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Paracîisierul (ic la Sf. Ghcorglic.
într’o nöpte întunecosă şi ploiosă din tomna anului 

1820, pe când stradele şi casele capitalei s8 aflaţi adâncite 
într’un becesnic întunerec, printre prăfuitele giamurî ale 
chiliei paraclisierulul de la biserica Sf. Gheorghe-Vechiü s8 
zărea încă licărind o slabă lumină fâlfăitore, care aci s8 în
chidea de tot şi aci respândea o lumină vie întocmai ca o 
candelă apr op e de stins.

Acea chilie s8 afla situată în curtea bisericel în par
tea unde se vindea până mai deună-zî cruci şi monumente 
de morminte. Ea s8 învecina de o parte cu strada în care 
röspundea o ferestrue strîmtă şi zăbrelită şi în alta cu chi
lia defteriulul, nu departe de locuinţele celor-alţl servitori 
al sfântului locaşiă. Pe din afară părea a fi curăţică, căci 
dăscăliţă şi defterôïca eraü femei harnice, care când spoiaü 
pentru ele daü cu bidinéua şi pe pereţii vecinului ca să 
nu facă murdăria acestei chilii o pată la extremitatea plă
cutului exterior al locuinţelor lor; pe din întru însă era 
un monument de necurăţenie.

Încliipuiţi-v8 nişte pereţi înegriţî de fum şi praf, pă
taţi de unt-de-lemn, brăsdaţî cu dungi de mucuri de lumi
nare stinse pe zid ; un tavan plin de case de paiangen pră
fuite şi de depozite negre gălbiniciose de fum, o pardosélà 
care nu sö mal cunoştea dacă a fost de cărămidî sail pă
mânt, semănată cu gropi şi moviliţe tot mal bune d’a scrinti 
piciorele îndrăzneţului, care ar fi intrat înăuntru fără bă
gare de semă, şi nişte giamurî care n’aü fost spălate de 
cine ştie câte deciml de ani, din care cauză îşi perdus© 
chiar transparenţa.
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Mobilierul era cu totul în acord cu starea interioru
lui ; în partea despre feréstra së afla un pat de scânduri 
fără de păreţi pe care era aşternută o velinţă vôrgatfi, 
veche, ruptă şi murdară. în colţul patului despre feréstra 
era aruncată cam într’o doră o perină de pae îmbrăcată 
cu o materie, care altă dată trebuia së fi fost albă, dar care 
de usare şi nespălare îşi schimbase faţa într’o culöre gal- 
benă-vânetă-negriciosă. — La cel-lalt colţ së afla o lădiţâ 
verde cu flori vechi şi odorogită şi în partea despre pă
rete o perină lungă de pae îmbrăcată cu o materie de lână 
vărgată.

Lângă pat, în dreptul ferestrei, së afla o masă albă 
de lemn în trei piciôre, pe care së afla o olă mare plină 
cu drojdii de unt-de-lemn, un sfeşnic de pământ în care 
ardea o văpăiţă de cârpă unsă cu unt-de-lemn, o păreche 
de călimări de lemn negru, o sticluţă de chinovar roşiu şi 
vre-o trei cărţi de psaltichie ; lângă masă spre uşe un scaun 
de lemn fără de pereţi, pe care sta un lighian de pământ, 
sub el o olă cu apă şi în colţul celul-lalt perete pe un 
alt scaun un mangal de pământ, d’asupra căruia câţî-va tă
ciuni aprinşi rëspândeaü în casă în loc de căldură un nor 
gros de acid carbonic şi un miros nesuferit şi ucigător.

L

;

Mijlocul acestei case era ocupat de mal multe ole şi 
clondire şi un maldăr mare de mucuri de luminări, lângă 
care sta pe un scăunel un personagiii, care strecura prin- 
tr’o cârpă unt-de-lemn, tumându-1 dintr’o olă într’alta şi 
apoi în clondire.

Acest personagiii era chiar stăpânul acelei somptuose 
locuinţe, adecă chiar Ioniţă Tunsul, paraclisierul delà Sf. 
Grheorghe Vechiü; el pe atunci era în vârsta aceia în care 
omul părăsesce cu totul aerul copilăresc, spre a lua o în
făţişare curat bărbătâscă, adecă călcase peste al doüä-decl i\j 
şi patrulea an.

Fisionomia sa nu era nici urîtă, nid frumösä, dar 
avea o înfăţişare, care te înfiora când o vedeai pentru prima
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oră, maï cu seamă ochit. Iată portretul söü : Un cap 
puţin cam lătăreţ la creştet, un pör negru, des ca peria, 
aspru şi tuns soldăţesce, nisce ochî care deşi micî, dar sub 
fruntea luî cea lată şi sub sprâncenele sale dese şi bine 
arcuite păreai! a fi forte mart şi pătrundătorl, maï cu seamă 
când îî rotea în caţ3 şi-I arunca repede într’o parte. Un 
nas cam lat şi ridicat niţel în sus, nisce buze lăticele um
brite de nisce mustăţî negre şi dese, o barbă mică şi stu- 
fosă, un gât gros ca de taur, nisce spete late şi bine le
gate, un pept falnic, un mijloc potrivit, o statură de mij
loc şi o înfăţişare împunôtôre ; iată întregimea portretului 
eroului nostru pe care preoţii, şi după eî totă lumea, îi 
numia loniţă Tunsu, din causa că în loc d’a purta părul, 
ca toţi camaradil săi lung şi pletos pe spate, îl purta cum 
spuseserăm mal sus tuns pănă la piele.

La îmbrăcăminte însă să asemăna întocmai cu cama
radil săi din acea epocă, adecă în cap purta un cauc de 
lână verde soios şi terfelit, pe corp un anteriü de dumi- 
caton albastru vărgat cu galbăn, lung pănă la genunche, 
rupt, murdar şi jerpelit, la mijloc era încins cu un brîü de 
pambriü împestriţat cu fel de fel de flori şi colori, şi în 
piciöre purta o pereche de iminel scâlciaţi ca val de lume.

După ce sferşi cu strecuratul unt-de-lemnulul să puse 
a număra luminările şi a-le drămui cu ochii şi mâna şi 
după aceia să scula în sus cu un aer plin de nemulţămiro 
şi începu să murmure cu năcas :

— De giaba totă strădania mea! din nimic tot ni
mic ese ; cu mucuri de luminări furate din biserică şi cu 
unt-de-lemn scurs de prin candele nu să pricopsesce un 
om ca mine. Aid, nu e mal mult de şase oca de lumînărî 
şi trei oca de unt-de-lemn; ce să prind pe ele? clece ru- 
biele şi lumea totă. Trel-decI şi cinci de lei în trei săp
tămâni! sărăcie curată. Şi pentru atâta mană mare ce mal 
de minciuni spuse popilor şi epitropilor! Ba că un liliac 
vrend să mănânce prescură a răsturnat un clondir de unt-

mare
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de-îemn, ba că un bolovan de pâment cădut din cuibul 
rênduniciï delà feréstra altarului a spart altul, ba că o lu
minare aruncată din nebăgare de samă a ars töte mucu
rile din iconostas şi altele şi altele, care a cam început să 
nu mal aibă creclëmênt. Nu e de tine paraclisieria Ioniţă 
dragă; ea nu aduce gheliruri multe, şi ţie-ţî trebue bani 
mulţi; bălaia o să înţarce pe curând, căci minciunile tale 
nu mal aü trecere şi StăncuţiI tale îl trebue cam multe 
de iarnă. De ! ce să fac eti. acum cu ăştî treï-cjecï şi cinci 
de lei? Ce să-I cumper mal întêiü? grodinaplu şi belicösa 
sunt scumpe foc de nu te poţi lipi de ele, atica şi mica- 
tonul nu sunt de ea, căci nu voiù odată cu capul să së 
porte drăguţa mea ca mahalagiölcele ; cată să-I iau o ro
chie de citarie, o caţaveică de cutnie şi un fes de Smirna.

„Pentru astea töte îmi trebue 200 lei bătuţi pe mu
che şi luminările şi unt-de-lemnul îmi aduc numai treï-cjecï 
şi cinci! ce e de făcut? Cum dracu să încherbăresc suma 
ce nu së ajunge? Simbria mi-o luai pe o jumëtate ele an 
înainte la Sf. Hie, când îl făcui salba de mahmudele ; să 
mal daü pul de giol pe la Maica Domnului cum făcui când 
îl luai cercel de mărgean şi paftalele cu mărgăritare nu 
mal e pomană, căci ghiulul de diamant ce-1 şterse! ca să 
înţolesc pe Stăncuţa mea, îmi lua din mână cheile bise- 
ricel. Ce să fac? Cum s’o scoţ la cale nu me tae de loc 
capul. Mal sunt la iconă alte scule şi mal şi ca ghiulul 
furat; aş prinde pe ele parale bunicele, dar cum să pul 
mână pe procleta de cheie? în deşert îmi bat capul că ni
mic nu-mi dă prin gând ca să es la sfârşit bun. Trebue 
să mal am puţină răbdare şi apoi vëclênd şi făcend.

— După ce termina acest lung şi instructiv monolog, 
paraclisierul nostru, în care practicarea celor sfinte sădise 
atâta respect de ele, scöse din ladă o boccea mare de 
pânză- cadrilată şi după ce o aşternii jos, puse într’însa 
mucurile de luminări, apoi o legà bine, së duse la feréstrâ, 
deschise gratiile ca o uşcioră, căci eraü puse pe ţîţînî ce
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sö încuiaţi pe dinăuntru, deschise şi giamurile, apoï luâ 
tolba cu luminări în spinare şi cele trei clondire în braţe, 
së sui în pat şi după ce s8 strecura pe feréstrâ, sari în 
stradă drept în faţa porţii banului lui Popazu, şi tăe într’o 
fugă drumul de-a curmezişul. Deşi pe atunci nu era nici 
lămpi, nici gardişti de nöpte şi nici măcar vestitul cine e 
acolo, amicul negustorilor de teapa lui, totuşi së lipi bine 
de zidul hanului, merse în fugă pe sub straşina lui cea 
largă şi nu s8 opri pănă ce nu së vëclù în faţa unei pră- 
väliöre îngropată pe jumëtate în pâmênt; ajungênd acolo 
së apropie de oblônele prăvăliei, bătu de trei ori în gia- 
murl şi apoi stătu în loc nemişcat. După puţine momente 
de tăcere së audi eşind dinăuntru o voce răguşită de om 
somnuros care striga:

— Cine e acolo ?
— Eü, chir Alexe, rëspunse paraclisierul, eü Ioniţă

Tunsul.
— À! tu escï? ce vréï?
~ Ce fel ce vreaü? aï uitat vorba nostră de cu

cliüa ?
— Că bine diel ! dar de ce vil frăţi<5re aşa de târcjiü ? 
— Ce să-I faci? acum am scăpat.
— E încal ceva de povara ta?
— Da, bunicică.
— Să nu më fad, nenişorule, să-mi stric somnul pen

tru lucru de nimic.
— Fi pe pace.
Uşa prăvăliorel së deschise după o aşteptare de câ

teva minute şi peste un cuart de oră Tunsu së întorse spre 
casă cu tolba şi clondirele gole şi în mână cu câteva ru- 
biele.

— Acum să îngrijim de sumuliţa cea mal grosă, striga 
Ioniţă sărind în cămara sa şi închidênd giamurile şi gra
tiile de fer. Mî-a trăsnit prin cap o născocire îndrăsneţă; 
ce-o eşi să iasă; fuga la taica duhovnicul.
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Pronunţând aceste cuvinte, deschise binişor uşa chi
liei sale, eşi afară în curtea bisericeî şi së îndrepta în vâr- 
ful degetelor piciôrelor spre casa lui taica Duhovnicul.

f
y

n.
Sacrilegiul.

Ajungând în dreptul uşii pridvorului casei preotului, 
scöse din adâncul buzunar al antiriului sëü un cârlig de 
fer subţirel şi îl vîrî în brösca, uşii care era încuiată ; după 
douë învârtituri făcute cu multă îndemânare, zăvorul brös- 
ceï së trase fără de sgomot, uşa së deschise binişor şi în- 
tr’o clipă Tunsu fù în pridvor. De acolo merse înainte şi 
dete iar d’o uşe încuiată, păşi fără să facă sgomot pe scân
durile tindei, së apropie de uşa camerei unde dormia 
preotul şi care së întâmplase a fi deschisă, şi aruncându-şi 
ochii înăuntru rëmase în loc cuprins de groză, căci zări în 
mijlocul întunerecului doüë lumini ca doüë stele depărtate 
îndreptându-së ţîntă spre el. Astă vedenie îi înfurnicâ tot 
corpul de groză şi p’aci fu s’o tulâscă înapoi ; dar după 
puţină gândire prinse niţel curagiü, së uita spre acele 
stele mai cu atenţiune şi în fine cjări în obscuritate nâgra 
siluetă a unei pisici, care së deşteptase din culcuşul seîl 
speriosă de vederea unui om strein ce băjbănea prin în- 
tunerec.

f

!
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După ce-i veni inima la loc, së apropia de cuiul de 
sub icône, de care atârnase după vecernie cheile bisericeî, 
trase cu urechia ca să së încredinţeze dacă preotul dörme 
saü e deştept, şi audindu-1 că sforăe, făcu din instinct 
doüë-treï cruci şi apoi puse mâna pe cheie, o lua din lo
cul ei, eşi binişor în tindă, încuia cu cârligul uşa la loc, 
încuia şi p’aceia a pridvorului şi trăgând după sine uşciora 
grădiniţei de dinaintea casei, dete fuga spre biserică şi o 
descuia pe dată.

Aţi întrat, iubiţi lectori, vre-odată nôptea şi fără lu- 
jnină într’o biserică mare? Nimic mai imposant şi mai în-

:
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fi o răt or ca aspectul ce vi-sö desfăşură înaintea ochilor 
la lumina licărindă a candelei ce arde vecinie înaintea 
iconel Maicii Domnului. Acele bolţi înalte şi mal profunde, 

şi infinitul, acel pereţi sombri prin colorit, pe 
care întunerecul îl face şi mal sombri, care vi-sö par a fi un 
imens câmp de luptă pentru feluritele umbre proiectate de 
capriţiosa fâlfâială a candelei, acele ferestre strimte şi lun- 
găreţe, prin care sö strecoră când resbesce câte o dungă 
din argintia lumină a lunel, atâtea şi atâtea fantasme al
burii ce par rătăcinde în acel dedal de obscuritate : în fine 
■acele icône şi şfeşnice, care sö măresc peste mesură şi sö 
transformă în atâtea vedenii cu forme înspâimêntâtôre ; 
töte acestea adunate la un loc, şi înfăşurate şi mărite prin 
adênca obscuritate, te face fără de voie să te înfiorî şi să 
te transporţi într’o lume de năluciri. Pardoséla de piatră 
are un rösunet sinistru, ca cum atmosfera ar fi plină de 
mii de ecouri, şi rôcéla de piatră, care în timpul nopţii e 
îndoit mal pötrunclötÖJ e, te face să cred! că te scoborî în- 
tr’un mormênt. Pe timpul ploios criv0ţul ţipă cobitor în- 
vertindu-sö pvirycupola catecumenulul şi pe timp senin li
liecii ce întră 'prin câte un giam spart produc pe sus un 
sgomot st»âştru care te face să te înfiorezi. în acöstä imensă 
maiestăţi ,£nţa omului sö reduce la propria sa micime, şi 
orî-cât’egoist ar fi muritorul, recunosce cât de măreţ e 
veclnicul infinit.

Pe când filosoful, omul cu concepţiunî înalte este 
muncit de asemenea gândiri măreţe, omul cu imaginaţiunea 
•strimtă este cuprins de spaimă şi fără să vrea, îşi plecă 
fruntea înaintea maiestăţii locaşului divin. Asemenea sen
timente cuprinse şi pe Tunsu când trecîi dincolo de uşa 
ce deschisese, şi sö vödu în faţa acelui sombru şi impo
sant tabloü! De când sö pomenise el pe lume, din mica 
sa copilărie crescuse pe piatra bisericel şi nu scia ce este 
fiica; basmele cu strigoii şi pricolicii la el nu aveaü tre
cere ; în biserică întrase pe întunerec de nenumörate ori 
fără pic de lumină, şi cu

imense ca

töte acestea într’aceia nöpte



tresări în faţa acestui spectacol si fù cât p’aci să fuga 
înapoi înfricoşat şi cu inima sdrobită de remuşcare, fiind-eă . 
consciinţa sa îl spunea că crima i-a povăţuit paşii într’a- 
ceea oră înaintată în sfântul locaş şi dorinţa d’a comite un 
sacrilegii! i-a pus clieia bisericel în mână.

Ar fi fugit dacă lăcomia de argint n’ar fi fost mal 
mare ca spaima şi dacă culpabila sa pasiune n’ar fi fost 
mal puternică ca respectul ce-I inspira sfântul locaş. Făcu. 
dar un pas şi încă câţi-va pănă ce se vëdù în mijlocul 
bisericel, dar ajungând sub cupula cea mare şi în faţa 
sfintelor icône, corpul îï së înfurnicà de mil de fiori, de
getele mâne! drepte së ridicară împreunate până la frunte 
şi iarăşi îşi fileu. semnul cruce!. Avea şi de ce să se cu
tremure ; afară crivăţul mugea cu furie şi înăuntru cer- 
cevelele ferestrilor trosneaţi scoţend gemete plângëtôre ; 
lumina candelei mişca umbra obiectelor dimprejur şi le 
făcea să jöce ca cum ar fi fost însufleţite, într’o iconă. 
toca carii şi lemnul altei icône trosni deodată, ca cum s’ar 
fi rupt tâmpla şi ar fi vrut să ca^ă.

— Iartă-me dômne, striga el atunci endend cu faţa 
la păment înfricoşat, iartâ-më Maica Domnulji, adause tre
murând, că ceia ce ara făcut nu mal fac. Mâl ^Jbine sărac- 
şi curat, adause el ridicându-së în sus şi tulinS’o-.,înapoi.

Când së vëcjù afară din biserică şi în mijlod’^flumel 
reale, aprinderea imaginaţiunel sale së calma, sângele i-së- 
potoli şi începu să rîcjă singur de spaima sa şi să-şî clică:

— Scil că sunt un prostănac bun de păscut gâştele !. 
Să më speritl eü de nimica totă, de o iconă care tros- 
nesce şi de umbra unor sfeşnice! Ti! că guguman mat 
sunt neiculiţă! Dacă n’oî lua sculele delà icône, de unde 
să fac rost de .bani? Şi Stanca ce-o să clică când m’o vedea- 
venind la ea cu mâna golă? Ea care pentru mine face o 
mulţime de jertfe, pune pe gönä omeni bogaţi cari mor 
după ea, şi më iubesce numai pe mine ? Dacă nu i-oî face 
şi eü atâta hatîr, la ce dar mal sunt bun? Mat bine să in&



ia totă leota drăcească şi să mi-së usuce amcndoüä ma
nile pănă la cote, decât să vëd pe Stanca mea uitând u-sö 
chiondoruşî la mine ; aide, fie ce-o fi !

După ce murmura aceste cuvinte, së în torse înapoi, 
întră repede în biserică, së arunca spre icona Maicii Dom
nului ca un furios, îl rupse pe dibuite şi tremurând de 
grabă şi de frică toţi banii şi tote sculele ce avea atârnate 
împrejurul gâtului, şi după ce le băga în sîu, së întors© 
fuga înapoi de frică, ca să nu-1 reapuce remuşcarea şi în 
uluiala sa nu băgă de sâmă sfeşnicul de lângă iconostas 
si dete peste el căcjend d’a berbeleacul cu densul cu tot, 
făcând un sgomot care-I îngheţa tot sângele din vine.

După ce stătu o bucăţică bunicică de timp întins pe 
pământ mat fără de cunoscinţă, viindu-şî în fire şi vëclênd 
că nu s’a scufundat pământul sub el cum creduse întêiü, 
şi nu l’a înghiţit iadul de viîi cum i-së păruse, ridica ca
pul în sus, së uită sperios împrejuru-I şi zărind sfeşnicul 
lângă el înţelese aceia ce s’a petrecut, së scula dar repede 
în sus, puse sfeşnicul la loc, eşi în grabă din biserică ca 
să nu-1 surprindă rövärsatul dorilor, pe urma încuia biserica, 
tremurând vargă de neastâmpăr şi emoţiune, deschise uşa 
delà pridvor şi tinda casei preotului şi după ce puse cheia 
bisericel la loc şi încuia uşile, eşi binişor şi întră în că
mara sa ca să dea în fine un curs liber sbuciumărilor su
fletesc! ce-1 chinuise.

— în sfirşit ! striga el scoţând sculele din sîn şi uitân- 
du-së la ele cu drag, Stanca e iarăşi a mea, demonul dra
gostei m-a ajutat şi de astă-dată; mâne când vor descoperi 

■furtişagul, nimeni nu va bănui că eü sunt hoţul; dar pănă 
una alta vorba celuia, paza bună feresce primejdia rea.

Rostind aceste cuvinte dete patul la o parte, ridica 
o cărămidă d’asupra căruia së rëdima piciorul patului, făcu 
o gropiţă în pământ, îngropâ sculele acolo, apoi puse ţă- 
rînă d’asupra, o bătători bine, aşeclâ cărămida la loc şi 
piciorul patului d’asupra, së arunca în pat, stinse feştila 
din sfeşnic şi së culca murmurând între dinţi.

I



IZ

— Vino somn de aţîpesce ăştî ochi ce nu to mal cu- 
nösce din diüa în care dării ăst demon cu chip de femee 
jucând hora pe bătătura hanului delà Grozăvesc!. Ah! 
Stanco, Stanco, de ce n’arn eü atâta stare cât să pot să
tura pofta ta de îmbogăţire ! M’aî gonit erï cjicendu-mî că 
nu mal mö primesc! cu manile gôle ; deschideţi acum dră
gălaşele tale braţe că iubitul tëü peste câteva ciasur! are 
să vie încărcat cu töte bunătăţile ce a! dorit. Ah! ma! e 
cu putinţă să dorm când sufletul meü së sbuciumà gân- 
dindu-sô la atâta fericire !....

III.
S t ii n c u t a.»

Să lăsăm pe Tunsul să sö muncöscä cu somnul şi cu 
gândurile lui şi să ne transportăm într’o căsuţă mică dar 
curăţică, situată într’una din cele ma! retrase mahalale din 
Eucurescl.

întruna din cămările acele! căsuţe, pe când cocoşul 
vestea muncitorului c’a sosit ora deşteptăreî, do! tineri, un 
bărbat şi o femeie în flörea verste!, staü pe stinghia pa
tului îmbrăţişaţi şi sârutându-së îşî lua unul delà altul rë- 
mas bun şi nici unul nici altul nu së îndura să së des
partă, ci după ce sö depärtaü o clipă iar së urcaţi unul în 
braţele altuia şi iar sö särutaü şi së desmerdaü ; în fine 
femeia clise :

. — Dumi-te drăguţă că a început să së lumineze de 
cliüä şi cu ea scil tu cine vine.

— Sciü, da, murmura bărbatul încruntându-së ; un 
nemernic, un biet paraclisieraş care nu este vrednic nici 
măcar să-mi deslege opincile. Eh! Stanco, Stanco, de ce 
nu më iubeşti tu pe mine cum te iubesc eü, de ce n’as- 
culţl poveţele mele şi nu vréï să fugim departe de aceşti 
EucurescI şi de ăst colivar beceşnic şi să mergem la ţară, 
să ne cununăm şi să trăim o viaţă, ca să rămnescă o lume 
întrégâ !

— Ţl-am spus eü ce më opresce.
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— Ia nimicuri, surată.
— Ba nu sunt nimicuri drăguţă; ăst om a făcut mult 

pentru mine, më iubesce din băerile inimel şi face mir şi 
mii de jertfe ca să-mi îndeplinéscâ poftele; ml-e milă de 
el săracul să-l las aşa deodată cu inima friptă, căci liotărît 
ar muri.

