Grecii lui; cel rëü la primejdie, făgăduesce multe, 
iar când se vede în undele lui uită tot. Vë în
credinţez că Miu şî-a dat coatele cu eî şi adu
narea nostră aici e numai o jucărie vrednică 
de rîs.

— Miu să-şî dea coatele cu Grecii? obiectă 
unul din popor, ia nu mai crede!

— Ascultă ce-ţî spun eu, reluă emisarul, pen
tru ce să nu crec|î? nu e el cumnat cu Ştefan 
Vodă? Corb la corb nu-şi scote ochii.

— Te închină, o fi ! murmură unul din
asistenţi.

— Ce nu e cu neputinţă! esclamă un altul.
— A simţit şiretul că boeriî aü isbutit la 

Divan să dobêndéscâ carte de mazilie, adăogă 
emisarul şi şT-a pus pe cumnatul sëü să ne adune 
aici ca să cerem în gura mare, nu căderea lui 
Vodă ci uşurarea birurilor şi gonirea Grecilor. 
Grecii îmbuibaţi de bunătăţi së vor duce la urma 
lor cu bucurie şi alţi venetici mai flămânzi şi mai 
lacomi ca ei vor veni să së facă cârduri împre
jurul tronului şi să ne sugă mult mal cumplit.

— Ia pëcate! <]ise în sferşit şi unul din po
por oftând ; încătrău ne învărtim noi tot nicovale 
suntem ! E sfântă zicätörea Românéscâ : schim
barea Domnilor, bucuria nebunilor.

Cu aceste cuvinte şi unele ca acestea împrăş
tiate cu abilitate de emisari boerescï, începù să 
së introducă în părţile lăturaşe ale mulţime! ger
menii îndoeleî. Murmure de descuragiare trans
portate din gură în gură së răspândiră în câte-va 
minute în inimile multora din cel slabi de îngeri 
carii së mişcase numai prin comoţiunea galvanică 
a entusiasmulul; îndată ce entusiasmul fù sdrun- 
cinat prin asemenea manopere, sângele reîncepu 
a së rëci şi curagiul a slăbi.
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Centrul mulţime! însă, adecă masa cea mai 
compactă a revoltanţilor, nu era încă pătrunsă 
de astă molimă ucigâtôre, Ea strigă într’una drep
tate şi nu înceta d’aş! reclama cu voce tare drep
turile, pănă ce nu văcju apărând în balconul pa
latului domnesc pe însuşi Ştefan Vodă, însoţit de 
curteni! set. înfăţişarea Iu! cea cruntă şi aerul seu 
cel arţăgos nu era prevestitor de pace pentru rës- 
culător!; ei simţiră şi începură a şopti între dănşi! 
şi a se sfătui, dar nu-şî perdură de loc cumpătul.

înainte d’a descleşta fălcile capul Statulu! 
spre a comunica reclamanţilor resuitatul cereri! 
lor, să ne transportăm repede în sala tronuluî, spre 
a sei ce s’a petrecut acolo de când s’a asediat pa
latul de popor. Toţ! Greci! influenţ!, Metropolitul, 
unul din episcop!, deosebiţ! arhiere! şi egumeni, 
Grec! sau greciţ! şi e! ca toţ! demnitari! ţereî din 
acea epocă, se adunase în jurul Iu! Vodă ca să 
delibereze. Ştefan, aţîţat de caracterul seü înrău
tăţit dar franc, era de părere ca fără nie! un me
najament să îndrepteze tunurile în popor şi să 
împrăştie prin vărsare de sânge pe rebeli. Greci!, 
cu Stavracbe în frunte opinau că e mult ma! 
bine d’a evita o şansă aşa de nesigură şi c’ar fi 
mal cu minte să împrăştie poporul prin promi- 
siun! şi imbunărî, pe care e liber a nu le réalisa 
nicî-odată, iar o mică parte din boerî de origină 
pămenten! şi strecuraţi pe lângă tron prin elas
ticitatea caracterului lor, găsiră cu cale că pentru 
siguranţa tronuluî şi triumful bineluï, ar trebui 
birurile uşurate, strein! înfrânaţi şi abuzători! pe
depsiţi. Florica care, contra tuturor opunerilor ce 
înţempina din partea Grecilor, eşise din micul 
apartament unde locuia ca esilată şi intrase în sala 
de deliberaţiun!, avù curajul d’a striga.

!
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— Induioşază-se învertoşarea inimeï tale, Mă
rite Domne; apléca-së urechile tale spre rugăciu
nile supuşilor, aucjă cu bună voinţă cuvintele de 
pace şi milostivire ce aü rostit unii din sfetnicii 
M. Tale şi gonesce de de-asupra capetelor supu
şilor nenorocirile cu care duhul cel rëü voesce 
a-Î stinge. Adu-ţî aminte că aï sânge, că a! came, 
că aï viaţă pe care le iubeştî cu scumpete ; nu 
te îndura dar a vërsa sânge, a măcelări carne şi 
a smulge viaţa acelora ce le-aü capëtat’o ca şi 
M. Ta prin mila Dumnezeiască. Adu-ţî aminte că 
aï avut mumă, că aï fost fiü, că poţi fi tată şi 
ca durerile de fiu şi părinte sunt împungëtôre şi 
nu te îndura d’a răpi fiï delà mume, pe părinţî 
delà fiï şi pe copiï delà aceia ce i-a născut, prin 
secera morţiî şi fără de vină. Indurare şi milos
tivire, Domne, adaogă fosta curtesană cu un ton 
sublim câcjênd la genunchele soţuluî sëü, ertare 
şi dreptate stăpânul meü.

— Scölä-te, Flöreo, cjise Ştefan puţin mişcat; 
n’ar fi trebuit tu femee, adăogă maî cu asprime, 
să calcî pragul asteî cămărî; scolă-te îţî cjic şi eşi 
maï nain te d’a-mï aduce aminte ca aceste turbu-
rări îmï vin delà Miu şi că tu eştî sora luî.

— Şi pôte unealta sa, adăogă Stavrache apro-
piindu-së.

— Nu më scol, strigă ea, măcar de m’aţî 
omorî, pănă ce poveţele rëü voitorilor nu vor fi 
şterse prin lacrămile adevëruluï. Dacă voeştî să 
nu fie Miu biruitor, nu te face omorîtor, Ştefane 
Vodă, adăogă ea cu o voce sonoră, sculându-se 
în piciöre.