— Crape lual’ar dracu.
— Ba să-l ferescă Dumnezeii, căci atunci s’alege po

mina de gândurile mele. Ia aduţî aminte Tudore dragă ce 
eram noi când trăiam în Grozăveşti şi ce suntem acum ? 
Sărăcia cea mal cumplită ne chinuia pe amêndoï şi hainele 
sö rupsese pe noi de ne era ruşine să mal eşim în lume ; 
într’o zi o surată îşi făcu pomană cu mine şi mô împru
mută cu hainele el de lucrătore ca să es şi eü o leacă la 
horă ; norocul aduse pe Tunsul pe bătătura hanului şi de 
atunci sărăcia a dat dosul de la noi, eü am haine, scule 
şi më joc cu banii şi tu al casă, locuri, car şi bol de nu 
sciî ce e calicia; aşa e?

— Aşa e; şi apoi? murmură Tudor.
— Ce’ţî lipseşte ţie dacă vine şi Ioniţă din când în 

când pe la mine ca să verse în casa mea belşugul şi bo
găţia.? Tu sciî bine drăguţă că numai tu singur eşti stăpân 
pe inima mea şi ale tale sunt tote nopţile şi desmierdările 
mele; ce mal vrei?

— Ce mal vreaü? hm! hm! ce’mï lipsesce? mô mal
întrebi ?

— Da, te întreb, căci te cunosc eü pe tine tot atât 
cât te cunosc! şi tu însuţi. Tu eşti leneş, Tudore, holdele 
tale cam înţelenesc pe câmp, ţie-’ţl place să’ţt vie banii 
d’a gata, pică pară mălăiaţă. Dacă te-aşî asculta pe tine 
şi ne-am lua câmpii, sărăcia iar ne-ar înhăţa cu ghiarăle 
sale de oţel, şi acum când am dat de bine n’am mal pu- 
tea-o suferi.

— Sărăcia? ia lasä-inö încolo cu a sărăcie, că nu e 
frica el care te ţine de dârlogil jDaraclisieruluî, ci dragostea; 
ea spurcata e de vină.
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— Dragostea! eü iubesc pe Ioniţă! esclamă Stanca 
ou mirare, ce al căpiat Tudore leică?

— Ba nici căpiat nici nimic, dacă ’ţi era aşa mare 
fiică de sărăcie şi doreai să te îmbogăţeşti, ascultai pupu- 
iolile ftlor şoimanî de boerî cu pungile doldora care’ţi ţine 
poteca din zori de ziuă până în amurgit, şi te făceai şi tu 
jupânesă chiabură ca multe altele.

— Til! că agiamiü mal eşti tu măi Tudore ! pe semne 
că tu n’al priceput boacă pentru ce n’am priimit banii şi 
prefăcută dragoste a acelor bogătaşi fără inimă şi milă. — 
Dacă le ascultam vorbele lor de miere petreceam câte-va 
dile în bogăţii şi desfătare şi pe urmă când îmi era lumea 
mal dragă calindroiul sătul pleca p’aci încolo lăsându-mă 
să me bocesc cu inima friptă şi se ducea să pue altora 
flori la "ureche. Ce ajungeam eü după aceia? jucăreia în
tâmplării, adl a unuia, mâne a altuia, nevoită a’mî risipi 
sănătatea şi frăgezimea spre a place craidonilor ca să-mi 
agonisesc o ticălosă de pâne de tote J mă făceam
röba nazurilor tuturor, ca să nu pier de fôme. Astea tote 
tineaü cât ţinea şi tinereţa şi frumseţa, dar pe urmă când 
venia sbârciturile bătrâneţe! ce mă făceam? era să mor do 
fôme gonită şi huiduită de totă lumea şi batjocorită că o 
leliţă de mahala. Ţl-ar fi plăcut să mă vecii astfel Tudore ?

— Nu, ferescă Dumnecjeü, din potrivă aş vrea să te 
văd plină de bani şi slavă, căci afară de calendrol mal 
sunt şi boerl în ilihie.

— Cădăturî scurse mal nainte de vreme, de putere 
şi sănătate, unchiaşl plini de böle şi de năcazuri cari să-mi 
mănânce tinereţa şi să-mi amărască cjilele. Al vrea tu să-ml 
vend eü tinereţa pentru banii lor, şi apoi să fiü osândită 
la o bătrâneţe fără de vreme şi băgată de zulia lor la o 
închisôre care să mă lipséscâ de töte 'bunătăţile, chiar de 
tine dragul meü Tudorică?

— Odată cu capul nu, striga Tudor, luându-I capul 
în mâni şi acoperindu-1 cu mii de sărutări.
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— Atunci lasä-mö să fac ce seid eü, sufleţele, (lise 
apoï Stanca mângâind bărbia amantului söd, căci mal bun 
c paraclisierul decât toţi ăştî boerl putred! de bani şi zam- 
paralîcurî, căci el mö iubesce ca un nebun, sô închină or- 
besce la töte plăcerile mele şi më lăsa să trăesc în voie 
cu tine, drăguţul meü, cu tine fără care n’aşî puté trăi o 

! cjiulică măcar.
— Grăeştî adevărul tu Stanco? striga Tudor uitân- 

j du-së spre ea cu o căutătură învăpăiată.
— Să n’am parte de lumina ochilor.
— Bine, te cred, te cred şoimană fermecătdre ce 

eşti, striga ţăranul desmerdându-o cu entusiasm.
— Şl-apol ce-mi lipsesce mie trăind cu Tunsul? el 

j îmi face töte voele, înfruntă chiar neputinţa ca să-mi în- 
deplinöscä plăcerile. Stăricica pärintöscä o cheltuesce pen
tru gusturile mele, aceia ce câştigă delà biserică jertfesce 
pentru dorinţele mele şi să face luntre şi punte ca mie 
să nu-mï lipsöscä nimic. Dacă aşi voi eti ar face şi mal 
mult, ar putea găsi atâta aur cât sä möie numai în fir şi 
pietre nestemate, ar face ori ce ar vrea sad mal bine aş 
vrea ed, căci Dumneded a sădit în inima lui o voinţă ne
strămutată, o îndrăsnelă ne-asemenată, o hotărîre neschim- 
băciosă şi pentru mine o iubire nemăsurată. Dacă a rômas 
pan'acum părăclisier, a römas căci am voit ed, fiind abia 
un copil încă neispitit ; mâne să-I die ed : aid! înainte, şi 

i vel vedea pănă unde are să së sue. Printr’însul am să-mi 
fac ed norocirea mea şi a ta.

— A mea! esclamâ cu dispreţ Tudor, ce e? un pa
radisier becişnic să mö pricopsöscä pe mine ! ia nu mal 
to legăna într’asemenea nădejdii deşarte lea Stanco.

— O să vecii tu, şi ca să te încredinţezi al să pu
nem römäsag amêndoï că va face orî-ce îmi vel dice tu să 
facă, chiar d’ar fi un lucru peste putinţă.

— Te prind!?
— Më princ}.

!
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— El bine dacă aşa ascultă. Ţl-aducî aminte ca 
aseră a trecut pe la porta ta butca unuî vlădică trasă de 
nisce telegari de mânca foc. Tu când ar vëdut’o aï stri
gat: ah! ce mal calescă şi ce mal armăsari! Dacă dră
guţul d-tale ţi-o aduce butca şi cal în soroc de-o sëptô-; 
mână şi ţî-o c]ice: sue-te în butcă şi plimbă-te, atunci j 
voiü crede ceia ce cred! tu de el şi-ţi voiü dice : e vred
nic de a ta iubire.

\

— Ce fel? vreai s’o fure, să së facă hoţ?
— Ce-o vrea să facă.
— Dar pe urmă ce voiü face eù cu butca şi caii şi 

cum va scăpa el din ghiarele stăpânire!?
— De cal şi trăsură te scap eü curênd prin mijlo

cirea unor cunoscuţi, care sciö să schimbe în aur asemenea !
lucruri, şi cât pentru el dac’o vrea îl duc într’un loc unde 
nici dracu nu va putea să-l găsescă.

— Să scil că Tunsu va face aceia ce ml-aï dis.
— Dac’o face-o

>

pe cinstea mea de haiduc, më jur . 
că-1 voiù face căpitanul meü.

— Haiduc! tu haiduc!.. esclama Stanca uitându-së
la amantul sëü înlemnită de frică şi mirare.

— St, replica Tudor puindu-I mâna la gură, tăcere ; 
peste o sëptëmânâ viü delà Grozăvesc! ca să-I vëd isprava ; ; , 
rëmas bim.

Trei ore după plecarea lui Tudor, un alt tênër întră 
alergând în aceiaşi căsuţă, sô agăţâ de gâtul Stanchil şi o 
acoperii cu calde sărutări : acesta era Tunsu.

După un torent de îmbrăţişări, amoresatul nostru 
scöse din sîn o pungă şi vërsând în palmă-I tot conţinutul 
el, îi c]ise sărutând’o din noü:

— Iată bani cu care să-şi cumpere iubita mea tot 
ce-I place; numără dragă şi vel găsi şaî-cjecî de turaliî de; ' 
aur toţi cu zimţi ascuţiţi. Cu el poţi să-ţi cumperi şi ro-j 
chie de grodiberlin şi caţaveică de samalagea îmblănită cuj 1 
cacom şi fes alb de caşmir cu turban de filaliü cusut.; 
cu fir.

!
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— Pentru ce te-aî supărat Ioniţă dragă, răspunse 
Stanca băgând banii în pungă şi punga în ladă, pentru ce 
te-aî dat la atâta ostenâlă spre a-mi aduce atâtea bani? 
tu ştii că eü nu te iubesc pentru banii tăi, ci pentru dra
gostea ta; tu ştii, că dărnicia ta mi-a făcut o mulţime de 
haine şi scule destule ; ce să mal fac şi cu aceşti bau! şi 
cu atâtea găteli?

- Să te faci mal mândră ca o domnită.»
— Ce fel numai gătită îţi plac eü ţie?
— Mie! aduţl aminte, că ml-al rănit inima când erai 

îmbrăcată numai într’o biată cătrinţă. îmbrăcată saü ne
îmbrăcată, tu eşti D-cjeul meü pe acest pământ.

După ce să scurse mal multe ore în plăcere şi des- 
merdare, Stanca întorse spre Tunsul frumoşii săi ochi, si 
uitându-să la el galeş, îl clise cu o voce dulce şi pătrun
dă tore :

— Seil tu dragă că am să-ţi spun o veste?
— O veste mie ! esclamă Tunsu mirat.
— Da, o veste forte veselă pentru tine şi forte pri- 

mejdiosă pentru mine ; peste câteva luni al să fi tată, 
adaose fiica Evel aruncându-să cu transport în braţele 
lui Tunsu.

— Ce aï dis ! esclamà Ioniţă radios de fericire ; tu 
mă şeguescî Stanco !

— Nu drăguţă, îţi spui adevărul, răspunse Stanca as- 
cundându-şl fruntea în sinul amantului säü, ca cum s’ar fi 
ruşinat.

— Tată eü ! repeta paraclisierul transportat în al 
treilea paradis, şi tu mama copilaşului meü, tu zîna zîne- 
lor! dar nu e cu putinţă, este lucru peste fire, n’a dat 
D-cleü muritorilor să guste o asemenea fericire pe acest 
pământ.

— îţi grăesc adevărul, răspunse Stanca ; de patru luni 
eram îngreunată şi tocmai asâră am băgat de sémâ, într’un 
chip forte mucalit. Ascultă ca să rîdl : venise la mine o

3„T. H.“
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vecină cam pe la sânţi tul sôreluï, ceva in aï ’nain te d’a în
cepe să plouö şi ne puserăm pe laviţa de la portă ca să 
stăm de sindrofie. Pe când vorbiam de una şi de alta, de 
odată vecina mea îinî precurmă vorba şi-mî clise : Ia te 
uită soro ce mal calâscă şi ce maî telegari ! eü mö uitaiü 
într’o doră, dar abia îmi aruncaiü ochit spre acel armăsarî, 
care mâncaü foc şi zări iii acea butcă numaî poleială şi de 
o dată simtiiü mişcându-mî ceva prin inimă într’un chip 
neobicînuit şi mö vöcluiü cuprinsă de nişte tăeturî cumphte, 
care-mi trecură una după alta prin inimă şi ţîţa dréptâ.— 
„Ce aï sorioră dragă? strigă vecina vëzêndu-më că m’am 
înălbit la faţă ca colilia şi că era p’aci să cad întinsă pe 
păment. „Ah! surioră, röspunseiü eü, dacă nu m’oî plimba 
măcar un cesuţ într’acea butcă mândră şi trasă de acel 
paralel de caî, să sciî că mö găsiţi mörtä. — Yaî de mine ! 
strigă vecina frângendu-şî manile, eşti grea săracan de 
mine şi aï poftit? Să facî ce-î face să te plimbî, că dacă 
nu ţi-oî împlini pofta, pierd! pruncuşorul şi-ţ! primejdueştî 
dilele. Eü rîseiü de asemenea poftă hazlie, dar vecina îmî 
clise: Să nu ţi se pară glumă soro dragă, că multe primej
dii s’aü întâmplat dintr’astă pricină. — Dar cum tătarii să 
n’o iaü drept glumă? röspunseiü eü ; de unde vrei să adun 
eü atâţia bani ca să cumpör butca vlădichiî de la Slătarl? 
— Ce s’o cumperi? îmi zise vecina, să-I spui vlădichi pri
cina şi să-l rogi să ţi-o împrumute jmntru un cés. — Cine 
să’l rôge, eü ? — Ba nu, bärbatu-töü. — Odată cu capul nu 
sö va învoi el ca să fie luat în rîs de greci. Dacă e aşa, 
surată, clise vecina plecând, să sciî că copilul ’ţl-e mort. 
D’atuncî copilul n’a mal mişcat şi gura mi sö umple în- 
tr’una de apă gändindu-mö fără de contenire la butca zlă- 
tăreanulul. N’am dormit totă nopticica plângêndu-mï copi
laşul şi blestemând ceasul, în care a trecut vlădica cu caii 
lui pe la pôrta mea. însă când s’a f&cut c}iuă am rîs sin
gură de prostia mea, dar lucru ciudat, nu mi sö ia^de loc 
gândul d’acolo.
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— Butca Zlătăreanului era ? întrebă Tunsu după ce 
stătu câte-va minute adâncit pe gânduri.

— Da, a Ylădicliiî care sluji Dumineca trecută la hra
mul bisericel.

— Bine, dise el sculându-së, de ad! într’o sëptëmânâ 
saîi doüa aï să te plimbi în butca ce ţl-a plăcut, şi eşi re
pede din casă.

IV.
Butca zliltftreanulnî.

în seara acelei dile, Ioniţă Tunsu së duse la părintele 
Duhovnicul şi-I cjise :

— Prea cinstite părinte, m’am hotărît să më las de 
paracliserie şi şă-mî iaü lumea în cap.

— Dar de ce măi băete?
— Căci n’am noroc ; mal deunăc}! së furà delà Maica 

Domnului ghiolul de diamant şi më învinovăţirăţi pe mine 
şi-mi luarăţî din mână cheile bisericel, astăzi peri delà 
iconă töte sculele, deşi cheia fu în păstrarea sfinţiei tale. 
Trebue să fie un proclet de om, oare më duşmănesce şi 
vrea să më piardă, de aceia m’am hotărît şi eü să-mi iaü 
ochi de fiară şi să më duc la nisce rude delà ţară.

— Cine te-a mal învinovăţit de astă-dată de te plângi? 
dise preotul, eü singur am vëdut asörä sculele la iconă, 
când eşirăm din biserică şi tot eü am băgat de seamă as- 
fcăfjî că lipsesc pe când tu îţi vedeai de töcä.

— Va să dică më spionai, părinţele? esclamă Tunsu, 
d’aia m’am hotărît şi eü să-mi pierd urma, ca să scap de 
duşmani şi de bănuell.

— Fă cum vreai băete ; dar îţi spuiü curat că de tine 
o să fie rôü.

După ce eşi delà preot, Ioniţă îşi lăsâ ţoalele ce avea 
în seama dascălului Gheorghe defberiü, care era burlac 
ca şi el, eşi din curtea bisericii afară, trecù pe lângă zi- 

. durile puşcăriei, oare pe atunci era situată pe locul unde
2*
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este astăcjî piaţa sfântului Anton, închise ochii şi-şi scuipa 
în sîn, când vădii pe nenorociţii arestanţî că întind mânile 
prin zăbrelele ferestrelor închisôreï ca să ceară delà tre
cători o lăscae saù o cojiţă de pâne, şi după ce cutreeră 
mal multe strade, întră repede în prăvăliora unul telal, şi 
dând cu ochii de un jidov rufos îl dete o nisfea şi hai
nele după el şi trecu în cămara din dos. Când eşi din 
odaia d’alăturl, soioiul paradisier dispăruse şi eşise în lo- 
cu-I la ivâlă un mitocan încălţat cu pantaloni largi de 
materie cu creţuri la spate, îmbrăcat pe trup cu o cămaşo 
albă cu altiţe şi o fermenea cu găetanurî şi în cap cu o 
căciuliţă de ôe pusă scil colea cam pe sprânceană, ca să 
sö înebunâscă mahalagiöicele după el.

Astfel deghisat eşi din telălie, trecù prin mal multe 
strade, şi ajungând în dosul hanului Slătarilor, întră într’o 
cârciumă şi întrebă pe un băiat dacă se află acolo vre-una. 
din slugile Ylădichil.

— E numai vizitiul, răspunse băiatul.
— Care e?
— Acea băhanie, care bea singur la masa din fund ; 

e un beţiv de frunte, dacă pănă acum nu e matosit, apoi 
să scil că n’are parale.

— Adu-mi o oca de vin la masa lui.
Cu paharele în mână prieteşugul să face lesne şi să în

temeiază şi mal lesne ; pe la dece ciasurî din n6pter 
când eşiră din cârciumă, căci pe atunci pe la acea vreme 
să închideaù prăvăliile, Tunsu şi vizitiul vlădichil eraü cei 
mat buni amici şi despărţindu-să îşi dădură întâlnire pen
tru a doua di tot în cârciuma de unde eşise.

Ceia ce să petrecù a doüa di în cârciumă nu pot să 
vă spun; vă spun numai că în acea sâră după vecernicie, 
ţiganul dise archidiaconulul că nu mal pöte să şâdă, căcX 
nu să simte bine şi i-a adus om în loc. Diaconul spuse 
vlădichil şi vlădica ceru să vadă pe omul adus de vizitiii. 
Acel om era Tunsu. Esteriorul lui plăcii călugărului, mal
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cu seamă că scia să vorbéscâ grecesce, şi vlădica îl băga 
în serviciul sëîi pe dată. Şeapte cjile d’arêndul paraclisierul 
nostru făcu pe vizitiul spre marea mulţumire a vlădichil, 
căci scia să mâne bine caii şi nu avea darul beţiei ; într’a 
opta di care se întâmplase a fi di de Duminecă, vlădica 
era invitat să prândéscâ împreună cu alţi archierel şi egu
meni greci la consulul rusesc.

Când pleca d’acasă grecul porunci lui Tunsu să së 
întôrcâ îndată ce l’o duce la consul şi să deshame iute 
caii, căci o să petrecă pănă noptea târcliü, şi când së va 
întôrce o să vie cu egumenul Stavropoleuluï. Së adunau 
călugării nôptea la eleiul rusesc, nu ca să stea de benche- 
turî şi ziafeturî, ci ca să facă politică, căci pe atunci sa- 
îônele representantulul pravoslavnicei Rusii era centrul de 
unde së întindea iţele intrigelor în ţera Românescă, şi că
lugării greci eraü emisarii cel mal zeloşi şi mal aprigi, care 
preparaü eteria ce isbucni peste un an.

Tunsu îndată ce lăsa pe grec la scara consulului 
muscălesc, dete bice cailor, eşi pe portă ca o săgâtă şi o 
ţinu. într’o gdnă pănă ce ajunse la porta căsuţei drăguţei 
sale. Ajungând acolo së dete jos, dete o leiţă unul băe- 
ţandru să ţină frânele cailor pănă ce së va întôrce, întră 
ca vêntul înăuntru radios de bucurie că va împlini pofta 
prea iubitei lui, adecă va plimba-o în butca dorită pănă 
la miedul nopţii, dar râmase încremenit în mijlocul pra
gului, când deschise uşa şi îşi arunca ochii în cuibul fe
ricire! lui.

Val sêrmanul de el! aceia pentru care făcuse atâtea 
jertfe, së făcuse hoţ şi-şi sacrificase chiar posiţiunoa sa, 
sta tolănită în pat alături de o namilă de voinic. Par’că 
căcluse trăsnetul pe creştetul capului sôü. Coţuşea de muiere 
cum îl vëclù, în loc să së firosâscă cu firea începu să rîdă 
din băerile inimel, şi să facă ghimbişurl în profida ridico
lului costum ce purta Ioniţă..-Luî Tunsu însănu-I ardea de rîs:

— Cine e acest om'? strigă el păşind pragul şi puin- 
du-së în drejDtul uşii după ce a închis’o bine.
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— Acest om? esclamă împeliţata ca cum s'ar fi mi
rat, ce fel, nul cunoşti? n’aî maî vözut pefrate-meü?

— Ce fel nene Ioniţă, aclaose găliganul ridicându-së 
întro rînă, nu mal me cunosc!? nu’ţî aduci aminte de Tu
dor, fratele Stanclii, cu care al böut an ţărţ de atâtea ori 
la lianul de la Grozăveşti ?

Tunsu îşi aduse aminte că într’adevër amanta sa atunci 
când făcură cunoştinţă îl înfăţişase pe cine-va poreclindui 
cu numele de frate, şi recunoscu în chipul găliganului din 
pat trăsurile cumnatului sëù Tudor de la Grozăveşti. Astă 
amintire îl descreţi fruntea şi-I redete voioşia.

După ce trecu furtuna, spuse Stanchil să së gătâscă, 
căci butca vlădichil o astéptâ la portă. — Aucjind aceasta 
Stanca sări în sus de bucurie şi făcu cu coda ochiului un 
semn lui Tudor care-şl muşca buza de ciudă şi mirare, şi 
cât te ştergi la un ochiţi amêndoï fură gata de plimbare. 
Stanca eşi mal întâi cu iubitul el, iar Tudor rëmase mal 
în urmă ca sö stingă lumânarea şi să încue uşa. Stanca sö 
sui în butcă şi pofti şi pe Tunsu lângă ea cu tot costumul 
lui de vizitiü, iar Tudor după ce încue uşa şi porta casei, 
eşi şi el, luă frânele din mâinile băeţandruluî, së aşeclă po 
capră şi dete bice cailor.

Caii sburaü ca vêntul şi trăsura mergea ca gândul ; 
îţi era mal mare dragul să te plimbi într’ast fel de tră
sură, mal cu semă fiind drăgostit şi avêncl alături obiectul 
dragostei. Vorbele de foc, îmbrăţişerile, sărutările şi mar- 
ghioliele së succedaü una după alta fără de sfîrşit, iar tră
sura mergea într’una cine ştie unde şi timpul së scurgea 
cu neînduplicăciosa sa regularitate. Tunsul nu së trezi din 
beţia voluptăţii de cât atunci când vëcju geamurile feres
trelor butcii albindu-sö de lumina zorilor şi zări în ere- . 
pusculă silueta arborilor unei păduri dese.

— Val de mine! s’a făcut cliuă, strigă el smäcindu-sö 
din amăgitorele braţe ale drăguţei sale.

— El, şi dacă s’a făcut? replică ea galeşă; nu sun
tem împreună ?
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— Ba da, draga mea, dar trebue să ducem butca în- 
napol ; cumnate Tudore, adause el deschidênd ferestruia 
despre capră, întorce înapoi până nu să deştăptă călugărul 
căci altminteri sunt pierdut.

— Peste pöte, răspunse pretinsul frate al amantei 
sale; caii aă nevoie de odihnă fiind rupţi de ostenélâ şi 
eü pic de somn. Mal bine să mergem în satul ce să vede 
colo ca să-I odihnim vr’o doüä ciasurî şi după ce-oin îm
buca şi noi ceva să ne dăm puţin pe o rînă ca să ne des- 
morţim ale piciôrelor.

— Dar bine măi omule vremea trece, să deştăptă 
călugărul şi dă veste la agie.

El şi? ce-ţî pasă?
— Pap puşcăria fără de nici o vină.
— Dar de unde să te ia?
— Cum de unde ? dar arnăuţil stăpânire! ce lucru aü ?
— Habar să n’aî de el. Am trecut noi Ploesciî, am 

pus eü cinci poşte între noi şi arnăuţil agiel din Bucurescî, 
să nu mal aibl acu habar; ia să tragem caleaşca colo în 
pădure, să dăm caii la iarbă şi d-v. aşedaţi-vă fără grije 
pe acel troscot şi dormiţi pe amândouă urechile pănă daü 
eü o raită prin sat ca să fac rost d’ale mâncăreî.

— Cum văd eü, mă făcurăţl hoţ fără de voia meal 
dise Tunsu dându-să jos din butcă împreună cu amanta sa.

— Nu eşti nici cel dintêiü, nici cel de pe urmă, re
plică Tudor luând’o spre sat.

După ce mâncară şi să odihniră, pe sub seară Tudor 
dise lui Tunsu:

— Ascultă cumnate, butca asta o să ne dea de şu- 
gubină, căci nu este de mutra năstră o călească mândră 
ca asta. Cum ne-o cjări vre-un gulerat d’aî isprăvniciel, 
pune mâna pe noi şi o păţim mal nainte d’a primi veste 
delà Bucurescî. Mal bine s’o năpustim în fundul ăstei pă
duri cu hamuri cu tot, şi noi să luăm numai caii, să îucă- 
lecăm pe câte unul, pe soru-mea Stanca s’o punem pe

I
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oblânc când la spatele unuia când la ale celuilalt şi să 
mergem numai nôptea din pădure în pădure pănă ce vom 
ajunge la un loc unde am nisce prietini care scie să vândă 
cal cu asemenea ponos.

— Aşa să fie! răspunse Tunsu luându-şl inima în
dinţi.

Y.
G iamb aşii.

Pe la începutul acestui secol să afla în munţii Pra
hovei o vălcea mărginită despre nord şi răsărit cu nisce 
dealuri acoperite de o întunecosă pădure de fagi seculari 
şi despre miadă-di şi apus de nisce ziduri de pământ roşu 
şi verde lipsite de vegetaţiune. Acâstă vălcea n’avea scur- 
söre spre vale ca cele-lalte sghiaburî de munte, ci apele 
ploilor şi ale desgheţurilor ce să scurgeaţi după coste, să 
vërsaü într’un mic eleşteă aflat în mijlocul el. într’ânsa nu 
să coboraü nici o dată vitele mocanilor nici ale megieşilor 
ca să pască, căci îndată ce să spărgea vr’un norişor, vâl
ceaua să transforma într’o baltă nemărginită, care usca cel 
mal mic firicel de iarbă, din causă că pământul cel roşiţi 
şi verde amestecat cu bolovani de pietre calcaröse, îndată 
ce ploua să prăvăleaţi spre vale deslipind stânci întregi, 
luaü cu dânsele orl-ce întâmpinaţi şi nimiceaţi orl-ce li să 
opunea. Dintr’acâstă causă rămase pustie şi vecinii după 
la Comarnic, Breaza, Gura Belii şi Isvoarăle să ferea d’a 
să coborî într’ânsa de teamă să nul pălâscă fără de veste 
bolovanii şi mal cu sâmă de frica veştii ce să lăţise prin 
prejur că s’aü încuibat acolo haite întregi de urşi, rîşl, 
lupi şi alte dihănii sălbatice.

Acum acea vălcea şi eleşteul el nu mal esistă, căci 
viiturile de apă de la 1832 a umplut’o peste măsură, a 
rupt peretele despre vale şi în locul el astă-dî să află un 
j)ărăiaş. într’acea vălcea într’una din clilele lunel lui Iulie
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ale anuluï 1820 o numărosă erghelie de cat era împrăştiată 
pe costa împădurată şi păştea în linişte puţina iarbă ce 
crescuse de la ultima viitură de apă încoa. Ceva mat în
colo sub un fag colosal staü răsturnaţi pe pământ vre-o 
opt-spre-c]ece omeni de deosebite etăţi şi fisionomil şi vor
beaţi încetinel între el.

Trebuë să fi fost o oră după amiadî, căci sorele tre
cuse peste suliţele munţilor şi începuse a rösbi prin frun
zişul copacilor, iar voinicii noştri! mistuiati în braţele sân
tei leul prânzul ale cărui resturi zăceaţi încă împrăştiate 
pe pajişte. Pe când să tolăneaţi ast-fel pe păment şi unii 
din el începuse să mijească, să treziră toţi de o dată şi 
ridicară capetele în sus audind la o mică depărtare sune
tul unul gliiers de bucium repetat numai de două ori.

— Vine cine-va dintr’aî noştri!, murmură unul dintre 
somnuroşî. Sculaţi băieţi că nu vine cu mâna gölä, căci a 
dis din bucium de două ori.

— Cine să fie ? cine să fie ? murmurară somnuroşiî scu- 
lându-să şi frecându-să la ochi.

— Nu sciţi, răspunse acela ce părea a fi căpetenia 
lor; Sfredeluş du-te şi vedî cine este.

Un băeţandru cam de opt-spre-dece ani o tuli d’a 
fuga şi în loc d’a apuca pe costă în sus, să înfundă în- 
tr’un bunget de pădure mal întunecos ca celelalte, să vîrî 
într’un stuf de enupere şi lăsa să să ivăscă gura unei tai
niţe întunecôse în care şi dispăru. Peste un minut să îri- 
törse înapoi şi cjise :

— Mi să pare că e Stan cu cu Călin Ţiganul şi Dra- 
gostin, căci sunt trei împreună cu doi cal.

— Nu e nici Stancu, nici Dragostin, dise o fiinţă ce 
scöse peste câteva minute capul din vizuină, ci sunt eü.

— Tudor! strigară păditoril cailor.
— Da, fărtaţilor, Tudor care vă aduce doi telegari 

ele mănâncă foc şi un tovarăş care face cât noi toţi.
După acăstă laudă scöse la ivelă pe Tunsu, care venia
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urmat de Stanca ce trăgea de căpăstru ceï doi cal. Lo
cuitorii Vâlcelei sö adunară împrejurul cailor şi începură 
să-I admire ca nisce cunoscători ce erafi ; apoi să uitară 
cam chiondoruşî spre streinul care după spusa lui Tudor 
preţuia cât el toţi, şi pe urmă după cc-1 mesurară de sus 
până jos, începură să sbârcească din nas cu neîncredere.

— Fratele, urma Tudor, are trebuinţă de adăpost, 
căci mal alalta-erl şî-a cercat pentru întâia oră norocul ; 
cu aste dobitoce, şi hoţii de păgubaşi îl caută să-l pue ; 
la umbră.

— Vie să-l caute, dise căpetenia păzitorilor de cat, 
şi de To găsi aici, îmi pul capul pe tocător.

— Ia nu ţi-1 mal pune Miriiă, replica Tudor, căci 
adăpostul nostru a început să nu mal fie sigur. Când ne-am 
oprit la Breaza de sus ca să cumpărăm merinde, am tras 
cu urechea şi am audit nisce lucruri, care ml-a cam înfur- 
nicat trupul.

— Ce spui mă! esclamară asistenţii înfiorându-së.
— Ce-ţî spun eti ; pe semne că a périt unul ţăran din 

Câmpiniţă o mârţogă de cal, mi-se pare că o pripemicitul ăla 
ce abia pasce ; mocanul a simţit pe dată pocinogul ce i-s’a 
făcut, şi fără să piardă vremea a încălecat pe alt cal, s’a. 
luat după urma hoţului, să vë fie feţele cinstite, şi s'a 
ţinut după el şi nu i-a perd ut urma decât, când a apucat 
pe potecele lateraşe ca să vie încoa.

— Tu al fost măi Ursene, dise Mirilă încruntându-sS, 
cel întrebat fëcù din cap un semn afirmativ.

— Păgubaşul vëdêndu-së păcălit, urma Tudor, a um
blat rătăcind o diastemă de vreme, şi cu tote spaimele îm- 
prăsciate de noi, a îndrăsnit să së agaţe ca o căpră pe 
înălţimi primejdiôse şi să ajungă pănă în vîrful astor mus
cele de unde a vëcjut dincoa focuri licărind şi a audit cal 
nichezând.

— Ce lucru mare ! strigară ascultătorii ridând.
— Ascultaţi, ascultaţi, şi apoi rîdeţî, cjise Tudor clă-
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ţinând din cap. A dotia di sö întâmplă să sö coböre vătaful 
plaiului împreună cu căpitanul scaunului şi vre-o dol-spre- 
dece plăieşî şi arnăuţî după poteca Turguiata ca să vie la. 
Breaza; hoţul de păgubaş, tronc aşternu jalba de jeluire, 
spuind că a găsit cuibul hoţilor de cal, care bântue jude
ţele vecine, şi dracul de vătaf îndemnat de tâlharul de că
pitan s’a hotărît să facă vânătore în formă şi să bată töte 
potecile de prin prejur, încunjurând locul de pricină cu 

j liăitaşl şi poteraşl. E ce cliceţl? lucru de glumă e dacă s’or 
! sui pe muntele Păraele şi s’or scoborî încoa pe din dosul 
mănăstire! Lespedile ca să ajungă colo, în vârful acelor 
suliţe pleşuvite de unde să ne ucigă numai cu împroşcă- 
turî de pietre?

— Asta nu e de glumă, murmura cel mal fricoşi.
— Pănă să vie el, fugim noi, replicară alţii.
— Fără de cal! fără de ce avem! gol puşcă! iar în 

prada pro.cletel de sărăcii ! răspunse Tudor ; asta nu 
sö pöte.

— Atunci ce e de făcut? murmura hoţii de cal con
sternaţi.

— E un mijloc de mântuire, röspunse Tudor, acest 
om pöte să ne scape, adause arătând pe Tunsu, care până. 
aci stătuse la o parte ca nebăgat în seamă.

— Eü! esclamà Ioniţă uimit.
— Dar, tu drăguţul meü, röspunse Stanca mângă- 

indu-1 şi sărutându-1, tu care aï mal mult duh ca noi toţi, 
poţi să scorneşti un mijloc, ca să scape şi el şi noi.

O scânteie ca o licărire de fulger eşi atunci din ochii 
lui Tunsu ; ambiţiunea aţîţată de boldul linguşire! sö deş
tepta în peptul söü şi dorinţa d’a fi. plăcut iubitei lui îl 
inspiră acel geniü inventator în cele rele care îl fâcù mai 
apoi atât de teribil.

— Dacă voiţi să scăpaţi cu tot ce aveţi, clise el cu 
o voce cletunătore care înfiora pe toţi asistenţii, atunci 
trebue să vö supuneţi mie orbeşte.
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— Ne vom supune bucuroşi, strigară toţi din tote
părţile.

— Bine, aveţi ceva arme?
— Da, fie-care din noi are câte o puşcă, un iatagan, 

•doüä pistôle şi doiiă cuţite.
— Dar praf şi glănţe?
— Pentru câte dofiă-decl şi cinci de umpluturi.
— Este destul.
— Dar ce gândeşti ca să faci cu ele? întrebă Mirii a.
— Ml-aţl făgăduit supunere, la ce dar mă mal în

trebaţi?
— Pentru că noi nu suntem tâlhari ci giambaşî şi 

n’avem poftă să ne liărţuim cu arnăuţil domnesc!, răspunse 
nnal mulţi hoţi de cal.

— Ia nu vă mal fuduliţi cu ast nume de dmenî cin
stiţi, muer! fricôse ce sunteţi, strigă fostul paradisier arun
când spre el o căutătură despreţuitore ; spuneţi mal bine 
că n’aveţî inimă să vă apăraţi pelea după ce a-ţî făcut 
să usture pielea altora, şi plecaţi-vă gâtul în ştreang. Nu 
sunteţi tâlhari ! dar ce ml-e tâlharul şi ce mî-e giambaşul 
ca voi? tot hoţ răpitor al dreptului strein. Ml-este ruşine 
că am stat cât am stat laolaltă ca nisce nemernici ca voi. 
Aide Stanco, draga mea, aste curci ploate nici nu sunt 
•vrednice ca să fie ajutaţi în vreme de primejdie. Lasă-î 
să piară legănaţi în furci, căci d’asta sunt buni. Im! pare 
töü numai că este şi fratele tăîi amestecat cu el.

— Fratele meü, dise Stanca fâcênd lui Tudor un semn 
•de înţelegere, este cu tine şi de părerea ta; poruncesc© 
•şi-ţî va dovedi că nu e fricos.

— Da frate, poruncesce, striga Tudor care surprinsese 
semnul Stanchil, şi mă- vel vedea dacă mă void codi.

— Poruncesce, strigară toţi giambaşiî făcendu-să rôtît t 
împrejurul lui Tunsu; braţele nôstre sunt ale tale; numai 
ascapă-ne de ştreang şi sărăcie.

— Vă daţi mie pe viaţă şi pe morte? întreba Tunsu.

■
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— Pe viaţă şi pe môrfce! strigară toţî într’un cor.
„ — Câţî sunteţi?

— Opt-spre-c]ec©.
— Bine, doi din cel mal tineri va rămânea aci ca sö 

! pădăscă caii şi să ţie de urît Stan chil mele.
— Eü nu mă despart de tine, striga Stanca apu- 

cându-1 cu braţele de gât.
— Asta nu să pöte; voesc să fiü. ascultat; voiü ca 

toţi să mi-să supună, toţi şi chiar tu, m’aî înţeles? Rămâi 
dar aici şi ceilalţi într’armaţi-vă şi urmaţi-mă. Tudore tu 
rămâi la codă şi să împuşc! pe orî-cine să va încerca, 
să fugă.

Tote să fitcură astfel cum ordonase Tunsu; giambaşil 
după ce să într’armară să luară după el fără să murmure 
şi Stanca rămase în vale cu doi dintre cel mal juni hoţi 
de cal.

în câte-va minute după ôre-care ostenălă Tunsul ş£ 
însoţitorii săi să văcjură în verful muntelui spre partea luï 
cea pădurosă şi ajungând cu toţii acolo apucară spre drepta< 
pe coma lui cea pleşuvă.

Acea coamă era forte îngustă şi. să unia prin o că
răruie cotită şi scofârdată cu un alt şir de culmi acoperite 
cu o pădure deasă de ulmi şi fagi seculari. Acele culmîr 

făcea parte din lanţul muntelui Parade, încunjura o- 
vălcea prin mijlocul căria curgea vîjăind un päräü spu- 
megos, care adesea aducea d’a pristavalul în vale stânci 
întregi şi buşteni de copaci cât butia de groşi. Nimic nu 
era mal sălbatic şi mal înfiorător ca aspectul albiei acelui 
rîuleţ furios. Matca lui era o prăpastie acoperită de rui
nele unul cataclism, malurile lui un dedal de cicôre sălba
tică şi enupere şi laturile din drépta şi stânga o ameste
cătură de copaci răsturnaţi, stânci deslipite de baza lor. 
stufişurl de crâng şi buruenî înalte cât omul. într’acest la
birint îşi conduse Tunsul ceata sa.

După ce aşeclâ pe fie-care om la locul săă şi-I as-

care
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«unse pe unii prin copaci, pe alţii după câte un crâng şi 
pe alţii în dosul unul buştean saü bolovan, Tunsu sö dete 
şi el după trunchiul unul copaciü răsturnat şi lipind urechia 
de păment sö puse ca să asculte.

Tocmai atunci începuse să însereze şi să sö împrăştie 
în vale o povoială întunecosă. Nu trecuse o oră de când 
sta astfel în nemişcare şi aurii în depărtare un vag fâşiit 
şi după câteva momente deosebi sunete de mal multe voci 
şi păsuri. Acele voci şi acele păsuri sö apropiară încetul 
cu încetul de locul de pândă pănă ce Tunsu şi al sei vö- 
dură în mijlocul lor un pluton de vre-o trel-decî de ar- 
năuţî şi plăiaşî, între care sö distingea strălucind auritele 
vestminte ale vătafului de plaiü.

— Ale dracului locuri! esclamâ unul din plăieşî, îm- 
pletecindu-sö de un buştean.

— Curat valea dracului, replica un arnăut sculändu-sö 
de jos din cădătura ce-I pricinuise împedecarea de un bo
lovan ascuns în bălării.

— Numai de nu ne-ar lua dracul şi pe noi! adause 
un pandur sărind peste o buturugă ce-I sta în cale.

— Sărace, sărace! cjise un alt arnăut, adresändu-sö 
•cătră păgubaşul calului furat care-I călăuzea, să scil că am 
■să’ţl puiü pielea în cuitî pe fum de ardeiü, dacă-om da de 
vr’o şugubină.

— N’aveţî grije jupânilor, röspunse ţăranul, căci ho
ţii nici habar n’aü şi într’acéstâ clipă dorm pe sforăite.

N’apucă sö termine ţăranul bine vorba, şi de-o-dată 
-să audi răsunând în spaţid un ascuţit ţipăt de cucuvae. La 
Auzul acestui ţipăt cobitor mal mulţi arnăuţî bigoţi se în- 
-tr’armară cu semnul sfintei cruci, dar acest semn pentru 
mulţi fu un semn de adio de la acésta lume peritôre, căci 
mal în aceiaşi clipă licări în întuneric o lumină ca de ful- 
.ger şi o detunătură venită despre sore apune, rësturnà la 
.păment şese neferl.

Invălmăşela ce produse acest atac neaşteptat fu atât



Atunci cu câto un. pistol în fic-caro mină şi un iatagan în dinţi
sari înfcre aroftwt1 triiniso morţii doi din cel mal voinici.
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ele mare în cât mulţi o tuliră d’a fuga pe unde venise şi 
o parte din el pierdură pe drum armele şi turbanele de 
grăbiţi ce eraü. Ar fi fugit până la Breaza fără să să gân- 
descă d’a sö opri dacă n’ar li isbucnit o altă detunătură 
venită despre söre răsare care-I împroşcă în faţă şi secera 
o parte din fugari. Este anevoe de descris învălmăşala ce 
produse în ômeniï stăţmnireî acest atac neaşteptat. Bieţii 
arnăuţî îşi pierduse cu totul sărita, alergaţi forfota de colo 
j>ână colo, staü, ţipaţi, urlaţi şi îşi aruncaţi armele în pră
păstii strigând aman ca să scape de nemilosa morte, care-I 
secera într’una despre miază-nopte, despre miază zi, despre 
răsărit şi despre apus fără să să mal gândăscă d’a să apăra, 
şi d’a răspunde la foc prin foc. Numai celor trei saü pa
tru plăeşî români nu le veniră să moră aşa ca curcile în 
bătătură fără de apărare, şi făcendu-să trâmbă împrejurul 
căpitanului de plaiti, care tremura mal dihai ca toţi, să 
puse spate în spate şi începură să-şl descarce armele într’o 
doră spre partea locului de unde eşea licărirea împuşcă
turilor ca să moră încal românesce, adică cu arma în mână.

Laşul devine în primejdie cătră cel mal slabi ca el, 
mal fără de îndurare de cât cel mal crud tiran. Pe când 
plăiaşiî să apărau pe cum puteaü împrejurul căpitanului 
lor, arnăuţil începură să blesteme şi să’şî răsbune contra 
acelora ce-I vârîse într’acea cursă. în furia esaltaţiunel lor 
înjurară pe ţăranul, care-I călăuzise şi să năpustiră spre vă
taful scaunului ca să-l sacrifice şi pe el mişelescil lor furii ; 
acesta însă prinse de veste, să înfurişâ printre frunziş şi 
iarbă şi întră în tufişul întunecos, dar abia întră şi să simţi 
apucat de o mână vigurăsă şi căclu jos ucis de cuţitul lui 
Tunsu. Acesta fu primul sânge vărsat de mâna fostului pa
radisier.

Cum îl simţi cald pe mâna şi faţa sa şi cum mirosi 
odorul lui, nările i-să umflară, ochii i-să înflăcărară, faţa 
i-să aprinse şi o beţie nebună i-să urca în creerl. Nici un 
obstacol, nici o temere de primejdie nu mal putu să-l reţie
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în as cime] ëtô re a sa; sări ca un turbat cu câte un pistol în 
mână şi cu un iatagan în dinţi şi după ce-şî descărcară 
armele în doi din cel mal voinici duşmani, aruncară pis- 
tolele jos şi începu să-şi rotéscâ teribilul iatagan în turma 
înfricoşată. Desperarea insuflă curagiü cliiar poltronilor; 
arnăuţiî cum zăriră la lumina produsă de pistöle numai un 
om repec]indu-sô spre el, năvăliră asupra-I cu hangerele 
ca să-l facă praf şi fărâme, dar în acea clipă eşi 
din tote părţile o liotă de umbre tot aşa de înverşunate 
pe luptă ca şi singurul adversar vëc]ut, şi repecjindu-së 
spre dânşii, îşi descărcară pistôlele în spatele lor, şi în
cepură să-I tae şi să-I zopăiască, făcendu-î să cadă 
unii peste alţii muşcând în agouia morţii iarba ce stropise 
cu sângele lor.

Tunsu vëdênd trâmbă _ de plăiasl, care încă së luptaü 
în jurul cadavrului căpitanului lor, care murise isbit în pept 
de un glonţ, së repeeji de-odată spre eï, sô luptă singur cu 
cinci inşi şi după o oră de luptă îl culca pe toţi la pământ 
cu sabia sa cea scânteietôre, fiind cu toţii de mal nainte 
ciuruiţi de glonţe şi slăbiţi de obosélâ.

După ce nu mal rămăsese nici un duşman în viâţă, 
Tunsu clise camaradilor sëï :

— Aideţl în vale să ne spălăm de sânge, că pănă la 
cliüä mal avem multe de făcut. Giambaşil së coborîră în 
albia rîulul prăpăstios şi după ce sô spălară bine, sô numô- 
rară şi së cercetară: doi din eï lipseaü la numôr; murise 
ucişi numai de plăieşl şi patru aveaü răni de örecare gra
vitate. Tunsu së alesese cu câte-va crestături la mâni şi o 
sdrelitură de glonţ la umërul stâng.

După aceia eşiră din matca rîulul, së urcară iarăşi pe 
costa, care servise de teatru al luptei, făcură un foc mare, 
despuiară frumos pe cel ucişi de tote hainele, armele şi 
sculele ce aveaü ca nisce hoţi de omenie ce eraü, îl arun
cară înt’o prăpastie vecină, së învestmântară cu hainele 
lor, îşi încinse capetele cu turbane, şi lăsându-şl acolo pus- 

„T. H.“ 3
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cile şi armele lor, sö în tr arm ară cu armele stăpânire! şi se 
transformară astfel încât puteai jura că al a face cu cel 
mal neaoşi arnăuţî. Tunsu sö schimbase în vătaf de plaiü 
şi Tudor în căpitan de scaun.

După ce sö operă acâstă metamorfosă, noii arnăuţî sö 
coborîră iarăşi în valea cu caii şi ajungând acolo pe când 
sö lumina de dittă, rîse puţin de comica primire ce le făcu 
Stanca şi cel doi băeţandri. Aceştia cum îl vôdù, credurà 
că vin spre el nisce adeveraţl arnăuţî şi o tuliră d’a fuga 
spre gura vizuinel, năpustind şi cal şi tot. Tunsu şi Tudor 
avură mare greutate pană să*I potolescă.