— Scoteţî-o d’aicî, cjise cu bruscheţă Raco- 
-viţă, îndreptându-së spre balcon.

Când Flörea eşi prin forţă din sala de con-.
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siliü, Yoclă apăru d’asupra balconului înaintea po
porului; cum îl văzură töte gurile tăcură şi fără 
a scote un strigăt de aclamare îşi aţintiră privi
rile spre densul.

— Bucurescenî, cjise Vodă în grecesce şi după 
el un dragoman în Românesce, (Ştefan cunoscea 
limba româna ca un Român ce era, dar o ura şi 
o despreţuia mai rëü decât un Fanariot) ; am au
zit strigările ce rcsvrătitele vöstre glasuri a adus 
pănă la mine, şi din cele auzite am înţeles că vă 
plângeţi de Grecii mei şi de birurile cevi-săcer; 
ascultaţi acum şi răspunsul meu: pe Greci nu-ï 
gonesc fiind-că sunt aduşi de mine şi-I iubesc; 
cine să plânge de eî afle că eu, ca şi Iliaş Yodă, 
cred că de mine să plânge şi de aspră pedeapsă 
e vrednic.

î

— Trăiască Măria Sa, strigară Grecii din sala
palatului.

— Cât pentru biruri, adaogă Ştefan, tot prin 
gura dragomanului, voiü lua măsuri ca să dobân
diţi öre-care uşurări şi să fiţi apăraţi de lăcomia 
slujbaşilor; astă cerere e dreapta, dreptatea este 
legea mea, vă iert un sfert din töte dările, adecă 
cel din urmă sfert al anului curgător; Dumnezeii fie 
cu voiü.

— Mă iartă Domne, c|ise Miu, suindu-să pe 
o piatră ca să domine mulţimea; nu vă retrageţl 
aşa iute căci mal avem câte ceva de zis; noi ne 
plângem mal puţin de biruri decât de iubiţii Greci 
aï M. Tale. Dacă eşti părinte cu dor de inimă 
şi vraciü iscusit, vindecă rana cea mal durerosă 
şi mal adâncă, scapă-ne de Greci, căci el prin 
strâmbătăţile lor fac ca legiuitele dări să apese 
cumplit grumajil bietului norod. , Aşa e fraţilor, 
adăogă el adresându-să cătră popor, că de Greci să 
scăpăm mal ântêiü?

.
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— Da, da, strigă mulţimea, de Greci să scă
păm, du că-se Grecii, piară din ţâră, möra, crape.

— Grecii nu se vor duce din ţâră câtă vreme 
voiu. domni eü, răspunde Ştefan.

— Amuţească-vă gura, adăogă Stavracoglu, 
dacă voiţi să nu v’o amuţăscă tunul.

— Aucjiţî, fraţilor, ce ne răspund cei înda
toraţi d’a ne face dreptate? strigă Miu cătră po
por, ne nesocotesce legiuita nostră cerere şi apoi 
ne gonesce ca pe câni prin amerinţărî; sunteţi 
mulţămiţl?

— Nu, nu, mörte Grecilor, morte străinilor, 
jos Ştefan Vodă, trăiască Miu! strigă glöta agi- 
tându-să ca talazurile unei mări bătute de vêtit.

— Jos Ştefan a-ţî zis? strigă Miu sărind jos 
după piatră şi scoţând sabia, să mergem să-l res- 
turnăm ; cine vrea să biruiască, să nu să codescă ; 
la porţi, la porţi.

— Foc! strigă o voce de d’asupra zidurilor.
Anevoie e de descris învălmăşala, amestecă

tura şi îngrozitorul tablou ce produse astă sin
gură strigare. Mai ântâiu de töte să vezù o limbă 
de foc ca sâgéta unuT fulger repezindu-să spre 
popor de de-asupra zidurilor, apoi o isbucnitură 
de fum negru şi înecăcios şi pe urmă un trăsnet 
teribil, care sgudui pământul şi sparse giamurile 
palatului şi caselor dimprejur. Acel sgomot oribil 
se amestecă cu un ţip et de durere şi mânie mult 
mai oribil şi care avù un răsunet mult mai în
spăimântător. Sângele roşi pămentul, număr mare 
de cadavre acoperi terenul şi un număr şi mai 
mare de vulneraţî începură să să tăvălescă pe jos.

— înainte, înainte, strigă Miu şi ômeniï săî; 
curagiü fraţilor; trăiască dreptatea şi România; 
nu vă temeţi de morte, moşia este mai scumpă 
decât viaţa.
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— Fugiţi, fugiţi striga emisarii partisanilor 
schimbării de domni; amăuţii ne ia pe la spate, 
Miu e un tâlhar, el vrea să vë bage în foc ca pe 
urmă el să se retragă cu aï sei şi să se năpus- 
tescă spre casele vôstre pustii spre a ve prăda, 
averile şi măcelării soţiile şi copii.

— Trăiască Miu!
— Trăiască Scarlat Grhica Vodă!
— Trăiască Ştefan Vodă.
Atâtea vociferări contrazicetöre, încuragierile 

şi înspăimântările succesive, lipsa de un principiu 
bine stabilit şi împărtăşit de tot poporul, renu- 
mele lui Miu cel puţin demn de încredere şi ne
înţelegerea în privinţa dorinţelor fie-căruia, con
tribui a reci entusiasmul şi a slăbi curagiul. O 
mare parte începu a se pune la adăpost de mi
traliile ce curgeaü ca plôia după crestele zidu
rilor, alţii da dosul în fuga mare, alţii se ascun
deau pe unde gäseaü şi chiar o parte din ceï mai 
hotărîţî lăsară pe Miu şi omenii sei d’asupra porţii 
palatului ce căc]use fărâmată în bucăţele spre a 
alerga pe-acasă să-şî pue avutul la siguranţă. Mul
ţimea se împrăştiă tocmai atunci, când era gata. 
d’a se proclama triumful şi când Ştefan şi cur
tenii sei descuragiaţi se pregăteai! a capitula. 
Astă laşitate descuragiă pe Miu şi-l sili a se re
trage şi el. Vecjend acest succes neaşteptat cei 
mai laşi decât toţi, adecă asediaţii, ca să-şî spele 
ruşinea umilirii, din fricoşi solicitator! de graţie, 
se transformară îndată în crucß persecutori şi se 
năpustiră cu toţii spre oiaş ca să-şî sature setea, 
de rësbunare în sânge şi jaf.