După ce mâncară şi se ospetară, plănuiră modul prin 
care să iasă cu cal cu tot din visuină, fără a ii vătemaţî 
de hăitaşiî, care pädeaü potecile, şi cam pe înserat scöse 
pe rînd toţi caii din vale prin vizuina sciută, încărcară p>e 
spinarea lor tot ce aveaţi acolo, o parte din el încălecară 
peste acele lucruri, şi pe vre-o câţl-va îl legară cot la cot 
şi puindu-I la mijloc sö coborîră pe albia unul pârâiaş 
uscat până ce ajunse pe poteca bătătorită. Cortegiul astfel 
format, merse în sunetul balangelor delà gâturile cailor 
pană ce eşiră în albia Prahovei ; ajungând acolo se veclură 
întâmpinaţi de o ceată de arnăuţî şi ţeranî.

— Veste bună, băeţî, le striga Tunsu imitând într’un 
mod admirabil vocea reposatulul vătaf, pe care-1 auclise 
vorbind la Breaza. Am pus mâna pe toţi hoţii ; cea mal 
mare parte din eï s’aü dus la dracul şi cel ce aü römas, 
uite i-am legat cot la cot şi-I ducem cu cal cu tot la
isjDrăvnicie.

— Să ne trăiască vătaful ! strigară ţăranii aruncând
de bucurie căciulele în sus.

— Cel ce sunt păgubaşi, adause vătaful adresându-s0 
cătră ţeranî, să mârgă liniştiţi pe la casele lor ca să-şi 
facă dovedi în formă, şi în cliua de sfântul Ilie să sö afle 
cu toţii la isprăvnicia din Ploescî ca să-şi jnimâscă fie-care 
avutul söü. E.0mâneţî sănătoşi copil, mergeţi de vö odih-
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ii iţi fără grije şi pregătiţi-vö de priveliştea ce avem să vă 
facem chiar aicï în drumul cel mare cu trupurile ăstor 
tâlhari. Voi arnăuţî mal pârliţi primprejur o c]i doüä ca să 
vedeţi, dacă a mal rămas vre-un fugar şi apoi veniţi cu 
veste în Ploeşti.

După aceste cuvinte vătaful dete pinteni calului ur
mat de aï săi printre şirurile de ţărani şi arnăuţî, care le 
strigă într’o voce :

— D-cleîi să vă dea ani lungi şi sănătate.
în c]iüa sfântului Iiie mal toţi ţăranii plaiului Pra

hova îutraft înghesuindu-să în curtea isprăvniciel, ca să-şi 
primăscă caii luaţi delà hoţii de cal, dar nu cjăriră nici o 
mârţogă, într’acel timp caii să vindeaîl de cătră hoţi la 
bâlciul delà Câmpulung; Tunsul îl păcălise.

YI.
In ghiara haiducilor.

/ Bâlciul delà Sf. Iiie fusese norocos oneştilor giambaşî ;
caii fură venduţî cu preţ, părţile ce veniră fie-căruia fură 
destul de bunicele ca să potă să să lase de astă lucrativă 
meserie spre a să apuca de alta mal puţin prigonită de 
plăeşî şi arnăuţî şi unii din el putură să să facă omeni 
oneşti.

i

:
:
;
■

Tunsu avù partea cea mal mare, din causă că toţi 
hoţii de cal îl dădură câte ceva spre a-şî manifesta recii- ; 
noscinţă, că i-a scăpat cu faţă curată, şi după ce să des
părţi de foştii săi tovarăşi de o di, cu banii lui şi cu par- 

j tea lui Tudor, deschise hanul delà Grozăvesc!, jurându-să 
l d.’a. rămânea om onest pănă la morte.

Zavera apucă pe Tunsu cârciumar şi tot cârciumar 
îl lăsa; trecuse prin satul lui şi zavragii lui Olimpie, şi 
pandurii lui Tudor Vladimirescu, şi arnăuţiî lui bim-başa 
Sava ; mal cu seamă oltenii lui Tudor, cât stătură poposiţi 
pe costa Cotrocenilor, îï fâceaü. un aliş-veriş însemnat, dar 
de nici unii n’avù. el să să plângă că l’a înşelat, căci era

I

3*
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om filotim şi şmecher, scia cu şoşele cu momele să- scotă 
banul din piatră seacă şi să goléscâ pungile prin glume şi 
îndatoriri.

Nici Turcii care veniră după zavragii nu sö purtară 
cu el mal neomenos, căci şi cu eï scia cum să sö porte ; 
într’un cuvent era omul cel mal mulţumit de sorta lui, 
învôrtea comerţul cu noroc şi pe ce punea mâna el, bani 
să făcea. însă ce i-e scris omului jie frunte îl este pus; 
de sorta sa nu scapă muritorul de-ar fugi în cruciş şi 
curmediş.

Tudor lui Tunsu nu-I era de nici o trebă; ăst munte
do om era tembel şi pace bună; pleca din sat şi nu da 
prin el septemânî întregi, şi când vedea să trîntea în pat 
şi dăcea pe coste clile încheiate. Unde sö ducea? Ce făcea? 
nimeni nu scia, nici măcar soră-sa Stanca; astfel că Tun
sul era nevoit să-şî facă treburile singur singurel ; ba să 
stea în prăvălie, ba să mérgâ în oraş ca să cumpere cele 
;rebuinci6se cişitulul, ba să colinde pe la dealuri spre a 
jumpëra vinuri. Noroc că Stanca era muere vrednică ca 
şi el şi-I ţinea locul în cârciumă, când lipsea el.

într’o c]i fiind vinul pe sfârşit, încălecă calul ce îşi 
cumpêrase pentru strapaţe şi pleca spre Clejanî, unde vis
tierul Alecache Vilara, stăpânul moşiei, avea un deposit 
însemnat. Ajungând acolo, alese vinurile care îl plăcii, le 
plăti, tocmi chirigii şi lăsându-le ca să i-le aducă, mal 
târdiü pleca înapoi în aceiaşi cli.

Cel din Clejanî îl clise, ce 
nôptea şi să plece dimineţa căci începuse a sö însera şi 
pădurea dintre Babele şi G-âşteştl, nu prea avea renume 
bun, dar el iiu înţelese de cuvent şi plecă spuind că nu 
scie ce este frica.

dreptul să mâe acolo

Când ajunse în pădure sö înserase bine şi când întră 
într’însa era întunerec besnă. Vöc}end acea obscuritate ma- 
iestosă, acea boltă înaltă de copaci stufoşi şi auclind acel 
freamăt surd produs de fâşiitul frunzelor, simţi că-I trece
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un fior rece prin inimă şi fără să vrea scâse din cingătore 
un pistol încărcat şi-I despiedecă cocoşul. Cu tote acestea 
traversă pădurea întreagă fără să fie de nimeni supërat şi 
coti spre podul delà G-âştescI cu inima uşurată. Dar când 
să dică Doamne ajută së pomeni că es de sub pod doüë 
matahale negre şi pun mâna pe zăbalele calululul, în ace
laşi timp alte dotiă matahale îl apuc de umere pe la spate 
şi îl i-a hăţurile din mână şoptindu-I cu o voce amenin- 
ţătore :

!

I
'

— Să nu faci o mişcare c’atâta ţi-e. Tunsul în loc d a 
së spăimânta ca orî-cine altul în faţa unul asemenea pe
ricol şi în loc d’aşî perde cumpëtul, rëspimse cu sânge
rece :

— Dar ce vreţi cu mine măi creştinilor?
— Ce să vrem ? par’că tu nu înţelegi, dise unul din 

necunoscuţi ; ia nu te mal face prost şi dă chimiru’ncoa, 
dacă nu vreai să-ţi rërnâe ôsele aici.

— Chimiru meü! striga Tunsu cu vocea sa cea în- 
fiorătore, dar nu vedeţi voi că nu sunt nici boer nici 
nefer ?

k

$
I

— Ce ne pasă noüä? dă globa dacă vreai să scapi
cu clile.

— Globă eü? voă? să vede că nu më cunosceţî! es- 
clamă Tunsu cu dispreţ.

— Ta să-l ducem la căpitanul că el pöte To fi cunos
când, clise unul din hoţ pe care îl impresionase împunë- 
tôrea voce a lui Tunsu.

— Să-l ducem, rëspunse ceilalţi trei.
— Aide jupâne, vino după mine, adause cel dintâiil.
— Bucuros; cu omeni de ispravă ca voi, merg şi în 

fundul pământului, rëspunse Tunsu, dând pinteni calului 
şi luându-së după hoţ, spre a së adânci din noü în pădure 
pe o potecă strimtă şi nebătătorită : ceilalţi hoţi mergeati 
în urmă-I. După-ce merse câtva, el dise fără a së opri :

— Eü aşi putea să më scap de voi dacă aş vrea.

i
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— Ce spuï? esclamà unul clin hoţii dinapoi, şi cum 
aï putea să scapi?

— Prea lesne ; v’aşî păli peste ochi cu ăst biciü 
lung şi gros f&ră să prindeţi de veste; aşi fluera odată scil 
colea haiducesce şi fugaciul meü ar sbura ca o săgeată 
fără teamă de urmărire şi pistölele vostre, căci amêndoï 
suntem dreşî, dar nu vreaü să fag.

— Dar bine cine eşti tu de ne vorbeşti aşa fără de 
frică? întreba al doilea hoţ apropiindu-së de el cu cu- 
riositate.

— 0 să afli cănd voiü da ochi cu căpitanul vostru, 
răspunse Tunsu Iară turburare.

— Ciudat om ! murmura al treilea haiduc.
— E inimos ca cum ar fi un căpitan de haiduci, mur

mura cel d’al doilea.
— Cro.itura şi uitătura lui este leită de neaoşi haiduc, 

şopti cel dintêiü.
— Numai vestitul Iancu Jianu era aşa de netemător 

în faţa primejdiei.
— O fi chiar el. O ! cl’am avea norocul ăsta, atunci 

sciă că am avea căpitan cum se cade, iar nu ca prostul 
de Sbanciog, care nu e vrednic să ne scotă din pădure, ca 
să furăm măcar o găină.

Astfel vorbind hoţii, făcură pe Tunsu să treacă prin 
mal multe poteci şi potecuţe întortochiate pănă ce ajunse 
într’un luminiş, unde mal mulţi individ! staă răsturnaţi pe 
iarbă în jurul unul foc mare, fie-care alături de câte o 
armă. Pănă să ajungă acolo hoţii, care duceaü pe Tunsu 
fluerară de mal multe ori, ca să dea de veste şi avură 
onörea d’a fi întempinaţî de însuşi căpitanul.

Ast individ era urît ca păcatul, înfăţişarea lui era 
sălbatică, ochii roşiţi, părul neîngrijit, barba sbârlită şi pe 
faţa lui în locul inteligenţei, care e atât de necesară căpe
teniei unor asemeni omeni, a căror armă e îndrăsnela şi 
dibăcia să citea o stupiditate şi o crudime bestială.



— 39 -

— El, Paraipane, striga el adresându-să cătră călăuză, 
ce vent te bate încoa? Ne aduçï vre-un vênat grăscior?

— Sciï colea potrivit, răspunse Tunsu descălecând ; 
bună séra căpitane.

— Bună să-ţî fie punga, răspunse căpitanul răstit; ia 
scote ce aï în sîn maï curênd.

— Ce cliseşî să scot?
— Aceia ce aï jdus.
— Pentru tine şi aï tëï eü n’am pus nimica decât 

glonţele ăstor pistole : dacă le vreţî, bucuros ; rostind aceste 
cuvinte întinse spre eî cele doüä pistöle ce avea înfipte 
în brîü, pe care hoţii nu cutedase să le ia.

— Lasă pistölele jos, striga căpitanul întindênd puşca 
spre Tunsu, că-ţî sbor creeriî pe pajişte.

— Ia să lăsăm glumele la o parte, răspunse Tunsu 
bâgênd pistölele în brîü fără să să uite la flinta căpita
nului ce era întinsă spre el, şi claţi-ml maî iute ceva de. 
mâncare şi de pilitură că mi-s’a făcut o fonie năprasnică.

— Sciî că eşti cam obrasnic fârtate! obiecta unul 
din lioţî uitându-să la el cu mirare.

— 0 fi prietene, răspunse Ioniţă întindendu-să pe 
iarbă lângă haiduci, dar povestea vorbei: Obrasnicul mă
nâncă prasnicul.

— Ia ascultă-mă, măî jupâne, dise căpitanul încruci- 
şându-şî manile pe pept şi uitându-să la Tunsu cu un fel. 
de mirare amestecată cu respect; cine eşti tu de te pof
teşti la masă aşa fără de teamă şi te întinclî fără sfială pe 
iarba nostră şi lângă omenii mei?

— Cine sunt? sunt öspetele vostru pe care Taţi gă
sit rătăcind prin pădure şi l’aţî adus aici ca să-l găsduiţl’ 
până mâne.

— Culcă-te pe urecliia aia! striga Sbanciog rîclend 
cu un hohot sălbatic; cliüa de mâne m’ai s’o mal vecii tu.

— Dar de ce neiculiţă? întreba Tunsu ridicându-să 
într’o rînă şi sprijinindu-şl bărbia de mână.
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— Pentru că, astă puşcă, ăst cuţit şi ştreangul care 
o atêrnat de acel copaciü së întrec, care maî de care să-ţi 
facă de petrecanie.

— Ce fel? aï vrea să mö omorî?
— Mô maï întrebï? astă păţitanie së întâmplă tuturor 

acelor ce vëd odată culcuşul meû.
— Mie n’are să mi-së întêmple : răspunse Tunsu cul- 

cându-së din noü.
— Şi de ce nu? întreba hoţul, uitându-së spre 6s- 

petele sëü cu o mirare crescând din minut în minut, care 
ajunsese pănă la admiraţiune.

— Pentru că aï face o nerodie mare, şi nu cred ca 
căpetenia unor omeni aşa de ispravă să fie aşa de prost.

— Ia lämuresce-mö şi pe mine cum aş fi prost?
— Bucuros. Eü sunt hangiii delà Grozăveşti; totă 

lumea scie că am plecat la Clejanî să aduc vinuri pentru 
cârciumă; ceî din Clejanî sciü asemenea că am plătit vi
nurile şi am plecat pe sub seară ca să më întorc acasă, 
îndată ce vor vedea aï meï că nu më întorc mâne, o să 
dea veste căpitanului de poteră, care de câtăva vreme a 
poposit la Prisicenï, pôte pentru dragostea d-v. ; căpitanul 
va ridica töte satele dimprejur, căcî toţi ţăranii mô cu
nosc şi mă iubesc, vor cerceta prin töte împrejurimile şi 
aflând delà butaril din Clejanî, care poimâne sosesc cu vi
nurile, că am plecat d’acolo şi m’aü petrecut pănă ce am 
întrat în pădure, vor pricepe că aci mï-aü rëmas ôsele şi 
së vor pune să încunjôre şi să scotocescă pădurea pănă ce 
vë va da de culcuş, când cu gândul n’aţl gândi.

— Hotărît, aşa o să së întâmple ! şopti un hoţ la 
urechia căpitanului.

— Ce tu îl cunosc!? întrebă acesta tot şoptind.
— Cum de nu? cine nu cunôsce pe hangiul de la 

Grozăveşti ?
— Atunci ce să facem cu el? să-I dăm drumul casă 

jie dea de gât el însuşi?
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— Să vô învăţ eü. ce să faceţi cu mine, cjise sculân- 
du-sô iar în sus Ioniţă, care avea urechi de cârpă; mal în- 
tâiîi să më ospătaţi frumos cum v’am zis mal adineauri, 
după aceia să-mi aşterneţî colea pe iarbă o zeghe mole, 
pe urmă să më lăsaţi în pace ca să dorm bine, să lăsaţi 
asemenea şi calul să-mi pască în voe şi mâine, când s’o 
crăpa de ziuă să më deşteptaţi şi după ce ml-oţl ajuta să 
încalec să me petreceţî până la podul G-âstescilor şi să’ml 
poftiţi drum bun fără a vë atinge de ceva al meu.

— Scil că te pricepi la sfaturi ! esclamă căpitanul rî- 
dênd cam rînjind ; şi ce am câştiga noi din tote astea?

— Un prietin, nerodule, care are mal multă minte şi 
mal multă bărbăţie de cât voi toţi, care intră cu pieptul 
desfăcut în mijlocul vostru rîzênd de armele şi sălbătăcia 
vösträ şi care la vreme de primejdie v’ar fi de mare folos.

— Fără doar şi pôte e Iancu Jianul, strigă unul din 
hoţi ne mal putendu-şî stăpâni admiraţiunea.

— Trăiască Iancu Jianul, strigară cei-lalţî hoţi arun- 
cându-şî căciulile în sus şi înconjurând pe Tunsu din tote 
părţile.
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— Fraţilor, rëspunse Tunsul, nu voiţi să vô minţ ca 

să scap de ghiarele vostre ; eü. nu sunt Iancu Jianul şi 
n’am fost nici o dată haiduc.

— E un şiret prefăcut, strigă căpitanul, un spion al 
vătafului de plasă; atâmaţi-î ştrângul de gât şi faceţi-I 
mal curênd de petrecanie.

Căpitanul së grăbea, căci vedea pămentul fugind de 
sub piciorele lui şi ceata lui cam aplecându sô spre partea 
prizonierului sôü.

— Dacă ast-fel este voinţa ta Sbanciog, dise Tunsu 
sculându-së în piciore, facăţi-s0 pe plac că sunt în puterea 
ta; iată gâtul meü, sugrumă-1, însă să sciţi băeţî, adaose 
adresându-së cătră cei-lalţî hoţi, căpitanul vë duce la peire; 
aide aruncaţi-mi ştrăngul.

— Uu, acest om nu va muri, strigară toţi hoţii ridi- 
cându-së în jnciore ; îl luăm noi pe semă.
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— Asta nu e tvéba vâstră, replică căpitanul 
cea sa detunătore, etl sunt căpitanul şi vö poruncesc ca 
să-l spânzuraţi

— Mal lesne te vom spânzura pe tine de cât pe el, 
rôspunse Paraipan, căcî destule boţoroage ne-aï adus pe 
cap fără de nici un folos.

— Da, da; aide să’l spânzurăm, strigară haiducii fu
rioşi, repedindu-sö spre căpetenia lor.

Acum veni rândul lui Tunsu ca să intre la mijloc 
spre a potoli pe révoltant! şi să împace lucrurile.

— Ia ascultaţi, fraţilor, strigă el, eü nu voiü ca din 
pricina mea să sö facă cértà şi să vö stricaţi cu căpitanul 
vostru ; dacă el sö teme de mine, atunci legaţi-mö la ochi, 
scôteti-më din pădure pe unde veţi vrea şi daţi-mî drumul 
să mö duc acasă. Dacă voiü fi om de ispravă îmi vöz de 
cale şi voi trăiţi în tihnă, iar dacă voiü fi un blestemat, o 
să aflaţi prin iscodele vôstre şi o să daţi dosul din pădure 
mal înainte d’a vö sosi din urmă potera, iar pe urmă voi 
care nu sunteţi haiduci de surda, veţi putea dâră pedepsi 
pe un călcător de jurământ, căci numai munte cu munte 
nu sö întâlnesce.

cu vo-

— Aşa e, murmurară hoţii, şi apoi începură sö vor- 
bâscă încet între el, ca cum s'ar fi consfătuit.

Intr’acel minut sö audi un galop de cal şi imediat sö 
ivi un haiduc viind câtră tabörä în gâna cea mare.

— Să fugim, strigă el abia respirând îndată ce sosi, 
suntem prinşi, potera ne-a înconjurat pădurea de toato 
părţile.

T— Să ne luptăm până la unul şi să perim cu cinste, 
strigă căpitanul puind mâna pe flintă.

— Da să scăpaţi cu toţii ca nisce dmenî isteţi ce sun
teţi, rôspunse Tunsu aruncând spre haiduci strania sa cău
tătură, care uimea şi subjuga pe ori şi cine.

.— Ce să facem ? porunceşte, strigară haiducii pe care 
acâstă veste neaşteptată îl uluise, de nu mal sciaü unde le
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capul, grupându-să în jurul seü ca cum ar fi fost eî 
căpitanul.
era

— Rpune-ne ce aï vădut? dise Tunsu adresându-se- 
cătră iscodă

— Eram de pândă în scorbura ultnuluî trăsnit din 
răscrucea ielelor, răspunse acesta, şi îmî roteam privirea, 
peste crângul din marginea drumului. Nu se vedea nier 
picior de om şi nu să audia nicî măcar un fâşiit de frunză ; 
când deodată audiiü. un sgomot de maî multe glasuri şi 
văduifi pâlcuri de ţărani armaţi cu pusei de vănătore şi 
săcurî că să întinde lanţ pe marginea pădure! curat ca la 
o venătăre. Cu cât trecea vremea cu atât j)âlcurile să în- 
mulţia şi lanţul să lungia şi trâmba de omeni să apropia 
de mine. — El acum s’a încheiat cu haiducii lui Sbanciogr 
dise unul din ţărani, iată şi potera lui Cârc-Serdar Panait. 
Intr’adevër vë(Juiü viind o ceată mare de arnăuţî, care cum. 
sosi, descăleca, să întinse lanţ ca şi hăitaşiî, iar Cârc-Ser- 
darul lor striga: porniţi băeţî spre dreapta ca să ne îm
preunăm mal curênd cu cel ce vin despre Clejanî şi să nu 
no scape hoţii din ghiară. îndată ce am audit această po
runcă, m’am coborît după copaciü. şi am alergat să vă- 
spuiü.

— Bine al făcut, răspunse Tunsu cu sânge rece ; ia- 
ascultă căpitane aveţi p’aci vr’o tainiţă nesciută de nimeni? 

— Avem, răspunse acesta posomorit.
— Aveţi şi merinde în ea?
— Da.
— Pentru câte dile?
— Pentru vr’o opt chle-
— Nu scie nimeni afară din voi acea hrubă?
— Nimeni.
— Atunci mergeţi de vă ascundeţî în ea şi aşteptaţi 

căci eü o să viü să vă scap mal nainte d’a trece opt cjile. 
— Cu ce ne încredinţezi tu, că nu ne minţi?
— Dacă nici acum nu al încredere în mine, des- 

cărca-ţî pistolul în peptul meü şi apoi fă ce te tae capul-
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— Noi avem, avem, strigară haiducii .in töte părţile. 
— Atunci rămas bun şi când veţi audi trei lătrături 

nna după alta viind despre GâştescI, să ştiţi că v'am scăpat.

VIL
B u ţ i 1 c cu v i n.

Tunsu abia eşi din pădure şi numai decât patru po- 
-teraşî îl eşi înainte şi apucându-I calul de căpăstru îl duse 
la cârciuma numită hanul Găşteştilor unde îşi aşedase cuar- 
tirul general Cârc-Serdarul Panait.

— De unde vil? dise acesta răstit.
— Delà Clejanï, răspunse Tunsu scoţăndu-şî căciula.
— Şi unde te duci?
— Acasă la Grozăveşti.
— Cum te chiamă şi ce meserie al?
— Mă chiamă Ioniţă Ardeleanu şi sunt liangiü ia

Grozăvesc!.
— Ce al căutat la Clejanï?
— Am cumpărat vinuri pentru han.
— Şi când al plecat d’acolo?
— Cam pe la murgit.
— Şi nu ţi-a fost frică de treci prin pădure?
— Mie frică, om în totă firea?
— N’aï audit tu, că pădurea e plină de hoţi?
— Ba am audit cocône, dar scil şi d-ta că töte pă

durile din ţăra nösträ portă acest ponos.
— Când a-î trecut prin pădure n’aî păţit nimic şi nu 

•ţi-s’a întâmplat nimic?
— Nimic, slavă Domnului.
— Atunci pentru ce al întârdiat atâta vreme? delà 

murgit pănă acum un cias după miedul nopţii?
— Să vecii cocône cum s’a întâmplat pricina; eü nu 

sunt om din partea locului, ci despre munte de unde rn’am 
scoborît numai de vr’o doi ani ca să iaü hanul delà Gro
zăveşti în arândă şi nu jjrea cunosc decât numai drumul cel
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mare. Cum am intrat în pădure s’a făcut întunerec să-ţî 
daî cu degetele în ocliî şi calul meîi şî-a făcut nălucă de 
o buturugă neagră şi a luat’o rasna printre copacî şi a co
lindat cu mine totă pădurea, fără să maT pot da de drumul 
mare. Dacă nu eraü ăştî omeni aï lui Dumnecjeü de pote- 
raşî, pote că m’apuca cliüa onănăind printre copacî.

— Cât al rătăcit prin pădure n’al dat tu de picior
de hoţ?

— Să n’am parte de negoţul meü cocöne dacă am 
dat şi nu spuiü.

— Më, tu eşti unul din hoţi.
— Eü hoţ ! striga Tunsu cu spaimă şi indignare ; să

racul de mine Domne! de unde mal cădii pe mine şi astă. 
năpaste ?

— Tu eşti iscödä d’a hoţilor.
— Ia nu mal vorbi astfel cocöne, că e pëcat de Dum- 

neclett; slavă Domnului, toţi Grozăvescil mö cunösce, tră- 
miteţi-m0 cu cineva acasă la mine şi cercetaţi oii prin 

I cine veţi voi. Eü cocöne sunt om cinstit şi cu dare de 
mână, îmi vëd de negoţul meü şi nu am nici un amestee 
cu derbedei de codru.

— Bine, om vedea ; puneţi-1 la oprelă pănă mâne şl 
I păc]iţi-v0 să nu vë scape, că vë împuşc.

A doüa di Tunsu fu dus de însuşi locotenentul Cârc- 
Serdarul la Grozăveşti şi după ce së încredinţa delà frun
taşii satului că aceea ce a spus el era adevërat, îl dete dru
mul să-şi vadă de afaceri.

A treia di Tunsu së présenta din noü înaintea Cârc- 
Serdarulul Panait.

— Er, ce mal câţi iarăşi p’aci? clise acesta rësucin- 
du-şî lunga sa mustaţă.

— Să am iertăciune, cocöne rëspunse hangiul săru
tând pöla hainei Cârc-Serd arului, am venit, să nu vë fie 
cu supërare, să vë cer doi poteraşî ca să më însoţ0scă 
păn’ol trece prin pădure şi să nu 

; sunt în înţelegere cu niscai hoţi.
mal fiţi la bănuială că
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— Ce iar trecï prin pădure? esclamà Panait înfio-
rându-së.

— Dar de ce nu cocône? Cu d-v. aci aprôpe trec şi 
la mieclul nopţii.

— Prea eşti îndrăsneţ măi jupâne ! omenii mei sunt 
poteraşî armaţi până în dinţi şi destul de numeroşi şi tot 
ii’aü îndrăsnit să calce pădurea, ci m’aîl silit să o încunjur 
numai şi să silesc pe lioţî să se predea prin fome.

— Yaî de mine ! atunci nici unul n’o să vrea să vie
cu mine.

— Hotărît !
— D’apoî ce să me fac eu?
— De, sciü şi eü? ce treabă al dincolo de pădure? 
— Voiü să me reped păiiă la Clejanî ca să vëd pen

tru ce nu-mi mal vin buţile cu vin.
— De ce nu ocoleşti pădurea?
— Intârdied prea mult, cocöne, şi mi-e teamă să nu 

snë duc eü pe-o parte şi buţile să vie pe alta.
— Du-te singur dacă vreai.
— Me duc numai să nu-mi mal aruncaţi pe cap vre

un ponos.
— 1ST avea grije.
— Tunsu pleca singurel, trecu prin pădure fără să 

dea de puiü de om, eşi dintr’însa şi së întâlni cu carële 
ceva mai încolo de Babe poposite lângă un liănuleţ, după 
ce îmbuca ceva şi së mal odihni, pleca cu chirigii cu toţi 
Înapoi, trecu pădurea fără nici un accident şi când să trécft 
podul delà Gâşteştî, trosc să rupe o osie şi butia cade 
d’a berbeleacul! Ţl-era mal mare jalea să vecii disperarea 
bietului cărăuş, dar în curând fu întrecută de cătrănirea 
ce cuprinse pe bietul hangiü.

Butia căclând din car dincolo de pod merse d’a ros
togolul pănă în bătătura hanului delà Gâşteştî şi ajungând 
acolo së opri, dar în aceeiaşl clijjă trosc plesniră mal multe 
cercuri şi vinul începu să curgă printre doage din tote
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părţile. Poteraşiî şi îusuşî Cârc-Serdarul lor fura mişcaţi de 
astă nenorocire şi ca să scape încaî vinul, să nu fie înghiţit 
de lacomul pământ, alergară cu ce putură, ca să-l culeagă.

Era un spectal demn de vădut! butia încunjurată de 
o mulţime de arnăuţl şi ţărani, vinul ţîşnea din töte păr
ţile în sute de şipote purpurine şi cădea aci într’o olă, aci 
într’o doniţă, dincoa într’o tinichea şi dincolo în căciuli,

; pălării şi chiar fesuri. N’apuca să să umple unul din îm- 
provisatele vase şi dece erau la loc, n’apuca să golésca 
unul vasul şi dece inşi să îmbuldiaü bătendu-să, care mal 
de care să aibă întăetate. Toţi beaü cu lăcomie şi toţi 
aleagaîi îndată ce isprăveaţi, ca iar să mal bea căci setea 
la el cu cât beati cu atât să împrospăta. însuşi Cârc-Ser
darul băii vr’o cjece bardace. Tunsu nu bea, dar să plimba 
printre el frângendu-şl manile de ciudă şi strigând :

— Beţi fraţilor, beţi ca să nu se risipescă de surda 
şi să fie încaî pomană părinţilor.

Poteraşiî beati întrecându-să cu ţăranii şi pe la soröce 
mal înghiţea şi câte o bucăţică de pastrama, care făcea 
parte din proviziunea lor, ca să li să aţîţe pofta de ţuc- 
suială. într’o clipă vestea ăstui buluc de băutură să lăţi în 
totă linia de pază şi setea îl făcu pe toţi să’şl uite datoria 
şi să să grămădescă în jurul bute!.

într’o oră şi jumătate butea fu sleită, dar tot astă 
sortă avu şi minţile acelor ce să silise ca s’o sece. Pe sub 
sără nu mal remăsese unul sdravăn, ci cu toţii: Cârc-Ser- 
dar, poteraşl, hăitaşî, chirigiü, toţi ca unul zăceaţi pe pa
jiştea verde adormiţi şi beţi morţi. După ce-I văclu ast-fel 
pe toţi ticluiţi, Tunsu remâind singur în minţile lui, intră 
în pădure şi adâncindu-să în inima el, în partea cea 
umblată, începu să latre ca cum ar fi fost leit o şarlă de 
stâne.

i
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Peste un sfert de oră văclu pe Sbanciog viind spre 
el şi uitându-să în töte părţile cu un ar speri os.

— Aide, eşiţl din scorbură, strigă Tunsu vëc[êndu-l, 
adunaţi-vă tot ce aveţi şi pe cal că nu e vreme de perdut.
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— S8 nu ne vincjï Ioniţă ! strigă căpitanul tremurând.
— Tii ! că pecat şî-a făcut cine te-a colăcit pe tine de 

căpitan, că, nu’ţî cunosc! meseria nie! cât un ucenic! Un 
fruntaş de haiduc! cu o ochire aruncată repede cunosc© 
adevërul clin minciună şi merge drept înainte fără de şovăire.

— Ah ! fii tu căpitanul nostru, strigă Sbanciog cu en-
tuşi asm.

— De asta vom vorbi ma! apoï; acum însă gătiţi-vë 
de plecare şi mie aduceţi-m! câte-va maldăre de funiî şi 
frânghii dacă aveţi, căci vreaü să joc o păcăUlă potereî.

Yoia i së făcu pe dată, haiduci! încălecară şi së în- 
cărcară cu tot ce aveaü, după aceia së luară după Timsu, 
si eşind la luminiş în dreptul hanului de la GâştescI se în
fiorară vëdênd atâta lume trântită pe pajişte.

— N’aveţî grije, le dise Tunsu, am lovit singur eü. 
röta carului de marginea podului şi am tăiat mal din vreme 
cercurile ca să piere] o bute întrégâ de vin; clar uitaţi-vë 
în ce stare i-am adus, şi lovind cu piciorul pe un poteraş 
îl dete d’a rostogolul ca pe un corp neînsufleţit, fără ca 
acesta să së deştepte. Iată pentru ce mi-am perdut eh cel 
mal bun vin ce aveam. Ajutaţi-mi acum së fac ce am de gând.

Zicênd aceste cuvinte së puse de legă cobză, ajutat 
de haiduci pe poteraşl, pe ţărani, pe chirigii şi până pe 
Cârc-Serdarul Panait, şi neajungênd frînghiile îl legară fe
deleş cu propriele lor turbane, le luă apoi armele şi toţi 
banii ce aveaü asupră-le şi după ce termină le zise :

— Legaţi-m0 acum şi pe mine, pungăşiţi-m© bine şi 
pe mine ca să nu-I fac să më bănuiască, şi pe urmă du- 
ceţi-v0 de më aşteptaţi în pădurea de la Mernanil, că. vë 
sosesc din urmă peste trei <]ile.

Hoţii së supuseseră.
A doua di fu mare rîs şi mare jale în lunca Gâştes- 

cilor ; Tunsu vëdêndu-së legat cobză şi cu chimirul gol, fu 
p’aci să’şî facă séma singur, iar Cârc-Serdarnl în loc de-a 
plânge, începu să rîdă şi së strige:

— Ama ciapcânî !
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VIII.
Tunau căpitan de haiduci.

Când se întôrse Tunsu acasă cjări, pe prispa hanului 
pe Tudor, care nu dăduse pe la han de săptămâni întregi ; 
acesta cum îl vădii îl sări de gât şi îl clise :

- Yin să te string în braţe, că tu eşti fratele şi mân
tuitorul nostru.i

Vëclênd mirarea ce cuprinse pe Ioniţă când aucli vor
bele cumnatului säü Tudor, adaose :

— Eram în mijlocul lor cu chipul schimbat, ca să nu 
mă cunosc! ; eü le-am vestit c’o să treci p’acolo, eü i-am 
pus să te prindă şi fără scirea lui Sbanciog care e o vacă 
încălţată, eü te-am lăudat înaintea lor şi i-am adus în stare 
să să răsvrătăscă împotriva lui. După îndemnul meü ţi-a 
dat drumul şi prin graiul meü, am sămenat în inima lor 
nădejdea c’o să-I mântuescl. I-aî mântuit, m’aî scăpat şi 
pe mine şi pe el, el nădăjduesc în tine ca în Dumnecjeü, 
i-aî făcut chiar să nădăjduiască că vel primi a fi căpetenia 
lor; nu te codi dar, du-te fii căpitanul lor şi eü rëmâiü 
aici şi-ţi făgăduesc, că mă voiü face om harnic astfel, ca 
negoţul tëü să nu tânjăscă.

Stanca, care asculta la uşe, întră înăuntru şi încolă- 
cindu-I albele şi rotundele sale braţe după gâtul lui Tunsu, 
îl cjis© cu o voce gingaşe :

— Ioniţă, ascultă pe fratele meü, du-te în codru şi 
fi tu căpitan de haiduci, căci scrisa ta e: să fi mare şi 
puternic.

Tunsu primi, să duse în pădurea Mernaniilor, lăsa 
veste în sat, că pleacă în ţeară ca să strângă bucate şi să 
învêrtéscâ. negoţul de grânar şi peste un an îşi făcu 
renume atât de însemnat, încât töte buzele veneticilor îl 
pronunţa cu grözä şi toţi bogaţii tremuraü când să gân- 
deaü la el. în ăst interval de timp venise de mal multe 
ori în sat la Grozăveşti ca să îşi vaclă de afaceri, cari mer- 
geaü de minune, şi fu forte mulţumit când să încredinţa,

un

4„T. H.“
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că consătenii sëï, cari aiidise de îngrozitorul Tunsu, nici' 
nu bănuiaţi că chir Ioniţă Ardeleanu, acel hangiü glumeţ 
şi sfiicios, era însuşi redutabilul căpitan.

Stanca nu fusese de loc greşită în apreciările sale ; 
Tunsu eşi tocmai cum prevëduse ea: brav, cutezător mal 
mult decât toţi căpitanii câţi atl halducit pănă la densul, 
dibaciü, viclean şi prevëdëtor. Toţi, chiar victiraile lui, së 
miraü de curagiul söü* şi admiraü dibăcia cu care îşi eser- 
cita meseria. El mal nici odată nu omora şi forte rar eşia 
la drumul mare în capul cetei sale. Iată cum halducea el :

într’o c]i pe când sta în tinda hrubei sale din pă
durea Babelor, în care së mutase cu ceata sa de câtăva 
vreme, fiindu-I locul mal comod pentru operaţiuni, tocmai 
în momentul în care recita încetinel o bucată de psaltichie, 
së apropia de el una din iscode şi-I dise :

— Căpitane, o gâscă de jumulit.
— Ce fel de gâscă? întreba el fără a së deranja.
— Un cochinţ de arendaş încărcat cu o tăgârţă plină 

numai cu icosarl de aur.
— Unde e?
— Acum e la Vadulat, vëru-meü care e argat la han 

veni într’o fugă să-mi spue că peste un cias o să treacă 
prin astă pădure.

— Bine, lasă-1 să treacă că më duc eti să më îa- 
ţeleg cu el.

— Să ne pregătim şi noi căpitane ?
— Yol? şi pentru ce?
— Ca să-l călcăm când o întră în pădure.
Tot jjroştî sunteţi măre! Tot nu v’a întrat în cap că 

aveţi de căpitan pe Tunsu, care scie cum trebue să haldu- 
céscâ? Dacă Tam călca aici în pădure, cum clici tu, facem 
iarăş pădurea cu ponos ca pe vremea lui Sbanciog de nu 
mal trece nimeni prin ea; atunci de unde ghelilurî? Aide 
du-te încolo la locul tëü, că Tunsu n’are nevoe de mul
ţime ca să së mësôre cu un singur om.
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picênd aceste cuvinte lăsa psaltichia jos, întră în că
mara sa şi după un cuart de oră eşi din tainiţă un cbo- 
ckinţ ca toţi arendaşii după acele vremuri, care după ce 
băga doüä pistole în buzunarele antiriulul, încăleca pe ca
lul căpitanului şi eşind în drumul mare îl dete călcâe şi 
îutr’o clipă fu în marginea pădure! despre Babe ; nevădend 
pe nimeni în drumul mare, întră în cârciuma banului, care 
era ţinută de unul din omenii lui Tunsu şi să puse la o 
masă în mână cu o bărdacă cu vin. După ce stătu, acolo 
un cescuţ, plăti cinstit şi eşi în drumul mare tocmai când 
întră în pădure un alt grec ceva mal cărunt ca densul.

— Calimerasis, dise el în grecesce, apropiindu-să de 
drumeţ şi salutându-1 din cap.

— Dulunsus, răspunse acesta tot în grecesce întor- 
cendu-I salutul.

— Ascultă adelfos, bun să fie drumul acesta, séü 
iarăşi am rătăcit?

— Dar unde mergi D-ta? întreba grecul.
— La Bucuresoî.
— Atunci mergi înainte.
— Eilototberisas, dar d-ta unde te duci?
— Tot la Bucurescl.
— Atunci dacă nu ţî-e cu supărare să mergem îm

preună ca să ne trăcă de urît.
— Bucuros, dar ce meserie învârtesc! d-ta?
— Eü sunt arendaş ; dar d-ta ?
— Tot arendaş.
— Atunci suntem într’adevăr fraţi ; pöte că şi d-ta 

mergi ca şi mine să duci câştiul moşiei ciocoiului, care mă
nâncă galbeni cu lingura pe saltea.

— Aü gliîcit, răspunse grecul oftând.
— S’a scumpit şi pe la dumneavăstră moşiile ca pe la noi.
— Ab! da frate, s’aîl îndoit şi ţăranii s’aü zurbăluifc 

do nu mal poţi face cu el nimic, mal cu seină delà ve
nirea domnului pământean! Ba să le dai pogdne legiuite, 
ba să nu le ia! decât din 10 una, ba să-ţi facă numai trei cjile

4I
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de clacă. Ali! ce vremuri era pe vremea lui Caragea! du
ceai vătafului de plasă un oü şi el te ajuta să scoţi din 
spinarea mojicului de ţăran un boii; cu zapciu de acjî nici 
nu e de vorbă, de aceea rn’arn hotărît să pornesc o plân
gere împotrivă-!, că nedreptăţesce lumea, şi nădăjduesc că 
cu öre-care dare de bani îl voi da peste cap.

— O să faci o ispravă vrednică de totă lauda, c]ise 
primul grec suspinând, pöte că cu asta o să înveţi şi pe 
alţii să nu mal fie sluşbaşl neînţelegători. D-ta eşti mal 

. norocit decât mine căci al bani să plătesc! câştiul la vreme 
şi să-ţi mal rămâe ca să ungi osia pe ici pe colo ; pe 

; când eü !....I
— Ce d-tale nu îţi merg treburile bine?
— Ba, slavă Domnului, pămentul me lirănesce bine. 

dar pustiul de noroc me prigonesce ; încbipuesce-ţî că 
viind încoa cu câştiul moşiei bani gliiaţă, îmi eşi înainte 
în drumul mare pe luciul de câmpie vestitul haiduc Tunsu 
şi îmi lua frumos teşila cu bani şi îmi mal dădu de dă- 
ruială şi o sfântă de bătae, din care pricină o luai rasna 
pe câmp.

— Al fost călcat de hoţi! esclamâ grecul sfeclind’c- 
şi uitându-să sperios în juru-I.

— Da, frăţico, răspunse camaradul săă de drum
oftând.

— Şi pe unde?
-- P’aicî p’apröpe, eram pe câmpie lucie ca şi noï 

acum. Astea le cjise tocmai după ce trecuse dincolo de 
hanul Gâştescilor şi să afla în mijlocul unul câmp între 
doüä păduri.

— Câţi eraö?
— Unul singur.
— Unul singur! esclamâ grecul pufnind de rîs, şi; 

fce-aî lăsat să fi jefuit şi bătut de un singur om! să vede- 
că nu eşti palicari.

— Ba sunt şi prea sunt, dar acel singur om era. 
Tunsu. N’aï audit de Tunsu d-ta?
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— Ba am audit o mie şi o sută de minciuni, dar cu 
aste pistôle în mână n’am habar eü de el.

— Nu te prinde frate, pelea lui e fermecată şi n’o 
prinde glonţul.

— OrI-cum ar fi s’o am eü numai la cătare şi va 
■vedea el cine e Aristide Arpagonis.

— De ! nu sunt toţi ômeniï aşa de viteji, eü o păţiitt 
şi o înghiţiiă. De aceea când audiiü că duci banii câş- 
tiulul şi me încredinţaiă că eşti om filotim, mî-a venit în 
gând ca să mö rog de d-ta ca de un creştin şi tovarăş de 
omenie sä mö împrumuţi cu 20,000 de lei, fiindcă am mare 
nevoe ; stăpânul moşiei nu mö îngădue şi dacă nu i-ol duce 
banii, îmi aruncă pe drumuri nevasta şi copil.

— Ce glumesc! d-ta ! esclamâ grecul uitându-s0 mirat 
la tovarăşul söü de drum.

— Ba nu glumesc nenişorule, respunse celălalt; eü 
sunt om cinstit, îţi daü la mână răvaş ca să nu rômâï pă- 
pubaş şi te trec şi la pomelnic între neamuri ca pe cel 
mal mare binefrlcötor.

— Ia nu mal spune ghimbuşurî prietine, dise grecul 
dând călcâe calului, căci nu e vremea de snôve şi Bucu- 
rescil sunt departe. Sluga, te lasă sänötos.

— Mö laşi tu, dar nu te las eü, striga prefăcutul 
grec în Românesce, puindu-sö în faţa adevôratuluï grec şi 
sprijinindu-I în pept gura celor doüä pistôle, cari ca ful
gerul eşise din buzunare.

.

I

Vôdênd acéstâ minune neaşteptată, viteazul de mal 
nainte uită că are şi el pistôle în buzunar şi începu să 
strige :

— Aman, nu mö omorî.
— Tunsul nu omoră pe ômeniï de înţeles, röspunse 

haiducul ţiindu-1 mereü la cătare ; dacă scoţi binişor banii 
ce al adunat din sudôrea ţăranilor, şi apoi pleci ca un om 
de ispravă acasă fără a spune la nimeni nimic, nu-ţî fac 
nici un röü, dar dacă vel vesti stăpânirea, mö jur pe cinstea

'1



KTT.

mea de Timsu, că te omor chiar d5aï fi în cămara casei 
tale înconjurat de sute de argaţi. Scôte baniî şi plöcä.

Grecul nu së prea grăbea; maî ales când aucji că 
Tunsu nu omoră, îî mal veni inima la loc şi ridicându-së 
în scări începu să-şî rotöscä ochii pe luciul câmpiei ca 
dor’ o zări pul de om.

— Ce mal stal la gânduri? adause Tunsu cam impa
cientat; vréï să vërs sauge d’a surda saü nădăjduescl să 
scapi din gliiarele mele ? Nu te mal hrăni d’asemenea gân
duri; suntem încunjuraţi de omenii mei, cari de departe 
îngrijesc ca să nu fim de nimeni turburaţi. Dacă-ţi place 
să faci cunoscinţă şi cu el, îl chiem bucuros ; dar să sei că 
el nu sunt miloşi ca mine, ci tae gâtul celor ce le cad 
în mână.

După aceste cuvinte, scöse din gură o fluerătură ho- 
ţăscă, care înghétà sângele în corpul omului şi grecul au- 
cjind’o înţeleni de frică şi numai decât arunca punga jos 
şi vru s’o tuléscâ d’a fuga.

— Stal, striga Tunsul, să-ţi daü fiţuică de ceia ce am 
primit ca să al să el. Na răvaş pentru 20,000 de lei pri
miţi de mine Ioniţă Tunsu, na şi un galben ca să aibl ce 
mânca pân’acasă. Acum dumi-te înapoi de vecii de câştiul 
moşiei, şi pădesce-te să nu spui ceva la zapcil, că atâta ţî-e.

Grecul së întôrse înapoi pe unde venise, şi în loc de 
a asculta pe Tunsu së duse la tact la Obedeanca şi spuse 
cumcă eşind din pădurea Babelor a fost jefuit de Tunsu 

. în mijlocul câmpiei apröpe de Persicenl.
Zapciul së miră forte aflând că Tunsu e aşa de apröpe 

de el şi porni în fruntea poteraşilor lui ca să bată pădu- 
l rile şi să dea de cuibul haiducului, dar îl fu munca d’a 
l surda. Nu găsi picior de hoţ, cu töte că colindase cu 
:ômeniï sël töte colţuleţele şi stufişurile. Pasă-mi-te Tunsu 
së ascunsese în hrubă a cărei întrare nu era de nimeni 
cunoscută.

. Câte-va dile după ce ajunse grecul la el acasă, întră



îa curte-ï un om cărunt, cu înfăţişarea cuviösä şi portul 
boeresc :

— Cocône, clise el adresau du-së cătră caţaon care 
stropolea prin curte, mi s’a rupt caleaşca în băltacul din 

nu pot merge înainte. Te rog să më 
am bani asupră-mî cam mulţi şi

marginea pădure! şi 
găzduescî pănă mâne că 
mî-e frică să mân pe la hanuri.

Grecul îl primi cam strâmbând din nas, căci era calic 
nevoe mare şi-I era milă do crâmpeiul de lumînare ce va 
arde străinul şi îmbucătura ce va mânca la masa lui, dar 
după ce stătu cu el de vorbă şi mal cu seamă după ce 
cina împreună, nu mal putea să së mal îndure de aşa om 
mucalit la vorbă şi întârdie stând cu el la sfat cine scie 
pănă când.