Fù o zi teribilă pentru Bucurescenî acea zi, 
dar nu fù tocmaî infructuosă; deşi nu avù fru- 
mösa sörta a acelora ce urmă după mişcarea lui
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'Tudor Vladimirescu, adecă redobândirea vechilor 
•drepturi de autonomie şi alegerea unui principe 
pământean, deşi făcu. să averteze mişcarea lui 
Lupu Mekedinţeanu, care era mai competinte d’a : 
obţine un résultat mai bun, putù cel puţin să in- 
formeze pe Pörtä, despre suferinţele ce îndurau, j 
Românii din partea lui Ştefan şi să-l restosne 
după tron.

XI.
Sultan Mezat.

în urma mazîliî cu care Pörta a pedepsit pe 
■Ştefan Racoviţă, tronul României s’a ocupat de 
Scarlat Vodă Gkica, care mal domnise încă odată; 
venirea lui în ţâră fii întâmpinată cu öre-care 
semne de simpatie de cătră o parte din boerii 
ţerel, care nu renunţase încă d’a lua parte la lup
tele politice şi la intrigele de palat, dar poporul 
râmase cu totul indiferent şi descuragiat. Ca orî 
ce Domn din nou venit şi care scie să concen
treze interesele lui cu pretensiunile acelor ce-î 
putea fi utili pentru aş întări scaunul, Scarlat 
Vodă primi bine pe toţi, promise tuturor conce
siunile cele mai măgulitore şi chiar poporului îl 
acordă öre-care uşurări, dar conduita lui cea re
lativ blândă dictată negreşit d’o prudentă înţe
lepciune şi de temerea sorte! Iu! Ştefan şi a fa
voritului sëü Stavracoglu, care muri în vârful 
ştreangului îndată ce ajunse în Ţari grad, uscă cu 
totul în inima Românilor semânţa ce se cercase 
Miu d’a face să încolţâscă. Aceia ce mai bine de 
un secul zăcuse în amorţeală şi apathie şi se deş
teptase un moment ca să-şî redobândâscă facul
tăţile lor de fiinţe inteligente, reîntrară numai de-
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cât în vechia lor inertie şi Lupu Mehedinţeaira 
avù durerea d’a se vedea părăsit de oştenii săî 
şi d’a merge orbesce spre o catastrofă sigură.

Miu, percjênd orî-ce speranţă d’a mai putea« 
să-î răscole, renunţă cu mâhnire la misiunea sa 
de reformator, lăsă pe compatrioţii seî să-şî su
fere sorta ce merita şi plecă acolo unde îl ducea 
dorinţa sa de răsbunare.

Ştefan la plecarea sa din ţâră îl amărî prin- 
tr’o noüä insultă, care fù mai durerösä ca töte;; 
el când se sui în trăsura ce avea să-l ducă la 
Giurgiu spre a eşi din ţâră, goni prin vorbe gröse 
pe Florica de lângă sine, îî luă tot ce dênsa avea 
mai de valöre în banî, scule şi vestminte şi o 
respinse pălmuind’o cu brutalitate. Sêrmana fe
meie căc|ti leşinată pe pământ şi dintre ômeniï 
disgraţiatuluî satrap nimeni n’avù omenia d’a o 
smulge de sub piciôrele cailor şi d’aî da vre-o în
grijire. Animalele fură mai cu inimă, ele se fe
riră d’a călca peste un corp neînsufleţit şi ‘din. 
instinct o ocoliră fără a-î face cel mai mic rău.

Când s’a deşteptat Flôrea, së vëc]ù aşecjată 
pe prispa unei case încunjurată de verdeaţă, pe 
un pat mole şi curat şi la capul eî o bătrână cu 
căutătura blândă, care o îngrijea şi o privegia; 

i era muma lui Neagu servitorul eî cel credincios- 
— Unde sunt eu? murmură ea deschizând.

ochii.
— La buna ta Despa, răspunse bătrâna, la 

1 ţâră unde câmpia e verde, aerul răcoros şi ômeniï 
buni şi iubitori.

— Dar fratele meu n’a mai venit?
„ — Vezi acel nor de praf? el este ridicat în
văzduh de copitele calului lui.

— A venit şi eîi nu l’am văzut şi să duceI
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şi eü nu Vam strâns în braţe, înainte d’a muri! 
•dar unde fuge el? cine-1 gonesce?

— Se duce la Ţarigrad să resplatésca după 
'Cuviinţă pe acela, ce s’a purtat mişelesce cătră o 
fiinţă bună ca dumneata.

— S’a dus să-l omöre?! strigă ea sculându-se 
repede în sus. Unde e Neagu? chiamă iute pe 
Neagu.

— Ce vreaî să faci? strigă betrâna spăimân- 
tată, ce copilărie vreai să săvârşesc!?

— Nu me întreba, ci alârgă după Neagu
în clipă.

— Căpitan Miu te-a lăsat sub îngrijirile fiu
lui meu şi fiul meu sub ale mele, suntem respun- 
cjetor! de tot ce vei face ...

— Femeie! strigă Flôrea cu energie, dă-te 
înapoi, şi lasă-me în pace dacă nu vrea! să me 
•slujesc!. Am fost D6oină şi sunt soră de haiduc 
fiinţă ca mine nu se pöte ţinâ în prinsöre ; dă-m! 
•drumul sate ine omor acum înainte-ţî.

— Domne Sfinte! esclamă biata betrână în
grozită, să nu fac! una ca asta că iată-me, iată 
.alerg să caut pe Neagu.

Neagu fîi într’o clipă înaintea Flôreï.
— Neagule, zise ea, în totdeauna mï-aï zis 

•că-mî esc! credincios pe viaţă şi pe morte, şi de 
nai! de or! mï-aï jurat, că veî îndeplini orbesce 
poruncile mele şi că me veï urma pănă la mar
ginile pământului; să te vëcj acum cum te ţi! de 
cuvânt. Dacă îmî esc! credincios cum te-a! jurat, 
du-te de schimbă ăst inel în ban!, cumperă cu 
parte din e! do! ca! sprinten!, iar rămăşiţa păs- 
îreaz’o pentru cheltuială. Avem să facem o lungă 
•căletorie.