După ce së potoli totă casa şi së culca şi el şi mo- 
safirul söö, tocmai când adormise bine së deşteptă simţin- 
du-së apucat de gât de o mână vertosă şi voi să së scôle 
în sus.

— Stal că eü sunt Tunsu, şopti cineva la urechia 
grecului sugrumându-1 ; te-am rugat să nu më spui la zapciü 
şi nu te-aî ţinut de cuvent; eö më ţiă; şi-I împlântă în 
pept îu partea inimeî un cuţit ascuţit pe care i’l lăsă în 
rană şi eşi binişor din casă fără să fie oprit de nimeni 
fiind-că toţî dormiatt.

A doüa cji argaţii şi slugile grecului găsiră uşile şi 
porţile date de perete, pe străin nicăirî şi pe stăpânul- lor 
mort îngheţat, având pe pept o hârtie pe care era scris :

— Aşa pedepsesce Tunsu pe duşmanii sëï.

IX.
Banni îordache Filipcscu şi vornicul Furtună.

Gâţl-va ani după scena descrisă mal sus, Tunsu să- 
verşi o îndoită călcare într’o singură di în mijlocul Bucu- 
rescilor, cliüa nămiezea mare, care puse în piciôre oraşul, 
întreg şi băgă spaimă în toţi boeriî.

I
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Ăst hoţ curagios precum mergea în Grozăvesc! fără 
de sfială tot asemeni se ducea şi în BucurescI, trecea fără 
sinchisélâ, pe lângă omenii stăpânire! şi înfrunta scrutătorea 
privire a Cârc-Serdarulul celui mal împeliţat, căci nimeni 
nu văduse adevărata sa fisionomie, nici cel călcaţi de el 
şi nici chiar majoritatea cetei sale, căci el şi când sta în 
tabără şi când făcea vr’o călcare, nu apărea între cetaşil 
săi decât numai dechisat cu o măestrie rară în fel de fel 
de forme.

într’o di eşi din codrul sëü un om cu barbă rotundă 
şi căruntă, rumen la faţă şi cuvios la înfăţişare, încălţat 
cu iţarl albi strânşi pe corp şi cu cisme lungi în piciöre ; 
pe corp era învesmântat cu o cămaşe albă, care cădea 
peste iţarl pănă mal sus de ghenunche şi cu un mintean 
cafeniü încheiat în mijlocul peptulul cu nasturi de găitan 
negru ; la mijloc era încins cu un chimir lat de jnele cusut 
cu flori de felurite colori şi în cap purta o pălărie cu bol
duri late. Ast om, care după chip şi port sămâna cu un 
mazil de munte chiabur, era călare pe un cal murg plin 
de foc şi avea atârnate dinaintea şelel doiiă trăiştî doldora 
şi o ipingea nâgră strânsă.

Când era să iasă din pădure, hoţul ce era de santi
nelă puse mâna pe frânele calului şi-I strigă:

— Stal pe loc.
El însă drept orî-ce răspuns arse mânile hoţului cu o 

lovitură de biciü, scöse din buze un fluer ascuţit şi calul 
sbură ca o săgâtă.

— Era căpitanul! murmură hoţul remâind în loc îm
pietrit.

Ast mazil cuvios, care după spusa hoţului nu era al
tul de cât căpitanul, adecă Tunsu, merse într’o fugă de cal 
până în BucurescI şi ajungând acolo muiă pasul calului, 
care numai de cât lăsa nasul în jos şi îşi luă aerul prostă
nac al unei globe de munte. După ce cutreerâ ast-fel mal 
.multe strade, ajunse în dosul caselor marelui ban Iordaclie
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Filipescu şi trase la un hănişor, care era situat cam pe 
I unde sö află astădl biserica calvină. Intrând în cârciumă, 

cerii o odae, mâncare şi băutură, ordonă să i së pue ca
lul la grajd şi apoï sô retrase în camera sa ca së mănânce 
şi së odilmescă. Apariţiunea acestui personagiii nu surprin
sese pe nimeni, căci la acel bănişor sö adunaü de ordinar 
munteni, ungureni din Transilvania şi tot soiul de streini 
veniţi în ţară ca să se pricopséscâ.

După ce mânca şi së sătura mazilul nostru eşi din ban 
i prin curte, urca strada numită astă-dl calvină, şi eşind în 

podul Mogoşoiel intra în curtea caselor marelui ban Ior- 
dacbe Filipescu.

Acel din lectorii noştri cari aü apucat din vremurile 
trecute, sciü că curtea Iul Iordacbe Fibpescu era un asii 
pentru tot sëracul şi nenorocitul, şi casa Iul era deschisă 
pentru toţi aceia ce aveaü un păs. N’aveai de cât să clici : 
am să daü o jalbă Iul coconu, şi trâmba de arnăuţl şi de 
lefegii care umplea c[iua şi nöptea anticamera lui së des
făcea în douë şi te lăsa să intri fără cea mal mică împo
trivire până în camera marelui ban. — Aşa dar să nu vë 
prinză mirarea dacă veţi afla că mazilul nostru îndată ce 
apăru în anticameră şi spusese fustangiilor că vrea să dea 
o jalbă boerulul, ciocoii îl lăsară să trécâ şi unul din el îl 
introduse în camera în care sô afla stăpânul.

Iordacbe Filipescu pe atunci era în flörea verstei, să _ 
fl avut patru-zecl şi cinci de ani, barba începuse să-1 că- 
runţescă, dar vigorea maturităţel strălucea încă pe fisiono- 
mia sa. El sta întins pe un divan, rezemat cu cotul mânel 
drepte de o perină mole pusă pe marginea ferestrei şi cu mâna 
stângă ţinea ţava unul ciubuc lung ce eşea pe feréstra care 
era deschisă. Pe cănd gura sa sorbea fumul aromatic al 
letacbiel, peptul lui respira aerul îmbălsămit ce venea din 
vasta sa grădină.

Aucjind sgomotul produs de uşe, întorse capul şi vë- 
clênd pe mazil prosternat în genunche înaintea sofalei sale, 
îl făcu semn să së ridice şi îl clise cu o voce bine-voitöre :

'H
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— Ce păs te aduce la mine măî creştine? Mazilu să 
ridică în sus şi în loc d’a răspunde, se uită cu sfială la slu
jitor care îl introdusese şi sta la uşe.

Marele ban făcu slujitorului semn să iasă afară şi 
după ce rămase singur cu jeluitorul îşi repeta din noü în
trebarea.

— Stăpâne, sunt un sărman mazil, răspunse el.
— Cum te cliiamă şi do unde eşti? întreba boemi.
— Mă numesc Preda Calomfirescu din satul Vărbi- 

lăulul, apropo de Vălenii-de-munte.
— Eşti boer de ném?
— Da, cocöne, am lirisove care adeveresc că aşi fi 

strănepotul vestitului căpitan al lui Miliaî-Yiteazu, Radu 
Calomfirescu.

— Şi cu ce te pot sluji eü? Ce păs te bântueşte?— 
întreba marele ban cu bunătate.

— Măria Ta, sărăcia m’a scos din bordeiul meü si 
m’a mânat până la Măria Ta; aveam o făştiolcă de moşie 
şi grecii aduşi de Caragea mi-aü răpit’o ; aveam vitişoare 
multe şi zavragii mi le-a stins ; aveam o căsuţă dar Turcii 
mi-aü ars’o ; aveam în sfirşit nevastă şi copil şi ciuma mi 
i-a secerat pe toţi. Pemăsesem sărac şi pustiü cuc într’un 
biet bordeiü urgisit, dar hrăpitorul moşiei mele nu s'a în
durat d’a mă goni şi d’acolo şi d’a mă arunca pe drumuri. 
Atunci mi-am luat şi eü lumea în cap şi am venit la Mă
ria Ta.

trăbă do ju-— Cu ce pot să te ajut eü, căci asta
decată ?

— N’am bani ca să’ml scot dreptatea la iveală.
— Yrel bani ?
— Nu de pomană stăpâne ci cu împrumutare; aju- 

tă-mă Măria Ta cu ce te va lăsa inima şi îţi jur că voiü 
munci până voiü asuda sânge şi după ce voiü agonisi suma 
voiü alerga să o aduc înapoi.

— Bine al făcut că mi-aî cerut cu împrumutare, clise



boernl sculându-să după sofa şi apropiindu-să de un şipefc 
de fier încărcat cu mal multe lăcate; mie-mï place să ajut 

! pe omenii nenorociţi şi muncitori şi n’ara milă de leneşi. 
Eü ajut pe omenii harnici, dar nu împrumut pe nimeni şi 
ce daü nu cer înapoi. Câţi bani îţi trebue? adaose dând 
capacul lăcjiî de perete.

— Zece mii de galbeni coconaşule, răspunse abătutul* 
mazil cu o voce cu totul deosebită de cea d’ântêï.

— Ce eşti nebun! esclamă boerul îutorcend capul 
spre a së uita înapoi.

— Ba sunt în töte minţile, cocone Iordaclie, răspunse 
mazilul cu un ton batjocoritor; ce ţi să pare sumă mare 
d-tale gosgogea boer bogat putred ? Am nevoe de astă 
sumă, şi sciindu-te îndestul de darnic am îndrăsnit să viü 
la d-ta. Cer cu împrumutare cocöne ; îţi daü. la mână ră
vaş ca să nu rëmâï păgubaş.

— Tâlkarule ! striga boemi ridicându-să în sus mal 
mult indignat de cât înfricoşat. La mine, copil....

— Amuţesce ciocoiule şi nu ckierna, striga tâlharul 
lăsând să-I cadă jos barba prefăcută şi puindu-I pistolul 
în pept; să nu did cârc, căci aï a face cu Tunsu şi cu 
cel 100 de voinici al lui. Dacă vel crănci măcar, casa ţl-e 
încunjurată şi la un semn ce voiü face, focul isbucnesce 
de pretutindeni şi tu cu al töl ardeţi ca nisce şorecl.

într’ast timp un arnăut deschise uşa şi Tunsu fără 
să-şi piardă cumpătul şi să dea pas boemlul d'à deschide 
gura dise:

— Fă bine de adu dulceţî şi cafele.
După eşirea slugii, Tunsu lăsa pe boer prada amor- 

ţeleî ce-1 cuprinsese, băga mâna în sipet şi după ce lus
trei pungi grele şi le vîrî în sîn, eşi frumuşel din casă, 
apuca la mâna dreaptă şi să coborî ţ:>e scara din dos în 
grădină din care eşi în stradă pe portiţa cea mică. Delà 
portiţă pănă la han nu era decât o palmă de loc ; trecu 
dar acea palmă de loc fără să-l zărească nimeni, întră în
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cămara sa fîlră să-l bage cineva de seamă şi peste câteva 
minute eşi j>e porta banului un arnăut în flôrea verstei, 
■cu faţa roşie şi bine rasă, cu mustăţile lungi şi răsucite 
•după ureche şi cu perul tăiat scurt şi ras pe la ceafă. 
Acest om purta fes mare în cap cam aplecat pe o ureche, 
ilec roşu găitănat cu negru peste care era aruncat un ta- 
rabuluz de lână grösä, ciacşirî roşii găitănaţî în piciöre şi 
la şolduri o fustanelă arnăuţâscă încinsă cu un brîü multi
color în care eraü înfipte mal multe pistole.

Eşind din curte pe un cal murg ce juca sub el, coti 
la stânga, şi eşind în podul Mogoşoeî, trecu cu nepăsare 
pe lângă curtea lui Iordache Filipescu, în care bâjbâia 
lumea şi ferbeaü slugile şi poteraşiî ce fusese chiemaţî ca 
să prindă pe tâlhar, şi sö duse înainte nesupërat de nimeni, 
pe podul Mogoşoeî până la biserica Zlătarilor. Ajungênd 
acolo apucă pe podul de pământ şi cobormdu-sö în matca 
gârlei trecù pe marginea apel pe lângă casele egumenului 
mănăstirol Sf. loan cel mare şi pe lângă fundul curţii lui 
Belu, unde cu câţî-va ani mal nainte fusese ucis bimbaşa 
Sava, şi vödendu-sö în dosul caselor lüï Furtună, unde as- 
tădî e strada Rîureanu, descăleca, ascunse calul sub podişca 
care unia curtea boerulul cu grădina de peste apă, şi după 
ce-1 lega de un stîlp, merse înainte pe jos şi eşi din matca 
apel prin curtea mănăstire! Sf. Spiridon.

Ajungând iarăşi pe podul Mogoşoiel sö întôrse înapoi, 
■trecù pe lângă casele Floresculul şi ale mitropolitului Dio- 
nisie, unde a fost pănă mal deunădl liceul Sf. Sava şi în
tră în curtea palatului lui Furtună. Aci nu fu aşa de lesne 
de intrat înăuntru cum era la Iordache Filipescu ; vörul ma
relui ban era mal bănuitor şi mal temător, deşi era maro 
vornic şi arnăuţil ce staü neclintiţi la scara lui eraü mal 
puţin politicoşl ca ceilalţi.

— Ce vreai evghenis? (}ise unul din eï sculändu-sö 
■după laviţa, pe care sta şi puind mâna în peptul nou- 
.lul venit.



■■1

.
'

Amuţesco ciocoiule şi nu chiema, striga tâlharul puindu-I pis
tolul în popt.... aï a face cu Tunsu. (pag- 59).

I
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— Am venit cu câştiul moşieî, röspunse arnăutul în
grecesc©.

— Durtô la vătaf, în dos la drépta.
— Yoiîi să daü banii boerulul că am să-I mal

spun ceva.
— Dacă este aşa mal aşteptă, şi arnăutul lăsa pe 

străin în seama camariaclilor sei şi së sui sus ca să ves- 
téscâ pe boer.

Peste un cuart de oră de aşteptare, arnăutul së în- 
iorse şi din capul scării striga străinului :

— Vino după mine.
— Cine eşti tu? striga Furtună în limba greacă în

dată ce-1 dări ; nu te cunosc, tu nu-mi eşti arendaş.
— Aşa e, Măria Ta, röspunse arnăutul în aceiaşi 

limbă, făcând o temenea pană la pâment; are dreptate ev
ghenia vostră să nu më cunoscă, căci arendaşul cel vecliïü 
îmbolnavindu-së rnï-a lăsat moşia pe seama mea; de aceia 
am şi venit cu câştiul drept la Măria Ta, ca să te rog să-ţt 
faci milă şi pomană de mine şi de el şi să te milostiveştî 
a îngădui astă abatere delà învoială şi a primi pe prea 
plecata slugă a M-tale ca arendaş.

— Vătaful meü scie de astă preschimbare?
— Da, scie, i-am scris şi mï-a rëspuns că vrea să-mî 

urce arênda şi eü sunt om sărac şi cu copil.
— Du-te Agapie de chiamă pe vătaf. După, ce eşi 

.arnăutul boerulul, arendaşul scöse din sîn o pungă plină 
cu mahmudele de aur şi clise :

— Măria Ta, îndură-te să më îngăduescî a lăsa banii 
în mâna Măriei Tale şi să më întorc mâne ca să iaü fi
ţuica delà vătaf, căci më cam grăbesc.

— Fie şi aşa, adu banii, rësjnmse boerul.
Grecul îl dete punga în mână, boerul së scula după 

sofa şi întrând într’o cămară vecină, apăsa un ţimburuş ce 
era în perete şi deschise o uscioră dincolo de care së vedea 
.zidită în grosimea peretulul o ladă mare de fier. Boerul îl

V

i;



— 63 -

deschise brôsca cu maï multe chel ce purta asupră-I, ri- 
j dicâ capacul şi când sô pue punga cu banî înăuntru sö 

pomeni că-î sare cineva în spinare şi-î cuprinde mânile pe 
la spate şoptindu-î cu un ton impunător:

— Mălcesce-o boerule, că aï a face cu Tunsu.
Furtună era vârtos şi curagios; el nu căc]ii în uimire 

ca vörul söü, ci începu sä sö lupte şi să sö smâcéscâ cer
când să se apropie de un perete de care eraü atârnate 
mal multe arme, dar Tunsu era şi maï vêrtos; cu o mână 
virî o măr ama în gura boerulul şi-î proţăpi fălcile ca să 
nu strige şi cu alta îl ţinu. bine ca să nu fugă ; după aceia 
iî desfăşura brîul delà cingătore şi într’o clipă îl lega fe
deleş de mâni şi de piciore şi îl trânti pe un divan de pi
ciorul căruia îl legâ cu un şal mare ce găsi prin casă.

Devenind stăpân pe lada deschisă, luă din ea atâtea 
pungi cât putea să ducă, şi îngreunat cum era, deschise 

; feréstra care da în grădină, sări delà al doilea cat ca o 
minge în pajiştea de iarbă, şi după ce sö scula viü nevă
tămat, dete dosul spre gârlă, sări parapetul podului, scöse 
calul de sub el, şi cât te ştergi la un ochiü trecii gârla 
în not între Faca şi Sfinţii Apostoli, şi cotind mal multe 
strade şi uliciöre, ajunse la Curtea Arsă şi de acolo peste 
o jumötate de oră la bariera Cotrocenilor, de unde i-se 
perdu urma.

Pe când el era departe şi la adăpost de orl-ce ur
mărire, arnăutul întră în cămara boerulul Furtună însoţit 
de vătaful, care sö întâmplase să fie în acele minute prin 
vecini, şi când vödurä pe boer în halul în care îl lăsase 
Tunsu, sö luară cu mânile de pör şi sö grăbiră a-1 deslega 
şi a-î da ajut or ele trebuinciôse. Tocmai în acel minut 
venia într’o fugă un slujitor delà Iordache Filipescu ca 
să-I vestâscă aceia ce păţise marele ban delà hoţomanul 
do Tunsu.

Astă îndoită hoţie băga în grôzele morţii pe toţi 
boeril cu arnăuţiî lor cu tot şi puse pe gânduri pănă şi
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pe Vodă. Aucjind aste întemplărî Grigorie Gliica, dete or
dine severe tuturor ispravnicilor, vătafilor de scaun şi că
pitanilor de poteră, ca în cinci cjile să pue mâna pe Tunsu 
şi să-l aducă în Bucurescï viü saü mort. Ordinul era lesne 
de dat, dar anevoe de esecutat, căci nimenea nu scia unde 
e conacul lui Tunsu, care era o fiinţă năsdrăvană ce astăclî 
se ivea aci şi mâne peste şeopte poşte. Audind că peste 
câteva cble după astă întâmplare, ăst lioţ primejdios a fit- 
cut o călcare în pădurea Căldăruşanilor, jefuind un strân- 
gător de lude, potera alerga în grabă acolo şi încunjurâ 
pădurea. Insă în aceia di află că Tunsu a călcat un aren
daş grec în marginea pădure! Comaneî. Tocmai când ar- 
năuţi! sö orênduiaü în cete ca sö calce şi aceea pădure, 
de-odată veni veste că în aceiaşi di şi oră călcase pe însuşi 
ispravnicul judeţului Ilfov în pădurea Ţigănescilor, pe un 
paşe Turc în pădurea Călugărenilor, pe un boer ce se în
torcea delà moşie în pădurea Bolintinulul şi pe vătaful 
ocnelor în pădurea delà Afumaţi.

Tunsu prin concursul ômenilor sëï împărţiţi în mal 
multe cete bine conduse de locotenenţi dibaci formaţi de 
densul făcea acum şi minuni, së juca cu imposibilul şi in
spira în arnăuţil cel superstiţioşi credinţa că ar fi fer
mecător.

X.
Masa (lela Căi nişte a.

Vodă pusese capul lui Tunsu la preţ, făgăduise ven
ei ô to ralul 1000 de galbeni şi ertare de orî-ce dări saü vină, 
dar fiigăduiala domnâscă nu avù nici o influenţă asupra 
ţăranilor şi haiducilor sëï, căci eï iubeaü pe Tunsu, fiind-că 
densul urmând tradiţia vechilor haiduci, ajuta şi miluia 
pe ţăranii cel săraci şi apăsaţi, nu fura delà opincar mă
car d’ar fi fost orî-cât de buşit şi rösplätia cu galantomie 
pe haiducii sëï. Astă făgădui al ă n’avù influinţă în ţărănime şi 
din alt punct de vedere : boeril şi stăpânirea eraü totd’auna
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certaţi cu ţărănimea, deşi să desrobise plugarii încă după 
vremea lui Constantin Mavrocordat, dar boerul ii privia 
tot ca pe nisce sclavi şi-şi daü tote silinţele a evita orî-ce 
amestec cu denşil. Fără ajutorul lor era cu neputinţă d’a 
pune mâna pe Tunsu, căci el trăia între ţărani, şi poteraşiî 
cuprinşi de mare spaimă nu mal vreaît să să ia în gona 
lui măcar de i-ar ii pus pe cărbuni. Frica sili pe boerl ca 
să să împace cu ţăranii.

Sciind că Românul e bun de fire şi să împacă lesne 
cu duşmanii săi, mal cu seamă când îl găsesce cu paharul 
în mână şi îl ia în nume de bine, hotărîră să dea o masă 
mare ţăranilor din vecinătea locurilor pe unde să pre
supunea că ar fi cuibul lut Tunsu. Aşa dar să hotărî să să 
pregătăscă acea masă într’un cort de verdeaţă aşeclat în 
bătătura tactului delà Călniştea, din satul Călugărenil şi 
chiar la intrarea unei dumbrăviore de păduri, la care să 
ia parte pe lângă toţi ţăranii satelor megiaşe : ispravnicul 
judeţului Ilfov, acela al judeţului Ylaşca, cel patru vătafi 
al plăşilor vecine, căpitanii de scaun al acelor doüä judeţe 
şi toţi boeril proprietari de moşie de prin prejur.

Ţăranii de o cam dată să mirară auclind că omenii 
stăpânire! nu-I mal chiarnă la podvezî şi angarale, ci la 
chef şi zalfeturî şi stătură la îndoială, temêndu-së de vr’o 
cursă, dar după ce să mal sfătuiră, prinseră curagitl şi să 
hotărîră să vie la masă în păr, cu aleşi, pârcălabi, neveste 
şi copil, căci dacă vor fi avênd boeril niscal-va gânduri 
rele să fie încât mulţi ca să să apere.

Masa fu din cele mal splendide : patru bol întregi vî- 
rîţt în frigări imense să frigeaü în pielea lor d’asupra unei 
monstruose tarlale de jăratic şi două-spre-cjece buţl cu vin 
zăceaţi pe căpătâe în faţa cortului, gata d’a fi desfundate. 
Sub nemăsuratul cort eraţi întinse zece mese lungi încon
jurate cu lăviţl ca să încapă cinci sute de ămenî şi pe 
masă eraü aşedate tot felul de bucate: vênaturï, curcani, 
gâşte întregi şi berbeci bătuţi, gătiţi în fel de fel de chipuri.

„T. H.“

;

ï

i
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Ţăranii vëcjênd pe masă atâta belşug să mirară cum 
să mirară, dar când vă dură că să aşăcjă la masă lângă eî 
ispravnicii, zapciî, căpitanii de scaun şi goşgogea boeril 
mari ca marele vistier Alecaclie Yilara, Obedeanu şi alţii, 
rămase cu gurile căscate şi începură să să scarpine după 
ureche şi să’şî dică între ei :

— Nu e semn bun mă ! nu e semn bun !
Cu paharul în mână însă grijile şi bănuelile dispar 

curênd şi frunţile să descreţesc lesne ; iute dar uitară voi
nicii noştri! temerile lor şi să puse cu voe bună la chef şi 
desfătare, gândindu-să că dac’o fi să fie să le răsplătăscă 
încal pe sătul cu noi podvezî şi apăsări. Pe când cheful 
era în toiul sëü şi ploscile circulaü din mână în mână şi 
buţile să uscaţi în vădul ochilor, să vădu venind spre cort 
un moşneag cu barbă mare şi albă, care rec]imându-şl tre- 
murândul säü corp de un ciomag gros şi noduros, să opri 
în pragul cortului şi dise cu o voce tremurătore :

— Noroc şi bucurie la ospeţî !
— Noroc să’ţî dea D-zeü şi ţie bătrânule, răspunse 

ispravnicul judeţului Ylaşca ; dar de unde vil şi unde te duci?
— Yiü tăiculiţă, răspunse unchiaşul oftând, tocmai din 

şghiaburile Olteţulut cu astă desagă plină de hârţoge ca 
să’mî caut dreptatea la Divan, căci cel de la Craiova m’aü 
ras de pe faţa pământului şi ;mï-aü mâncat moşiora pe 
bună dreptate ce am avut.

— Să-ţi dea D-c]eü isbândă, dise unul din ţărani.
— Amin, răspunse unchiaşul aşedându-să jos în ca

pătul umbrarului; îngăduiţi fraţilor să mă odihnesc o lăcă 
aici, că do ar}I diminăţă nu mî-ain mal strins piciôrele tot 
umblând nemâncat şi nebăut prin astă arşiţă de sôre.

— Bucuros, răspunse ispravnicul de Ilfov, şi dacă 
vrei vino colea la masă de te ospătăză şi te veselesce îm
preună cu noi.

— Bodaproste cocône, bodaproste, răspunse unchia
şul aşedându-să la masă între doi ţărani şi puindu-să să 
mănânce şi să bea cu lăcomie.
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Vremea trecea, sörele fugea mereü pe cer, buţile sö 
desfundaţi într’una, bucatele sö înghiteaü, pe când opt pe
rechi de balauri de lăutari cântaü la doine şi frunză verde 
de-ţl era mal mare drag să asculţi. Mâncaü ţărănaşiî noştri 
mâncaţi şi se adăpaţi, fără gând d’a sö scula de la masă, 
căci destul trăise o viaţă întregă de ajunat, dar tot ast-fel 
mâncaţi şi beati şi boeril de’ţl era mal mare dragul să-î 

j privesc!. Pe la scăpăratul sorelul fumul beţiei începuse să 
se ridice în capetele banchetuitorilor şi să le facă inima 
să sburdeze ; cel mal tineri sö sculară delà masă şi întinse 

I pe bătătură o horă mare şi largă, cel mal betrânî îl ur
mară pe dată, şi boeril înalţii demnitari al statului nu sö 
lăsară mal pe jos, ci îşi sumeseră antiriile, sö prinseră în 
horă lângă mojicii de opincarî şi glumiră cu el şi neves
tele şi fetele lor ca cum ar fi fost de o teapă cu el.

în mijlocul astei veselii generale, unul din ispravnici 
dise lăutarilor, luând plosca de la gură :

— Mal conteniţi cioră cu hora şi diceţî cu foc cân
tece bôtrânescï, cântece de vitejie, doine haiduceşti.

— Cântecul lui Tunsu haiducul, adause cel-lalt isprav
nic sărutând cam fără voe trandafirii de pe obrajii unei 
codane de ţ0răncuţe.

— Da, strigară toţi ţ0raniî cu entusiasm, cântaţi doina 
lui Tunsu haiducul.

I

V

Lăutarii cântară şi ţ0raniî după ce ascultară cu aten
ţiune şi veneraţiune acest cântec, scôse căciulele din cap 
şi strigară cu toţii de o dată:

— Să trăiască Tunsu, părintele şi mântuitorul ţ0-
ranilor.

— Să trăiască Tunsu, strigară boeril şi înalţii func
ţionari, cari de multă osârdie ce avusese d’a turlăci pe ţS- 

y răni spre a-I trage în partea lor, sö turlăcise el însuşi şi 
căcjuse cum sö cade în braţele sfintei beţii.

Vö mulţumesc feţii moşului, röspunse moşneagul 
ăl cu traista plină de liărţoge sculàndu-sô în piciôre; ase-

5*
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menï şi d-vostră cinstiţi boerl, adaose apucând cu o mână 
mâna unul ţăran şi cu cealaltă pe a unul ispravnic. Tunsu 
vö mulţumesce prin gura mea de cinstea ce-I faceţi şi vă 
încredinţăză că cum a fost, aşa va li şi de acum încolo 
neobositul apărător al ţăranilor şi împilătorul împilăto
rilor săi.

— A luat purceaüa de codă uncliiaşul nostru ! mur
mura un boer la urecliia vecinului sëü.

Intr’acel minut să operă o minune neaşteptată, părul 
şi barba albă împreună cu sdranţele cu care era învest
mântat uncliiaşul, cădură după corpul lui ca prin farmec 
şi în locul cădăturel, apăru un bărbat cliipos cu liaine ţă
rănesc! frumose pe el, cu brâul încărcat cu pistöle şi cu
ţite şi cu părul capului tuns pe piele.

— Tunsu! strigară toţi ţăranii precipitându-să în ju
rul sëü radioşî de bucurie.

— Da, Tunsu, răspunse el, Tunsu pentru care boeril 
v a chemat la masă ca să-l vindeţî ; sunt în mânile vöstre 
fraţilor ; dacă între Români să află vr’un venclător vie să pue 
mâna pe mine şi să ia cel 1000 de galbeni făgăduiţi.

— Nici unul! Nici unul; românii nu vinde pe mân
tuitorul lor! strigară ţăranii din töte părţile.

Astă vedenie neasceptată desbătâ cu totul pe boerl 
şi unul din ispravnici, care venise însoţit de 200 de pote- 
raşl ce staü ascunşi în dumbrava vecină striga:

— Alergaţi poteraşil mei şi puneţi mâna pe hoţ.
— Prea târdiü, vel ispravnice, striga Tunsu sărind < 

pe calul ce i-1 aducea unul din ţărani. Tunsu nu să prinde 
aşa lesne să ne vedem iarăşi sănătoşi în pădurea Ţigă- 
nescilor.

Pronunţând aste cuvinte scöse din pept un ţipet as
cuţit şi calul sburâ ca o săgeată.

— O miie de galbeni delà mine celui ce-1 va prinde, ! 
striga Alecache Yilara.

— Nici unul din ţărani nu să mişcă din locj între 
românii delà ţară nu să găsi nici un vendător.

/
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XI.
Dreptatea lui Tunsii.

Armata naţională nu era încă înfiinţată şi poteraşil 
nu eraü decât o adunătură de mercenari din drojdiile cele 
mal impure ale grecilor, şerbilor, bulgarilor, ungurilor şi 
leşilor. Aceşti oşteni năimiţi, crud! şi poltoronî în acelaşi 
timp, nu mal voiaü să mergă prin păduri ca să să ia în 

= gôna lui Tunsu şi a cetei sale, credêndu-ï invulnerabili, şi 
fugiaü de el cu spaimă temendu-să să nu cadă victime alo 
răsbunăreî lui; ţăranii asemenea nu voiaü să dea de gât 
pe acela ce le făcea numai bine şi nicl-odată réü, şi chiar 
negustorii şi boernaşiî români nu-1 prigoniaü, fiind-că el 
urmând esemplul lui Jianu nu jefuia pe români, d’ar fi 
fost ori cât de bogaţi, fiind destul streini în ţară care su
ge aü sângele românilor şi puteaü să-l îmbogăţăscă pe ei 
şi pe al lui cu prisosul averilor lor. Protipendada streină 
ar fi voit bucurösä să-I audă de nume, căci pe mulţi şi de 
multe ori îl încolţise la largul lui şi la strâmtul lor şi-I 
scuturase de mulţi bani, dar nu mal aveaü putere să-I facă 
de petrecanie. Cu chipul acesta Tunsu dobândise un drept 
de esistenţă apröpe legal, să muta cu ceata sa de colo 
pănă colo fără supărare, să plimba prin lume ca un om 
onest şi îşi esecuta călcările fără nici o grije.

Cu chipul acesta el îşi agonisea un mare venit, dar 
şi cheltuia mult; jumătate din venitul hoţielor sale îl îm- 
părţia ţăranilor prigoniţi de sortă prin nisce emisari drepţi 
şi mal imparţiali’ decât al omeiiilor oneşti, şi din partea 
ce i-să cuvenia lui, ungea ochii ici pe colea la câte un 
vătaf de plasă saü căpitan de scaun de care să temea el 
că Tar putea da de gât şi după ce săverşia astă opera
ţiune egalisătore după maniera lui, luând din prisosul unuia 
spre a preîntâmpina lipsa altuia, apoi să ducea cu cugetul 
liniştit la Grozăvesc! lângă Stanca, pe care o iubea cu un 
amor crescând, ca să jôce câtva timp rolul de om onest 
şi de negustor cinstit.
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într’o seară Tunsu pe când să ducea spre Grozăvesc!, 
să întâlui cam p’apröpe de Persicenî cu un ţăran, caro 
mergea pe jos de-î sfârăia piciôrele,

— Bună seara vericule, cjise Tunsu.
— Bună să-ţi fie inima jupâne, răspunse ţăranul ur

mând u-şî calea.
— Unde te duci frăţico aşa grăbit?
— Uite mă duc la Bucurescî să daü o jalbă la divan 

şi daü zor să ajung cu nôptea’n cap.
— De departe viî?
— Nu tocmai aşa de departe, delà Yida dacă scil.
— Am audit de ăst sat, dar n’am fost p’acolo ; mi 

să pare numai că păn’acolo sunt păduri mari.
— Da, să ţin lanţ tot păduri mănăstiresc!.
— Şi nu ţî-a fost fiică de hoţi când trecuşî prin ele ?
— Mie de boţi ! aida de.
— Bine frate eü am audit că aste păduri sunt bân

tuite de ceata lui Tunsu. Adevărat să fie?
— 0 fi jupâne, răspunse cu flegmă ţăranul.
— Nu te temi de el !
— Eü? Dar pentru ce? ce să facă el cu mine? Nu 

vede că sunt opincar, român neaoş?
— Câţi opincar! sunt cu stare !
— Tunsu nu jefuesce pe Români, răspunse cu în

gâmfare ţăranul; destule lifte streine sunt în ţeara Româ- 
născă ca să le pue la bir.

— Bine că al aşa inimă bărbată! mie unuia îţi spun 
curat că ml-e frică şi aş fi bucuros să trec pădurile 
<jiuă în bătătură.

— Să vede că nu eşti Român?
— Ba român get beget.
— Atunci treci cu căciula pe-o ureche, căci Tunsu 

nu face nimic la Românii cu gânduri bune. Eü în loc d’amî 
fi frică aşi dice bodaproste dacă mî-ar eşi Tunsu în cale, 
căci i-aşî da lui jalba ce am de gând să daüvla divan şi 
sunt încredinţat că el mî-ar face mal curênd dreptatea.

cu
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— Dar care e tânguirea cuprinsă în jalbă?
— Ta o strâmbfltäte, o nelegiuire cruntă săvârşită de 

procletul de cocliinţ, care ţine în arândă moşia nostră.
— Aï putea să mî-o spuî şi mie ? întreba Tunsu care 

tresări din cap pănă în piciôre aucjind cuvântul de strâm- 
bătate legat de acela de cocliinţ.

— De ce nu? tot satul îl scie şi de un cârd de vreme 
nu vorbesce nimeni pe la noi decât de astă întâmplare. 
Ascultă, în sat la noî së afla un dascăl bëtràn, care a avut 
o fată pe care a măritat’o cu unul* dintr’aî noştri. Astă 
fată a murit de lăudie şi bărbatul sôü n’a apucat să-I facă 
soröcele pănă la un an şi a murit şi el lăsând în spinarea 
bëtrânuluï dascăl o fetiţă de câte-va lunî pe care o crescea 
o femeie din sat. — După ce së înţărcă fata, moş dascălu 
care era şi el veduv maî de mult o lua în casă şi o crescu 
cu nëcazurl cum dete D-c]eü, pănă ce o vëclu codană de 
15 anî. Străduiala lui nu fu zadarnică, căci fetişora eşi îm
podobită cu töte darurile : şi frumosă şi harnică şi cu minte 
do së nebuniaü toţi flăcăii cel mal fruntaşi după ea şi SÖ 
luaü la întrecere, care mal de care s’o câră delà moşu-săti 
de nevastă, deşi scia că n’are nici o cergă de zestre. Pe 
când unchiaşul së chibzuia cui s’o dea ca să fie mal no
rocită, duşmana de scrisă fileu pe grec să pue ochi rëï ■ 
pe ea şi s’o fure într’o seră din bătătura unchiaşulul. Astă . 
întâmplare făcu mare vâlvă în sat, căci toţi iubiaö pe Ilinca,. 
şi toţ.I sciaü, că grecul care furase mal multe fete şi apoi 
le aruncase cu ponos în vatra părinţilor, va arunca-o şi 
jie ea după ce va nenoroci-o. Lui moş dascălu, care-şî iu
bea nepöta ca ochii din cap, nu-ï venia la socotâlă să-şi 
vadă odorul în asemenea hal şi fără să së spăimânteze ca 
alţii de argaţii arândaşulul şi vestita lui sölbätöcime, së 
duse drept la dânsul şi-I striga: Boerule ml-aî necinstit 
fata; spală-I ruşinea luându-o de nevastă saü de unde nu 
îţi sfàçiü carnea cu dinţii, înţelesu-m’aî. Grecul rise cu 
poftă de aste cuvinte şi în loc d’aî face dreptate, puse ar-
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galii să-l dea pe portă afară. Dascălul îneepù să strige că 
să va duce pănă la vodă şi cădendu-I în ghenunche va 
cere cu glas mare dreptate. Aucjind aceste vorbe, grecul 
să temu că bétrânul în aprinderea desnădejdel sö va duce 
precum dice, şi eşind afară îneepù să-l îmbunede şi să-l 
poftească înăuntru dându-I öre-care nădejdi!. Bietul dascăl 
îl crecîù, şi de atunci nu s’a mal ivit în sat nie! el nie! 
nepotă-sa, par’că a dat păment peste eï. Vădend şi vădend 
că caţaonul a f&cut de petrecanie creştinului, mal mulţi 
săteni ne vorbirăm cu al de moş popa şi cu fruntaşii sa
tului ca să pornim plângere cătră Divan, dând pe faţă din 
jnirtea obşte! întregi tote tâlhăriile grecului şi m’aleseră 
pe mine ca să merg cu jalba în Bucurescl.

— Al avut mare noroc c’a! dat ochi cu mine, răs
punse Tunsu, căci acum o să-ţi capeţi într’adevăr dreptatea ; 
dacă ajungeai până la Bucurescl erai să capeţi nădejdii 
multe şi lucru să facea muşama, căci corb la corb nu scote 
ochii, pe când eü care supuiü sub piciôrele mele divanul 
cu toţi boeril lui le voiü îndreptăţit precum doresc!.

— Val de mine! vel fi vodă? striga bietul ţăran sco- 
ţendu-şî repede căciula din cap.

— Cine sunt, simt; să scil numai că mă cred în
destul de puternic ca să-ţi fac deplină dreptate ; du-mi-te 
dar creştine acasă liniştit, rupe jalba mii fărâme, şi nu 
spune la nimeni că m’aï întêlnit pe mine ca să nu prinejă 
grecul de veste şi aşteaptă-mă că de adî în trei patru cjile 
o să vă pomeniţi cu dreptatea făcută.

— Cine eşti, Măria Ta ? striga ţăranul uitându-să cu
prins de admiraţiune spre acela ce după port nu avea de
cât aparenţa unul negustoraş de sat.

— Vel afla atunci când va trebui, răspunse Tunsu ; 
întorce-mi-te cum îţi diseiü acasă şi mă aştăptă dacă vreai 
să-şi primăscă grecul răsplata faptelor lui.

Ţăranul să întôrse cu voe bună şi după ce-1 perdù 
din vedere. Tunsu coti la dreapta, să întôrse înapoi prin



— 73 -

pădure şi peste o oră şi ceva reintră în tabăra sa şi-şi 
cliiema fruntaşii la sfat sub stejarul trăsnit.

— Fraţilor clise el locotenenţilor săi, pănă adî atu să- 
verşit multe fapte poreclite nelegiuiri de cătră aceia ce 
am liotărît a-I pedepsi cu armele lor pentru că întreaga 
lor viaţă e un şir de nelegiuiri, şi pentru tote acestea 

3 ne-tein luat plata ostenelelor nöstre : acum a sosit vremea 
să săvârşim o faptă pe care nici cel mal aprig duşman al 
nostru nu va îndrăsni s’o numiască nelegiuire, ci vor nu
mi-o dreptate, însă pentru care nu vom primi nici o răs
plată. Un grec a mânjit cu tină numele unul român şi a 
nenorocit una din surorile nöstre. O asemenea faptă. nu 
pôte rămânea nepedepsită ; cel ce cred ca mine să mă 
urmeze.

-

— Mergem toţi, strigară hoţii în cor scoţendu-şl delà 
brâü cuţitele şi aninându-le în aer.

— Toţi sunteţi prea mulţi, trei dintre voi şi cinci 
dintre soldaţii noştri sunt destul ; notlă voinici ca noi pune 
pe gănă o sută de neferl. Mergeţi acum de vă odihniţi şi 
mâne luaţi'vă înfăţişările cele mal cuviöse, căptuşiţi-vă pe 
dedesubt cu pistôle şi cartuşe şi pe la nămedl să ne gă
sim la Obedeanca.

Satul în care locuia arendaşul este situat în judeţul 
Vlaşca, pe apa Glavacioculul, la o depărtare de apröpe o 
poştă de tabăra redutabilului haiduc şi în marginea dru
mului mare dintre BucurescI şi Craiova. Pe acel drum 
trecea fără întrerupere cjitta şi nôptea căruţe de poşte, 
trăsuri de tot felul, cară, călăreţi şi omeni pe jos şi nu să 
ostia circulaţia mal nicl-odată, cu tötä reputaţia de nesi
guranţă ce dobândise încă de mult pădurea Gâşteseilor, 
prin urmare cel noüä călăreţi care eraü în vestminte cu 

N totul variate şi care mergeaü pe drum în distanţe deose-
, bite şi ca cum nu s’ar fi cunoscut, nu atrase atenţiunea

nimănui, deşi mergeaü pe un drum aşa de umblat diüa 
nămeada mare. Tunsu mergea înaintea tuturor împreună
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cu Paraipan şi ceilalţi îl urma clol câte doi la depărtare 
de doöä saü trei bătăi de puşcă.

Planul de bătae fiind combinat de mal nainte, Tunsu 
şi Paraipan intrară în sat pe jos şi sô duse drept la casa 
arândaşulul, iar Sbanciog fostul căpitan împreună cu caii 
şi ceilalţi haiduci, se ascunse în pădurea vecină cu satul. 
După ce întră în curte, Tunsul dete bună diüa argatului 
ce le eşi înainte şi apoi îl întreba :

— Acasă e boerul?
— Acasă, cocöne, răspunse argatul scoţendu-şî căciula, 

înaintea hainelor boerescî ce purta haiducul şi compa
nionul sëü.

— Unde e?
— Colo în arie se sfâdesce cu nisce ţărani.
Tunsu şi Paraipan să îndreptară spre arie, care era- 

într’a doüa curte din fund şi întêlnindu-së cu arendaşul, 
după ce schimbară politeţele obicinuite, îï dise :

— Cocöne, sunt sameşul judeţului Olt şi am plecat 
împreună cu ajutorul meü ca să ducem la BucurescI banii 
visteriel. De teamă să nu fim călcaţi de hoţi. care după. 
cum am aucjit, sunt cam mulţi pe aci, am lăsat căruţele 
acasă şi am venit călări pe cal ca să trecem mal nebăgaţi 
în seamă, şi am mas pe la proprietari şi arendaşi ocolind ha
nurile, căci hangii după drumurile cele mari sunt mal adesea- 
gazde de hoţi; d’aceia intrând în acest sat am lăsat caii 
la han şi noi am venit la d-ta ca să te rugăm să ne găz- 
duescî pănă mâne, că sôrele a început să scapete şi de i- ci 
încolo pădurile sunt mal dese şi sô ţin lanţ.

— Bine aţi făcut că aţi tras la mine, răspunse gre
cul care altminteri era filotim, căci casele mele sunt în- 
cunj urate cu zid, uşile mele căptuşite cu tablă de fer si 
curtea mea plină de argaţi voinici şi credincioşi. Poftiţi 
în casă de vë odihniţi şi petreceţî fără de grije ca la 
D-vostră acasă.

Tunsu şi Paraipan intrară în casă, luară dulceţî şi
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cafele ce li së aduse de o jupânésâ, şi apoi se întinse cu 
v grecul la vorbă despre multe şi mărunte pănă să së pue 

masa. După ce mâncară şi bëurâ bine, së culcară maî odată 
cu găinile, cum. së cam obicînuesce la ţară şi së prefăcură 
că dorm duşî; pe la miedul nopţii însă când simţi că a 
dormit butie pănă şi caraula din bătătură. Paraipan eşi 
binişor din casă, deschise porta care era încuiată numai cu 
cârligul şi cu pârgil grose, introduse înăuntru şi pe ceilalţi 
camaradl, cari statt ascunşi prin buruienele după lângă zid, 
şi pe urmă încuiă porţile la loc şi le baricadă bine.

Pe când boerul bëuse şi chefuise, argaţii muncise de 
së spetise, astfel că şi cel de jos, ca şi cel de sus clăceau. 
adenciţî unii în toropeala produsă de beţie, alţii în toro
peala produsă de obosire, încât cel opt hoţi putură să în
tre din casă în casă, să lege fedeleş pe toţi argaţii şi ce
lelalte slugi şi slujnice şi să-I şi proţăj^scă bine la gură, 
fără măcar să-I deştepte. După ce nu mal avu să së téma 
de slugi, Tunsu întră în cămara grecului a cărei uşe nu 
fusese încuiată, şi după ce-I lua de sub câpëtâitt cele dottă 
pistôle încărcate de care nu së despărţea nicl-odată, făcu 
semn lui Paraipan să së urce în pat spre a curăţi peretele 
de iatagane şi carabine şi apoi scăpărâ şi aprinse lumi
narea. Lumina deşteptă pe grec şi-l fâcù să rëmâe încre
menit vëdêndu-sô între doi necunoscuţi, căci mosafiriï sëï 
îşi schimbase chipul şi portul.

— Ce vreţi, striga el cu o voce detunătore, sărind 
în sus şi căutându-şî armele.

— Ett sunt, Tunsu, clise haiducul îndreptând spre 
grec propriele lui pistole. Stal şi nu te mişca dacă vreai 
să nu-ţî vërs creeril; ceata mea este în curte şi argaţii 
tôï gem în casele lor legaţi cobză ; eşti prin urmare în de
plina mea putere. Să nu te temi însă că am venit să te 
jefuesc ci să fac dreptate, unde al ascuns pe fata dască
lului şi pe moşul el?

Aucjind astă întrebare, grecul fii cuprins de o groză.

f

:
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maï mare decât aceia ce simţise când deşteptându-să vë- 
cjuse înainte-! do! străin!, care după uitătură n’avea 
că-î vrea binele. Nesocotind gurile celor doîiă pistole ce 
•eraü îndreptate spre el, së scula repede în piciôre şi că- 
■dend în genunche înaintea Iu! Tunsu, î! strigă:

— Căpitane, îţ! daü totă averea mea, numaï nu më

semne

omorî.
— Va să clică tu ia! omorît j3e e! ! esclamâ haiducul 

scoţend din largul sëü pept un răcnet teribil.
— Nu i-am omorît, rëspunse grecul tremurând ca 

varga, îţ! jur pe tot ce am ma! scump că nu i-am omorît; 
m’aü pîrât de surda hoţi! de ţărani.

— Dacă nu i-a! omorît unde sunt? du-inë la eî.
— Uite cheia lăcli cu ban!; ia căpitane cât vrea!, 

lasä-mö fără para chioră că sunt harnic ca să-! fac la loc.
— Nu-mî trebue bani! tëï, rëspunse Tunsu aruncând 

cât colo cheia ce-î da grecul; voiü să sciü. unde e dascălul 
şi nepöta sâ, auditu-m’aî tu? Spune ma! curênd unde i-a! 
ascuns, căc! a început să obosâscă răbdarea mea.