— Me duc să înşel caiï, rëspunse Neagu şi
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sa iaü din casă banî, căci avem şi cai şi bani; 
ia-ţ! dar inelul înapoi că e de prisos, pune-1 iar 

• în degetul de unde Pai scos şi pregătesce-te de 
drum că eü viu îndată.

— Bunul meu prietin murmură sora lui Miu 
înduioşată.

— Caii şi banii sunt gata, clise Neagu apă
rând peste câteva minute lângă stăpâna sa, care 
deja era gata de ducă. Unde plecării?

— La Ţarigrad, răspunse Flörea încălecând.
** #

Peste un an după ceea ce nararăm mal sus, 
principalii noştri! eroi erau de mult stabiliţi în 
capitala Turciei, regina mărilor şi grădina Eu
ropei; Stefan Racoviţă ocupa o casă mare din 
Fanar sumptuos mobilată şi populată de mulţimea 
creaturilor sale. Miu locuia într’o mică căsuţă li
pită de casa cumnatului său şi Florica cu fidelul 
său Neagu spiona töte mişcările în aceste case, 
din dosul cafasurilor unei cămăruţe situată din 
faţa palatului soţului eï. Ştefan nu -vea cunos- 
cinţă că Miu şi Florica erau aşa de apröpe de 
paşii săi, nici Miu că sora sa îl spiona mişcările.

într’o zi eşi din curtea palatului Racoviţilor 
o mulţime de cioliodar! lucsos învestmântaţi şi 
încunjurară un cal mare şi frumos; acel cal era 
ţinut de o parte a dîrlogilor de un seiz, de cea
laltă parte alt seiz şi pe lângă fie-care picior din
ainte sau dinapoi sta apropiat câte un seiz, ast
fel că bietul cal nu putea merge decât numai la 
pas, călcând cu piciörele numai la locul ce-î in
dica număroşi! Iu! conductori. Pe când lângă ăştî 
seiz!, peste doï-spre-zece ciohodarî mergeaü la pas 
şi în neregulă, ţinăndu-şî bastônele uni! pe umere, 
alţi! în sus ca nisce steaguri, alţi! atingêndu-le
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de pământ şi măsurând cu ele paşii, ca cu un 
adevărat baston şi alţii târându-le după ei ca pe 
nisce săbii, iar în mijlocul lor, d’asupra bietului 
armăsar care îşi potolea impacienţa muşcându-şî 
zăbalele, sta Ştefan Racoviţă aşecţat comod şi în- 
tr’un mod molatic pe o grosă şea turcescă, aco
perită cu un valtrap de catifea roşie cu ciucuri 
şi flori de aur. îndată ce trecù de ferestrele lo
cuinţei lui Miu astă pomposă caravană, eşi după 
portiţa acelei case un ciohodar mustăcios, îmbră
cat ca şi camarac]ïï sei şi se amestecă printre ei 
fără să bage cineva de sémâ că el a venit mai 
târziu; îndată ce eşi acel cioliodar din locul sus 
indicat, portiţa caselor de peste drum se deschise 
şi lăsă să trécâ pragul alţi doî ciohodarî aidoma 
cu ceï dintêiü, unul în verstă şi altul cu mustaţa 
abia mijindă. Aceştia, după ce închise portiţa după 
ei, merseră ca şi celălalt să se amestece cu cor
tegiul luî Ştefan.

în palatul marelui Vizir la rândul de jos era 
un apartament în care se aduna toţi funcţionarii 
superiori aï Porţii, toţi favoriţii influenţi şi toţi 
samsarii Greci şi Evrei, car! populaü într’un mare 
număr anticamerele paşalelor. Acolo se precupeţea 
graţiile şi favorurile, acolo se vindea şi se cum
păra privilegiile şi imunităţile, acolo chiar elcii 
marilor puteri, dobêndeaü pentru öre-care sumă 
de bani, realisarea pretenţiilor lor care pe calea 
legală a formulelor rămânea în stare de pretenţii 
ani întregi. Când cererea era mică, samsarii să 
întêlneaü în anticameră cu servitorii magnaţilor 
marelui devlet şi după bună tocmeală urmată la 
minut de plată în monedă sunätöre, hârtia de 

’ graţie saü teşchereaua de chiverniseală întră în 
sînul samsarului şi banii în chiseaua magnaţilor.
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Dacă afacerea era mai grasă saü mai însemnată, 
samsarii eraü introduşi în cabinete particulare, 
da ocliî cu marele paşale şi tocmeaü ca la obor 
sörta vre-unuî muritor, averea cuiva sau însăşi 
dreptatea; însă când era vorba să së pue la toc
meală postul de vre-un paşe, vre-un gubernator, 
vre-un satrap saü de domn al României ori al 
Moldovei, atunci însăşi Luminăţia Sa marele Vizir 
părăsia mölele divan, pe care sta ore întregi răs
turnat în mijlocul unor droae de hurii, se cobora 
cu un pas încet şi legănat pănă în apartamentul 
samsarilor şi acolo da vorbă cu însuşi preten
denţii; în asemenea ocasiune era une-orî asistat 
chiar de cătră un représentant al Marelui Sultan. 
Atunci să te fi ţinut la o parte şi să fi ascultat 
prin ce termeni së făcea tocmeala, cum së lăuda 
marfa de ven4ătorî şi cum së critica de cătră 
cumpărători !

Intr’una din acele zile, chiar într’aceea în care 
Ştefan Racoviţă eşia din palatul seü cu atâta sal- 
tanat, era pus la mezat chiar tronul ţăreî Româ
nesc!. Ne vom permite dar a introduce pe iubitul 
nostru lector în apartamentul samsalîculuî, ca să 
dăm ochi cu marele Vizir şi să aflăm şi noi ce 
se petrece p’acolo.

Luminăţia Sa sta turcesce în mijlocul unui 
môle şi bogat divan, pe când patru eunuchî muţi 
îî făcea vênt cu lungi apărători de pene de păun ; 
într’acest timp ilustrul personagiu fuma dintr’o 
lungă nerghelea şi scotea din gură aci norî groşi 
de fum, aci câte-o vorbă pe care o adresa repre- 
sentantuluî Sultanului, care şedea tot ca densul 
pe o sofa mai pitică decât divanul şi îşi neteza 
stufôsa şi alba sa barbă. Afara de aceştî doi înalţi 
demnitari, mai eraü în acea cameră trei individe ;

„M. IC," 8
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dai* aceştia după atitudinea lor cea umilita ce-şî 
luase pe covoraşele, pe care staü în genunchi aţi nu 
se cunoscea dacă sunt sclavi saü eunuch! ; acele 
trei individe se numia Alexandru Ghica, Grigorie 
Ghica şi Alexandru Mavrocordât; câte-ş! trei au 
fost domni, saü elcî pe lângă Pörtä şi câte-ş! trei 
eraü com peţitori pentru tronul României.

— Ţera e bogată, zise în turcesce represen- 
tantul Sultanului cu o voce trăgănată, locuitorii 
sunt blâncj! şi darnici, pămentul este roditor, ghe- 
lilurile multe şi avaeturî destule; într’o lună un 
om dibaciü adună miliône; acest otcup preţuesce 
mal bine de una sută de mil de pungi cu ban!.

— O milostive stăpâne ! suspină unul din com- 
peţitorî, de unde să fie una ca asta? De unde să 
3e scoţă atâta sumă de bani? Omenii saü făcut 
ndărătnic! şi leneşi, pămentul stă mal nelucrat, 
lămestiile domnesc! sunt jefuite de soldaţi! din 
Giurgiü şi Brăila şi chiar de însăşî locuitori! pa- 
mêntuluï sunt jumuliţ! de neferî.

— Paşalele după lângă Dunăre ne prigonesc 
cu zeciuelele şi liaraciurile ce ne cere, adăogă al 
doilea compeţitor, slujbaşi! împărătesc! ne sără
cesc cu plocönele şi strângerile pentru zaherale 
şi ma! presus de toţ! hoţii pământesc! ne ia şi 
cenuşa din vatră.

— Dar ömeni! noştri ! replică cel d’al treilea, 
dar ciraci! case! nöstre, dar samsarii şi cămătari! 
cum ne despöie! Trebue să-î îndopăm pe e! mai 
întêiü, ca apoi să fim sigur! că vom rămânea la 
putere şi vom fi slujiţ! cu credinţă.

-• — Sunt vremuri de foc, adăogă câte tre!
înl'cor.

jbxsu- Numa! ca să îndeplinim buna plăcere a 
MäWfö Vöstre, adăogă cel dintêiü, am ma! în-
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drăsnit a ne pune avutul şi viaţa nostră în pri
mejdie, spre a ne sui încă odată pe acel blăstă- 
mat de tron,

— Sfîrşiţi cu văetăturile de orbeţi, întrerupse 
Vizirul cruntându-să, căci cunosc eü viclenia vös- 
tră. Acea ţără e pămentul făgăduinţei, din ea 
curge miere, lapte şi unt, cum zice proorocul: 
cel ce o stăpânesce halal de capul lui ; spuneţi mai 
curênd ce daţi ca să dobendiţi atâtea bunătăţi?

— Eü aş da 10,000 de pungi, dacă s’ar mi
lostivi Măria Vostră să-mî dea firman întărit că 
voiü domni trei am neîntrerupt, zise cu timidi
tate cel dîntêiu.

— Eü aş da 80,000 pentru o domnie de doi 
ani şi jumătate, cţise cel d’al doilea.

— Patru-zecî de mii daü pentru doi ani de 
putere, murmură cel d’al treilea.

— Fie 50,000, suspină cel dintêiü.
— Dau pană la 60,000, adăogă al doilea.
— Urc pănă la 70,000, zise al treilea, dar 

mai mult nu daü un florentin măcar.
— Atâta dăm şi noi, cjise deodată ceilalţi doî.
— Nu daţi mai mult? întrebă Vizirul răstit.
— Nu putem, răspunse pretendenţii plecând 

capetele în jos.
— întrebă pe Negiub dacă a venit Ştefan 

Baco viţă, zise Vizirul trimisului Sultanului.
Acesta să aplecă cu respect, bătii în palme 

de trei ori şi zise eunucului ce apăru:
— A sosit Ştefan Baco viţă? Eunucul făcu din 

cap semn că da; bagă-1 înăuntru, adăogă acesta 
făcend semn sclavului să plece.

Ştefan fix introdus şi, după ce fâcù şalutarşa 
usitată, să aşeză şi el pe un covor în o postură 
mai umilită decât camarazi săi. Pănă să se aşeze 
el pretendenţii zise vizirului: 8+



— 116 —

— Facă-se voinţa strălucire! Vöstre, dăm 
100,000 de pungi.

— E prea târcjiü acum, rëspunse Vizirul, şi 
mai ales de töte tronul e unul şi voi trei, rëmâne 
a se sei cine dă mai mult. Tu, Ştefane ai fost 
doritor d’a te întôrce în ţâra de unde aï venit; 
ce dai ca să-ţî recapeţî tronul?

— Una sută cincî-zecî mii pungi bani gata 
pentru un an de domnie, rëspunse Ştefan.

— Una sută şase-zecî, murmură oftând pri
mul concurent.

— Una sută opt-zeci strigă suspinând cel d’al

— Una sută noüâ-cjecï, îngână cel d’al treilea 
şi nimic mai mult.

— Doüä sute cincî-zecî de mii, strigă Ştefan 
«U un aer triumfător.

— Noi nu putem da atâta, măcar de ne-am 
de nevestele şi copii, strigară în cor cei trei 

pretendenţi.
— Atunci Ştefan Racoviţă este domn în lo

cul lui Scarlat Ghica, care nu a fost în stare să 
trimită ploconul Bairamului ; aceste cuvinte fură 
pronunţate de cătră Vizir în ciuda celor trei pre
tendenţi, cari îşi muşcaţi buzele de nëcaz.

Vestea despre resuirea lui Ştefan Baco viţă 
pe tron së lăţi îndată prin anticamere şi de acolo 
în tot oraşul; cum së vede tréba, astă casă de 
conferinţe secrete, avea la disposiţie nu së scie 
cum, urechi förte vigilente. Ştefan fă purtat în 
triumf şi când coborî cele opt trepte ale scăriî ce 
erau ridicate de-asupra pămentuluî, mai mulţî din 
ciohodariţ fostului domn întinseră manile ca să-l 
ţie de subţiori; cei mai fericiţi fură de-o parte 
mustăciosul, care eşise din casa de lângă palatul

doilea.

lin
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lui Racoviţă şi tânărul ce trecuse pragul casei de 
peste drum.

Când se vëcjù scăpat de servitorii saraiului 
cari se grămădise în juru-ï spre a căpeta bacşiş, 
Ştefan zise ömenilor sei cu bucurie mare:

— Voiü domnii iarăşi' copil mei.
— Nu vel domni, strigă mustăciosul înfigân- 

du-î un pumnal mare în pept şi dând apoi dosul.
Doue ţipete se aucţiră deodată după astă lo

vitură, unul eşit din peptul victimei, care căcjă 
mort în lacul de sânge ce eşia din rană pe lângă 
cuţit şi altul din al ciohodaruluî, cel care susţi
nuse umërul cel stâng al ucisului. Acest din urmă 
căc|ii îndată după Ştefan peste cadavrul seu cu 
un cuţit înfipt de însăşi mâna sa în mijlocul pep- 
iuiuî.

Lumea ameţită lăsă pe asasin să scape şi 
alergă în ajutorul celor doi nenorociţi, pe cari îl 
transportă iute într’o cămară; unii alergară după 
un medic, alţii după poliţie şi nimeni după uci
gaş ; asemenea întâmplări erau prea obicinuite în 
acele timpuri prin Constantinopolei

Doctorul, după ce spălă rănile celor isbiţi de 
cuţite, declară că amândoi erau morţi, unul din 
el însă era o femeie.

Omenii Iul Racoviţă recunoscură în acea fe
meie pe Florica fosta lor stăpână, şi pe cuţit ci
tiră teribilul nume al Iul Miu.

XII.
Parola boeréscà şi rësplata domnéscâ.

Câte-va luni după sângerôsa scenă descrisă 
mal sus, care avù drept résultat menţinerea pe 
tronul României a Iul Scarlat Grhica, un individ
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mergea cu un pas încet pe stradele Bucurescilor ; 
acel individ avea o înfăţişare abătuta, o căutătură 
stinsă, faţa slăbănogită şi perul capului şi al bar- • 
bei cărunţit mai mult de întristare decât de in
fluenţa timpului. îmbrăcămintea lui ca şi trăsurile 
chipului sëü erau în dis ordine şi perul capului în 
cea mai mare neîngrijire. Acest individ necunos
cut tocmai intra în capitală prin bariera târgului 
de afară şi se îndreptă spre piaţă; umblând pe 
stradă el mergea cu capul în jos, fără să vac|a 
unde calcă şi pe lângă cine trece. Pe când trecea 
prin dreptul bisericeî Răsvan, se deşteptă deodată 
tresărind căci simţise că öre-cine îl bătuse pe 
umere şi aruncă în jurul o căutătură speriôsa. 
Un individ era în faţa lui.

— Ce vreai? zise el încruntându-se, ce aî 
cu mine?

— Nu me cunoscï, căpitane? zise acel in
divid.

— Nu, nu te-am vëcjut nicT-odată.
— Ce spui căpitane Miu? nu mai cunoscï tu 

pe vechii tëï băeţî? Sau pöte că te temi d’a ne 
cunösce de frică să nu fi aruncat în temniţă ca 
ceilalţi fraţi?

— Ceilalţi fraţi! răspunse Miu, fiind-că den
sul era, ceilalţi fraţi? adăogă el puind mânile la 
cap ca cum ar li voit să gonească din jurul cre- 
erilor sëï un nor gros; a! mî-aduc aminte, eram 
căpitan de haiduci, aveam o ceata credinciôsà, 
eram iubit de băeţiî mei; eram tare şi vârtos în 
ziua când, după ce pedepsim un nelegiuit, am 
aflat din locul unde mă ascunsesem că am înfipt 
cuţitul omorîtor în însuşi carnea mea, în peptul 
Florichii soriôreï mele!

Pe când pronunţă aceste din urmă cuvinte,
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doue şirdie de lacrămî isvorîră din ochiï sel ceï 
aprinşi şi începură să curgă de*alungul obrazului 
sëü. Acéstâ rouă a durerii, uşură greutatea ce-î 
apësa peptul şi-l făcu să së mai desmeticéscâ.

— Căpitane, zise fostul lui camarad înduio
şat, iartă-ine că te-am bănuit un minut că aï vrut 
să te lapecjï de noî, iartă-me şi vino cu mine îcî 
într’o căsuţă retrasă ca să ne spunem în isichie 
păsurile. N’aî să te temi de mine, Florea Cor- 
beanu nu ţi-a voit rëul nicî-odată; din potrivă el 
te-a iubit ca pe tatăl sëü. Aide căpitane te rog, 
aci e arşiţă şi urechi gata de ascultat.

Miu urmă pe conducëtorul sëü într’un chip 
maşinal şi după ce întră împreună cu el într’o 
cămăruţă umedă şi intunecösä dar curată, scöse 
un lung oftat şi apoi c|ise :

— Tocmai acum mintea mi-s’a luminat încât 
să pot înţelege ce e împrejurul meii; tocmai acum 
te cunosc frate Floreo; de când am ucis pe Ra- 
coviţă, pe necinstitorul numelui de Român şi de 
frate, şi de când am aucţit că soră-mea şî-a ridi
cat viaţa pentru densul neprecurmat zi şi nöpte, 
urlă la urechile mele ceva ca o morişcă ce hu
ruie neîncetat; templele mele svêcnesc fără con- 
teneală, fruntea îmi arde de un foc nemistuit şi 
printr’aceea uruială par’că aud o şoptire groznică, 
care mereü îmi zice : Tu eşti ucigaşul soriôreï tale. 
De atunci sunt încunjurat de o pară de flăcări : 
tot ce vëc], vë4 în roşu şi tot ce aud îmi pare că 
este un ţipet de morte. Sermana Florică! eü am 
omorît’o ; orbirea mânii m’a oprit d’a înţelege că 
ea iubia pe gâdele sëü mai pre sus ca viaţa sa! 
Delà mörtea eï numai acum simţ puţină rëcoréla 
şi pot înţelege ceva; spune-mî ce s’aalesde fraţii 
mei ? Spune-mi mai curênd pănă ce nu së va co-

!
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borî peste sêrmaniï meï ochi vălul cel sângeros 
care îmi răpesce văcjul şi simţirea; spune tot ce 
scit despre ei.

— Bieţii noştri fraţi ! dragă căpitane, răspunse 
Elorea oftând, zac în obezi.

— în obezi?! strigă Miu sărind în sus, cine 
i-a ferecat?

— Eï cine? ômeniï stăpânire!; numai eu am 
scăpat pănă acum.

— Ce au făcut eî în lipsa mea?
— Nimic căpitane, nimic care să aţîţe în potriva 

lor mânia domnéscâ; së aşezase în oraş ca nisce 
omeni de ispravă, së apucase fie-care de câte o 
meserie, îşi speculaü banii ce dobândise din îm- 
părţălă cum puteaü; unit pusese în gând să se 
căsătorăscă ca să trăiască în isichie ; însă ca din 
senin ca4ù asupra lor o urgie neaşteptată; mul
ţime de arnăuţt se năpustiră prin oraş, le călcară 
casele într’o nôpte la toţi şi toţi fură tîrîţî în 
temniţă. Eü am scăpat fiind-că lipseam de-acasă; 
să vede că 'Dumnezeu a vrut ca să trăesc spre 
a rămânea cineva, care să pedepsăscă pe vêncjëtor.

— A fost la mijloc vre-o vêncjare.
— Apoi cum nu? Cine era să spue aman

ţilor xmde şade voinicit lut Miu, care a băgat grözä 
în Greet?

— Sub ce vină i-a închis?
— Sub vină că aü călcat şi omorît pe un 

grec strîngător de biruri, care după cum să aude 
a fost omorît şi jefuit de un alt grec tovarăş al 
lut fugit acum peste Dunăre.

— Dar văncjătorul ; văncjătorul?
— Mirilă Vulpe a fost; însă şt-a luat el 

drépta osândă: cum l’am văcjut la un loc scit 
tocmai bun, departe de lume, Vam chitit cu ve-
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chiul meü pistol şi Tarn culcat lat la pâmênt. 
Ticălosul, după cum am aflat mai în urmă, ei 
se ducea pe la foştii sei fraţi de cruce sub cu- 
vênt că vine să-l mângăe, le spunea că tu căpi
tane i-ai vêndut şi îî povăţuia ca la judecată să 
spue şi ce scie şi ce nu scie în paguba ta. Să
racii! eï credeaü, cred şi acum că ţî-aî dat coa
tele cu boerii şi sunt hotărîţi la judecată a te 
afunda cum e mai rëü.

— Mişeii! Murmură Miu, s’aü îndoit ei de 
credinţa mea? Eu însă nu me voiü îndoi nici 
cel puţin o clipă d’amî pune viaţa în primejdie 
pentru eî ; te las cu bine, mâne vei auc]i de mine.

Din mica căsuţă Miu alergă la cămara ce 
ocupase el altă-dată pe vremea resmiriţei, care 
cămară era situată într’o suburbie depărtată. Cum 
ajunse acolo se îmbracă cu vestmintele cele mat 
bune, încălecă pe fidelul seu armăsar şi merse 
urmat de Neagu, cu care se întorsese delà Con- 
stantinopole, la palatul Vornicului Preda, unul din 
cei mai de frunte conjuraţi în contra lui Kaco- 
viţă, care îi promisese ajutor, protecţiune şi banî 
cât va voi şi care atunci era în funcţiune pe lângă 
noüa domnie, ca toţi ceilalţi conjuraţi. Când se 
înfăţişă Miu la uşa anticamerii, evghenia sa sta 
rësturnat pe o sofa în camera de repaos şi lua 
cafea şi ciubuc.

Aucjind numele redutabilului haiduc boeru se 
cam înfioră, dar nu-şî perdù de tot cumpëtul şi 
dete ordin să-l poftâscă înăuntru. Cum îl vezù 
marele Vornic së prefâcù că simte o mare bu
curie că-1 vede, şi numai decât îl pofti să şâdă 
lângă el.

— Căriî norocite întâmplări sunt dator bu
curia ce-mî aduce cercetarea Domnii-tale? zise
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Vornicul, după ce ciocoiul aduse dulceţuri şi 
cafele.

— Am să-ţ! fac o rugăciune, arh on Vornic e, 
respunse Miu.

— O rugăciune! Vreai să zici o datorie pe 
care voiü îndeplini-o ori cât voiü trăi ; n’aî decât 
să poruncesc! şi îndată eü şi avutul meü suntem a! 
Domnii-tale.

— Mulţumesc de atâta bunătate, eu nu vioi 
însă să cer o chiverniseală,- am cu ce trăi; viu 
numai să te rog ca prin puterea şi trecerea ce 
ai, să se îndrepteze o nedreptate. Nisce prietin! aï 
mei, foşti! ine! tovarăş!, aceia cari! prin puterea, 
şi bărbăţia lor a făcut să cadă Ştefan Pacoviţa*. 
şi să vie la putere domnia de faţă, sunt închişi 
în urma unei pâr! nedrepte. Un tovarăş al lor 
împins de ură şi lăcomie de ban!, i-a învinovăţit 
că ar fi ucis şi jefuit un pârcălab. Pe viul Dum
nezeu, vă jur, că nu este adevărat; ômeniï me! 
nu eraü tâlhar! şi omorîtorï, e! nu ucidea decât 
pe asupritori! ce-! arătam eu cu degetul, dar nie! 
odată pe omeni! legiuiţi a! stăpânirii. De când 
am eşit eü din ţără, ma! ales, eï s’aü lăsat cu 
totul de haïducit, s’au apucat de meserii şi negoţ 
şi să hotărîse a trăi ca ömen! de ispravă.

— Cum să pôte să să facă una ca asta? 
strigă Vornicul jucând minunat pe omul cuprins 
de mirare; alerg la logofătul cel mare să-l întreb 
pentru ce face unele ca acestea fără scirea mea 
şi îţi făgăduesc că să va face dreptate ômenilor 
Domnii-tale, măcar d’aş! sei că ine duc pană la 
Vodă. Pentru ce nu te duc! şi d-ta la palat? M. 
S. te iubesce- şi î! pare răii că nu te-a! arătat 
i. cî-odată la curte, ca să îţi răsplătăscă după vred- 

cie iubirea ce simţ! pentru ţără şi domnia sa*
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dacă nu vreai să mergi singur, am să me duc- 
din adins ca să-î cer îndreptăţirea ömenilor Dom- 
nii-tale ?i o isprăvnicie pentru Domniata.

— îţi mulţămesc, arhon Vornice, eü nu voi îl 
nimic ; îmi place să trăesc retras pe lângă, munţii 
unde am crescut. Eu am să me duc în Moldova, 
şi să me aşez pe una din făşiele de pământ ce a- 
stăpânit delà moşi strămoşi părinţii mei şi pe 
care mi le-a răpit nedreptatea omenésca.

— Lasă, lasă-me pe mine să fac ce sciü că. 
este drept şi nu mai fi năzuros. Mâne vino să afli. 
isprava alergăturilor mele.

A doua zi Miu fu la ora fixată în palatul 
marelui Vornic. Evghenia sa îl primi cu aceiaşi 
bună voinţă şi îi zise:

— Gătesce-te să mergî la palat că M. Sa te 
astâptă cu nerăbdare. Cât despre prietinii Dom- 
nii-tale acum trebue să fie slobozi, îţi dau cuvân
tul meu de cinste, că am vec|ut hârtia iscălită şi 
pe aprod plecând spre Vornici a’temniţeî, ca să le 
dea drumul.

— Îţî mulţumesc şi încredinţat pe cuvântul 
de cinste ce mï-aï dat, ine duc acasă liniştit; cât 
pentru mergerea la palat ine închin până la pă
mânt înaintea tronului M. Sale şi nu primesc nici 
o răsplătire, ne crec]ându-me vrednic.

— Să ine vezi mort dacă nu vei merge; ce 
pîrdalnicul, nu merg! la spânzurătdre. Neprimind. 
pöte că Vodă s’ar crede înfruntat şi mai sei mi- 
nune. Grecii ăştia sunt superstiţioşi.

în fine, după mai multe rugăminte şi lingu- . 
şirî, Miu se decise a merge la palat şi a prr ,r 
tot ce i-s’ar oferi, cu gând d’a demisiona înd; 
ce ar vedea pe amicii sei afară din pericol, 
puse dar în butca Vornicului alături cu dâns
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merse la palat, întrà înăuntru pe scara cea mare 
şi fu primit în sala tronului cu nisce onoruri 
-demne de un boer însemnat. Ajuns acolo, făcu. 
temeneaüa obicinuită înaintea tronului Domnesc, 
şi M. Sa, cu o bunătate de inimă rară, îl dete 
mâna să i-o sărute şi apoi vorbi cu fostul căpi
tan într’un mod forte măgulitor. Miu cu töte aste 
manifestaţii de bună voinţă, fără să înţeleagă pen
tru ce, se simţea jenat, cuprins de un neastêmpër 
neaşteptat şi de nisce gânduri negre, în fine im
pacient şi doritor de a se vedea cât mai curând 
scăpat d’acolo.

După ce fù pus să şâdă pe un jeţ în rând 
cu boeriî de clasa a doüa, ii se ceti un ofis prin 
care se numia mare Comis şi altul prin care së 
numia Ispravnic în judeţul Saacul. După cetirea 
pitaculuî doi copil de casă îl luară de subţiori 
şi-l duse înaintea M. Sale care së sculă din jeţ, 
coborî doüe din treptele tronulnî şi îmbrăcă pe 
Miu cu conteşul- noii sale demnităţi. Atunci së 
auziră surlele meterlianelel intonând un marş tri
umfal în sala vecină şi boeriî cel mari veniră pe 
rând de-1 îmbrăţişară frăţesce, iar cel mici de-I 
sărutară mâna.

îndată ce së termină ceremonia, Yodă së re
trase în apartamentele sale, iar marele Vornic luă 
de mână pe noul prefect şi-l porni spre sala spă
tăriei ca să-l supue unor noi ceremonii; îndată 
ce së deschise o uşe care da într’un coridor lung, 
trecù mal întêiü Vornicul, apoi doi ciohodarî, pe 
urmă crainicul şi după el noul Ispravnic. Acest 
din urmă abia făcii doi paşi dincolo de prag şi 
îndată së clăti, së retrase înapoi cu spaimă, în- 
tinse. mânile, le crispă ca cum ar fi voit să apuce 

a şi pe urmă căc|ii jos fără suflare, cu un şi- 
subţire de mătase înfăşurat împrejurul gâtului.



, Abia fileu doi paşi şi pe urmă së retrase înapoi, întinse manile- 
căzu jos cu un şiret de mătase în jurul g
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Grecii de spaimă ca sa nu mai paţa ce a pă- 
-ţit Ştefan delà acest resvrătitor de popor, îl su
grumase, îl mâncase fript după zicatôrea prover
bului Komân.

A doüa zi treî-zecî şi nouă de capete erau 
înfipte în ţepe d’asupra porţilor palatului; erau. 
•capetele companionilor lui Miu ; capul căpitanului 
lor era înfipt într’o ţepă mai înaltă. Se adună 
mult popor să privéscâ astă esposiţiune oribilă, 
•dar când unii alţi! începură d’a eşi din rolul de 
spectatori şi începură a murmura şi a regreta 
sortea acestor viteji, fură împrăştiaţi de arnăuţi 
prin lovituri de code de suliţî.

Şecjură astfel espuse trei zile nefericitele ca
iete, şi tocmai a patra zi fură aruncate împreună 
cu corpurile lor, pe câmpul Colintineî spre mân
carea cânilor. Cânii nu-î mâncară, fiind-că Neagu 
şi Florea care scăpase de persecuţiunea Grecâscă, 
veniră nöptea cu câţî-va hingheri ţigani bine plă
tiţi şi-î îngropară pe câmpul unde mai apoi se 
edifică biserica Tirchilesci.

Capul lui Miu însă nu fii înmormântat ci .păs
trat de cei doi fideli servitori ca o relicuă sfântă.

Grecii omorîră pe Miu şi pe aï sei, dar de 
haiduci nu scăpară; Neagu şi Florea intrară în 

• codru, strânseră fie-care câte o bandă din cei 
afiliaţi cu ceata principală a lui Miu, şi sub legile 
acestui căpitan, din generaţiune în generaţiune, 
susţinură contra Grecilor -un resboî înverşunat 
”~nă ce mişcarea lui Tudor ucise cu desăvârşire 

losul monstru numit domnia Fanarioţilor, şi 
t-de-odată înmormântă pentru tot-deauna 
îducilor.
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