— Ah; săracul de mine, striga grecul frângêndu-sï 
mânile; cine më puse să-mî bag în cârd cu aceea coţuşe 
de fată şi cu nebunul de unchiaş !

— Sţmne mal iute unde i-a! ascuns?
— Căpitane, më jur pe ce am ma! scump că nu sunt 

vinovat; ea m’a scos din fire.
— 0 fi; grăbesce-te însă de-mî spune unde e acum?
— In curtea arie! e un coşar în caro ţiti plugurile,

săniele şi uneltele trebuinciöse ; sub acel coşar e o pivniţă.
— în pivniţă i-a! ascuns ?
— Nu, nebunul de unchiaş urla ma! rëü ca o fiară 

sălbatică şi mî-a fost fiică să nu i-să audă glasul de afară, 
căc! coşarul e lipit de zidul curţi!.

— Atunci unde ia! vîrît? spune mal iute.
— Sub pivniţă e o hrubă.
— O hrubă?

î
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— Da, o tainiţă adencă şi fără de lumină în care së 
ascundea proprietarul moşiei pe vreme de reşmiriţă.

— Cine i-a vîrît acolo?
— Eü, numai eü sciü taina acelui loc.
— Şi cine îngrijesce de el?
— Nimeni.
— Cum să pöte nimeni? striga Tunsu încremenit.
— Mî-a fost frică de uncliiaş care da cu ce apuca, 

ca un năbădăios.
— De când i-aî închis acolo?
— De vr’o patru săptemânî ! cum am dice ia! lăsat să 

nidră de fôme ! şi tu te numesc! de totă lumea om cinstit 
pe când eü care n’am avut inimă să săvârşesc o aşa cruntă^ 
nelegiuire sunt hoţ! Sbanciog, Sbanciog. Stal aci cu treî 
omeni, adaose Tunsu vécjend pe locotenentul säü întrând 
în casă, şi nu lăsa pe astă hiară spurcată să së omöre, că 
am să fac o pildă gröznicä cu el; iar tu Paraipane, ur- 
meaclă-me.

î

i

Coşarul nu era aşa departe de casă ; cum eşi în tindă 
îl vecjii la drépta ariei şi së îndrepta spre el urmat de Pa- 
raipan şi alţi doi haiduci, şi într’o clipă fu sub straşina sa
do trestie. După ce ajunse în dreptul uşii vrii s’o descue, 
dar vëdêndu-o încuiată cu un lăcat marc, nu mal trimise 
pe Paraipan înapoi ca să ia cheia, ci scöse din sîn cunos
cutul lui cârligel şi-l desene pe dată, după aceia întră 
înăuntru şi fie-care aprinse câte un felinăraş ce purtaü cu 
eî în orl-ce espediţiune. Cu ajutorul luminel acelor felinare 
descoperi printre grămada de pluguri, grape şi alte unelte- 
oblonul pimniţel şi numai decât îl deschise şi-l rëdimà de 
o sanie stricată. După aceia întrară înăuntru, coborîră iute 
vr’o doüä*4ecI de trepte şi vëdêndu-së în pimniţă scotociră 
cu grăbire în drépta şi stânga şi vë4ênd în fund o butie 
dogită şi un maldăr de lespe4l de sare, deteră tot la o- 
|:>arte şi găsiră oblonul ce conducea în hrubă.

Când să së scoböre înăuntru, deodată doüë din lu-

!

I

*
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’minări să stinsese şi Paraipan, care mergea înainte eşi re
pede afară strigând :

— E dull rêü în astă lirubă.
— Lăsaţi puţin oblonul deschis ca să vie de-afară 

aer curat, răspunse Tunsu, şi aprindeţi iute luminările că 
nu avem vreme de perdut.

După ce trecu câtva timp sări în hrubă şi lumina cu 
felinarul sëü interiorul acestei subpămente misteriöse. O 
radă de lumină şi un singur pas făcut în acea hrubă fù 
destul ca să descopere în totă grozăvia sa tabloul cel mal 
înfiorător ce se pote închipui. La doi paşi departe de scară 
cjăceatt răsturnate cu faţa în sus doüä fiinţe omenesc!, doùë 
cadavre pe a căror fisionomie să citea încă teribilele su
ferinţe ce încercase înainte de a muri. Bătrânul, căci el 
era cu nepbtă-sa, représenta suprema luptă cu imposibilul, 
supranaturale sfor furi ca să învingă nisce obstacole peste 
putinţă de învins. Desperarea, paroxismul celei mal mari 
furii erafi zugrăvite pe trăsurile chipului sëü ; o mână 
o avea strâns încleştată de un pietroiü ce dăcea lângă 
el, ca cum ar fi vrut să sdrobescă cu dênsul oblonul 
ce era d’asupra capului sëü, şi cealaltă contractată ca cum 
ar fi ameninţat cerul că nu-I vine în ajutor. După atitu
dinea corpului sëü părea că ar fi cădut din înălţimea scării, 
scurs de putere şi desnădejde. Aprope de el zăcea cada
vrul unei copiliţe, pe a cărui fisionomie învineţită de ume- 
deală să cetea o durere mare dar concentrată, resemnată, 
angelică. Ochii el deschişi staü ţîntă spre bolţile superiöre 
ca cum ar fi contemplat ceriul ; buzele sale eraü strînse 
ca cum ar fi vrut să pronunţe o rugăciune şi mânuşiţele 
sale eraü încleştate pe j>ept. Ea era mal stricată la faţă 
ca moşul sëü, prin urmare suferinţa sa fusese mal scurtă, 
murise mal de mult.

— Ia spuneţi, fraţilor, de ce pedeapsă e vrednic 
acest om? întreba Tunsu după ce să sui sus în pimniţă, 
căci nu putuse să stea mal mult timp şi să sufere mirosul 
ce exala cadavrele celor doi nenorociţi.
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— E vrednic de morte, strigară toţi deodată.
— De morte nicî încape vorbă, dar de ce fel de 

môrte? aşa una doùë, pif, paf!
— 0 nu striga Pjaraipan, de asta nu purta tu grije 

căpitane ; dă-1 pe mâna nostră şi vel vedea ce ne pöte 
pielea.

j!;

— Yi-1 daü, rëspunse Tunsu ; face-ţl cu el ce veţî voi.
— îndată ce aucliră ăst ordin, haiducii eşiră iute din 

pimniţă, în doüä sărituri fură în casă şi cât te ştergi la 
un ochiu luară pe grec din casă pe sus, îl aduseră în coşar 
si întinc]êndu-l pe păment îl supuse torturelor celor mal 
îngrozitôre. Unii îl crestară carnea cu cuţitele şi îl tur
nară oţet pe răni ; alţii îl tăiară pelea cu fôrfecile şi îl 
acoperiră vulnele cu usturoiü mestecat cu sare şi alţii îl 
picară ciară roşie ardândă pe pept şi gît. După aceia îl 
pîrliră corpul cu fiară roşite, îl fripse carnea cu bureţi 
muiaţi în spirt aprins, îl scôse ochii cu burghiele şi după 
ce îl scurse sângele din corp picătură cu picătură, îl tă
iară în bucăţele mici şi îl aruncară în mijlocul unul foc 
mare ce aţîţase în curte. Astfel peri ucigaşul dascălului şi 
al nepoţel sale.

După ce săvîrşiră astă sentinţă crudă, la care Tunsu 
asista numai ca un simplu spectator, së năpustiră spre casă 
şi o despuiară de tot ce avea mal preţios, luară apoi cheia 
de unde o aruncase Tunsu şi deşertară lada cu bani, scôse 
din dulapuri tote argintăriile şi.... numai teribila autoritate 
a 4ui Tunsu fii în stare să împedice pe sëlbaticiï sël ese- 
cutprf cVa nu estermina şi pe bietele slugi cari gemeaü 
prii casele lor legaţi şi verigaţl. După ce jefuiră tot sô 
|:>regătiră de plecare ca să intre înainte de zidă în pădu
rea unde îl aştepta caii, dar de o dată së pomeniră cu un 
sgomot mare la portă şi auziră mal multe voci strigând :

— In numele legii, deschideţi porţile.
Auclind acest strigăt Tunsu së urca iute în podul ca

sei şi dup’o ferestrue vëcfù că curtea era înconjurată de

l!
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poteraşî. Un băiat care dormise în podul grajdului s’adeş
teptat când boţii legau pe argaţi şi înţelegând ce s’a în
tâmplat a eşit pe gura podului d’asupra grajdului şi de 
acolo a sărit afară în sat şi a alergat într’o fugă la tact 
care pe atunci era la mănăstirea Glavaciogulul.

— Umpleţi puscile luate de la grec, urcaţi-vë pe ce 
puteţi şi împiedicaţi-! d’a darîma porta pănă voi găsi ett 
un mijloc d’a vë scăpa d’aicî, striga Tunsu sărind după 
casă în mijlocul haiducilor sei.

Pusei eraţi destule, iarbă şi glonţe din belşug şi por
ţile destul de grose ca să résisté loviturilor de securi mal 
multe ore. Haiducii cari nu numera între el nici un fricos, 
primiră ëst ordin cu urale de bucurie, şi suindu-së pe ce 
găsiră începură să-şi descarce armele în trâmba de pan
duri, şi încinse un schimb de focuri care puse în pieiöre 
tot satul. într’acest timp Tunsu alerga de colo până colo 
căutând o eşire sigură şi descoperi tocmai în fundul ariei 
o portiţă, care rëspundea în pădure dar care era păzită de 
o trâmbă de poteraşî. Ca să depărteze pe acel poteraşî 
din acel loc şi să le atragă atenţiunea într’altă parte, el 
întră în coşarul cu hruba, grămădi în el mal multe braţe 
de fin şi pae luate din arie, le aruncă în pimniţă şi din 
pimniţă în hrubă; apoi le dete foc, închise oblonele şi 
eşi repede afară; după aceea sparse peretele despre drum 
dete foc şi părţii esteriôre a coşarului şi să duse să së 
lupte alături cu fraţii lui. în câteva minute së înălţă în 
aer o colönä grosă de fum, şi crepuscula dimineţel së roşi 
de lumina unei flacăre imense : coşarul era în flăcări şi 
limb ele de foc ce consumaü lemnăria şi stuful din care 
era construit së înălţaţi pănă la cer. Poteraşiî cum vöcjurä 
una ca acésta năvăliră într’acea parte ca să împiedece 
pe tâlhari d’a scapa p’acolo, şi cum ajunse şi vöcjurä pe
retele dărîmat së repediră spre el cu armele la mână şi că
pitanul poteraşilor care era un om viteaz sări cel dintêiü 
în foc şi după el năvăliră toţi oştenii sôl ; dar de odată
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pfimêntul së scufundă împreună cu eî şi isbucni afară un 
incendiü suteran, caro învălui totul într’un noian de flăcări, 
într’acest timp împuşcăturile delà portă încetară şi hai
ducii năvăliră la portiţa din pădure, pe care găsind’o ne- 
pădită de nimeni, din causă că poteraşil alergase după che
mare la foc, o dete de perete şi într’o fugă fu în inima 
pădure! unde-I aştepta căii priponiţi. Vëc]êndu-së scăpaţi şi 
în mijlocul elementului lor; pădurea, încălecară iute pe 
cal şi pănă să së facă bine cliüä fură în për în tabëra lor.

Casele arêndasuluï împreună cu tot cuprinsul lor arse 
pănă în păment şi poteraşil în loc d’a prinde pe tâlhari 
avură durerea d’a deplânge perderea a doüâ-4ëcï de ca
marad! şi a căpitanului lor.

XII.
T ii n s u ! n e n r s â.

în pădurea Gâşteştilor, în partea despre satul Babele, 
së află o potecă strimtă şi întortochiată, care şerpueşte pa
ralel cu malul apel Neaj Iovului pe sub stejarii cel mal 
înalţi şi printre stufişurile cele mal dese spre a lega satul 
numit mal sus cu drumul ce duce delà Bucurescî la Ale
xandria în dreptul locului întitulat Podul Domne!.

Nimic mal sölbatic, dar nimic mal poetic ca aceea 
potecă; ochii profani nu-ï pote să-î distingă esistenţa din 
iarba cea mătăsosă şi împestriţată de mii de flori ce cresce 
pe marginea sa; chiar acela ce e deprins d’a o bătători 
diüa şi nöptea, pe densa calcă cu sfială, de teamă să nu 
fie muşcat de vipera ce ese din stufiş spre a merge la 
cuib saü de şopârla ce-şl cresce puii în marginea apel. 
Sus boite de verdeaţă din cari es în orl-ce oră a cjilel di
vinele vibraţiunî ale concertelor artiştilor în’aripaţî, în 
drépta şi stânga pereţi de verdeaţă printre cari së sbegue 
nebunaticii zefiri, şi jos nemărginite tapete de verdeaţă 
printre cari forte adesea së ascunde cruda morte. Acea po
tecă încântătore şi totdeodată primejdiosă este numită de 

„T. H.“ 6
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cäträ ţărani, poteca luî Tunsu; p’acea potecă teribilul că
pitan să strecura diüa saü nôptea, fără soirea cetei sale, 
ca să comunice cu locul sëü de retragere, cu tainiţa care’l 
ascundea împreună cu ceata lui, când li-să călca fără de 
veste pădurea de cătră poteraşî.

Acea tălniţă avea doüë intrări, una cunoscută de totă 
ceata şi alta numai de Tunsu. Cea cunoscută de totă lumea 
era în mijlocul pădure! unde së afla un copaciü gros ca 
b u ti a, verde şi stufost dar scorburos într’o parte. Totă 
acea parte scorburosă së desfăcea printr’un resort secret şi 
sö deslipea de tulpină cum sö deslipeşte de zid o uşe, şi 
lasă să së vadă capëtul unei scări de lemn învârtită în 
spirală, care conducea perpendicular într’o sub-pământă 
adêncâ săpată cu măiestriă chiar sub rădăcina copaciulul. 
După ce cobora! vr’o trei-de ci de trepte, te găsial într’o 
sală pătrată largă şi lungă de vr'o opt stânjeni, sprijinită 
ici şi colea de stâlpi groşi de cărămidă, d’asupra cărora sö 
odihnea capetele unor arcade de pământ.

Acâstă primă subpământă avea pereţii de jiăment bă
tut şi împletit cu gard lipit şi spoit ca pereţii unei case ; 
de jur împrejurul el pe lângă pereţi së aflaü paturi late de 
scânduri pe care eraü aşternute fel de fel de veliuţe şi 
plocate. D’asupra astor paturi së întindeaü euere lungi de 
cari eraü atârnate felurite arme, şi d’asupra cuerelor poliţe 
late pe care repausaü pachete cu cartuşe şi vase de me- 
nagiü. Intr’această subpământă së reträgeaü hoţii numai 
iarna şi pe timp ploios; ea cjiüa era luminată de firic]I 
practicate în bolţile superiôre cari rëspundeaü drept în tul
pina vre-unuï copaciü scorburos şi nôptea de felinare atâr
nate de plafond.

Pentru orï-ce ochïü profan ea nu mal avea altă eşire, 
dar la caz de primejdie, când prima retragere nu oferea 
un asii destul de sigur, imul din locotenenţi punea în miş
care un resort necunoscut de hoţii de rând, şi o parte din 
paturi cu euere şi poliţe së adâncea în perete şi lăsa des-
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chisă intrarea unul coridor, care conducea la o altă sub- 
pământă cu totul asemenea celei dintêiü. Acea subpământă 
avea patru uşi vizibile de ştejar căptuşite cu şine de fer, 
cari conduceaü: una la prima subpământă, cea d’a doüa 
la celarul de reservă în care eraü grămădite felurite pro- 
v.isiunî pe care nu le atingea nimeni decât la întâmplări 
cu totul extraordinare, a treia la tesaurul companiei în care 
eraü grămădite tot felul de scumpeturl: scule, argintării, 
haine pretiöse şi lădî purtând numele fie-cărul haiduc, în 
care eraü închise părţile în bani ce sö cuvenia fiecăruia, 
şi a patra la camera căpitanului.

Acéstâ cameră fusese decorată cu tot ce avea luxul 
oriental mal scump şi mal odihnitor. Pereţii eraü tapetaţi 
cu chilimuri alese de India şi pardoseala cu covöre de 
Persia de mare preţ. De jur împrejurul zidului staü rân
duite în mod simetric jeţuri de lemn poleit îmbrăcate 
cu catifea şi în dreptul uşel să afla un divan mare 
îmbrăcat în postav roşu cu perine mol de puf îmbrăcate 
în catifea şi cusute cu aur şi mărgăritare, în dreptul căruia 
era aşedată o sofa măruntă îmbrăcată iarăşi în postav. 
Acea sofa avea în mijloc o măsuţă de lemn de trandafir 
şi abanos încrustată cu sidef şi pe masă eraü aşe4ate : o 
ciaşcă de cafea de chihlibar pusă într’un zarf de argint, o 
nerghelea de cristal legată în argint suflată cu aur cu ţeva 
făcută din solc}I de aur şi argint, şi o căţie de argint în 
care ardeaü mirodenii parfumate, care. procuraü un somn 
dulce şi lin. D’asupra divanului atârna o panoplie cu di
ferite arme de mare valôre şi în mijlocul camerei ardea 
cjiüa şi nôptea o lampă de argint plină cu unt de roze.

Acâstă cameră era mică şi n’avea decât numai o eşire 
aparentă, cu töte acestea haiducii toţi sciaü că mal are o 
altă uşe dincolo de care sö aflaü alte cămări laterale în 
care era ascunsă visteria privată a căpitanului şi camera 
în care îşi opera minunatele lui schimbări la faţă ; dar ni
meni nu scia, nici măcar cel trei locotenenţi, cari pătruns

6*
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deaü pănă la el, adecă Paraipan, Sbanciog şi Sticlete cunică 
patul, sö înfunda în zid când apăsa cineva un resort as- 
cuus cu mare meşteşug, într’una din capitonările divanului 
şi lăsa trecerea liberă într’altă sub-pământă lungă ca un 
coridor, care conducea într’un mod sinuos la camera de 
toaletă, camera tesauruluî, camera provisiuneî şi grajdul 
calului căpitanului. în cajiötul ăstui coridor se afla o a 
doöa eşire care da drept în malul Neajlovului, şi apröpe 
de podul Dömnei, unde un bolovan mare de pământ do
minat de un copaciü uscat înainta ca un promontoriü d’a- 
supra potecei descrisă mai sus. Acel bulz de pământ îm
preună cu arbore cu tot aluneca pe nisce ţîţîni de un me
canism ingenios şi deschidea saü astupa după voinţă in
trarea acelui pasagiü necunoscut. Secretul resortului, care 
punea în funcţiune acel mecanism îl cunoscea numai 
Tunsu.

Când el sö afla ascuns în camera sa, locotenenţii söi 
pätrundeaü pănă la el prin intrarea cunoscută şi apoi eşiati 
pe unde aü venit, sciind bine că el va eşi înaintea lor ar
mat şi decliisat după trebuinţă. Caii cetei eraü ascunşi în 
altă hrubă depărtată de tainiţa ömenilor, iar murgul lui 
Tunsu îşi avea grajdul în partea secretă a locuinţei sale 
alături de tesaurul sëü şi era ţăsălat, hrănit şi îngrijit de 
el însuşi, de aceia îl iubia aşa de mult.

într’o cli pe când Tunsu sö afla în cămara lui şi sö 
învêrtia pe divanul sôù, bătându-şi capul să născocescă vre-o- 
călcare mai ingeniosă ca töte ce săvârşise, Sticlete întră 
la dânsul cam în fuga.

— Dar de unde pici fârtate, că de mult nu te maî 
vëd prin tabërâ? dise Tunsul zărindu-1.

— Viü delà Grozăvesc!, rëspunse Sticlete cu o voce
întretăiată.

— Delà Grozăveşti! esclamâ vesel căpitanul ridicân- 
du-së repede în sus, ei, ce mai ala-bala p’acolo ? Stăncuţa., 
cumnatul sunt bine şi sănătoşi?
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— Da, bine, rëspunse Sticlete cu o voce întunecosă 
şi apoî sö aşeza pe un scaun şi tâcù.

— Dar ce Tătarii aï tu de eşti aşa de cătrănit şi po
somorit? Ori al dat cu ochii de poteră?

— Ba nu căpitane....  dar
— Dar ce?
— Ml-e milă de tine că eşti om de omenie.
- Dar astă vorbă ce-o fi mal însemnând ! esclamâ 

Toniţă ridicându-së în sus.
— Ascultă căpitane, dise Sticlete ridicându-së şi el 

în sus ca cum ar fi luat o hotărîre supremă; sigur eşti 
D-ta că jupâneasa Stanca este soră cu nea Tudor.

Detunătura neaşteptată a unul trăsnet, care ar fi că
ci ut lângă el nu ar fi făcut pe Tunsu să sară în piciöre 
atât de spăimentat ca auclul acestor cuvinte.

— Ce al îndrăsnit să crâcnesc!? striga el cu impe- 
tuositate îngâlbinindu-sô şi ridicând îngrozitôrea sa mână 
asupra locotenentului sëü ca să-l sdrobescă.

— Adevërul, rëspunse acesta cu curagih; Tudor şi 
Stanca te înşală.

— Dar bine el sunt fraţi, mişelule!
— Or fi, dar ad! dinminâţă i-am vëdut într’o stare în 

care nu së găsesc fraţii niciodată. Ascultă căpitane, Stanca 
îţi pune ghiocel după ureche.

— Piei din ochii mei proclete că te ucig, striga ca 
un leü Tunsu, scoţend din ochi flăcări de bălaur.

— Iacă pielü, röspunse Sticlete depârtându-së ; eü 
mî-am făcut datoria, acum îmi spăl mâniie ca Pilat.

— Du-te de te pregătesce să më urmezi că viü şi eö 
îndată ca să descoper ce drăcie mal e şi asta ; să scil însă 
că d’o fi minciună, val ţie!

— Sunt în mâniie tale căpitane, fă ce vrei cu mine.
Peste o jumëtate de oră doi negustoraşî ce colindaü 

prin sate ca să adune bucate călăreaă alături pe drumul
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cel mare ce traversézâ în doué pădurea Gâştescilor; era 
Tunsu şi locotenentul sëü.

— Căpitane, dise Sticlete după ce eşi din pădure, 
am plecat prea de vreme şi dacă-om ajunge cu ziüa la 
Grozăvesc! nu vedem nimic ; ia să ne abatem noï o lăcă 
la ăl han să bem cam un cescuţ, adaose arătând cu mâna 
hanul Gâştescilor, şi să plecăm cam după sfinţit ca să ajun
gem tocmai la vreme.

— Mie nu-mi e sete, răspnnse Tunsu posomorit.
— Nici mie, dar să facem ce-om putea ca vremea să

treacă.
Zicând aceste cuvinte descăleca ; Tunsu îl imita într’un 

mod machinal şi după ce legară caii de un copacitl din 
marginea drumului se îndreptară spre han. Acest han delà 
GâştescI era o cârciumă de drum mare la care poposeaü 
călătorii şi chirigii, dar la care nu veneaü nicl-odată ţă
ranii din sat ca să bea şi să chefuiască; cu töte acestea 
în tr’ac ea di deşi era c]i de lucrătore şi nu era în bătătură 
nici un car saü căruţă, staü la mesele dinaintea hanului o 
mulţime de ţărani şi petreceü ca în cli de prasnic cu ôlele 
dinainte. Tunsu nu-I băga de seină şi intrând în cămara 
cârciumel care era golă să aşedâ la o masă şi ceru vin. — 
Sticlete eşi numai de cât afară ca să dea cailor de mâncare 
şi în loc d’a să duce spre el făcii un semn unuia din ţă
rani şi trecii cu el în dosul hanului.

— Ţi l’am dat în mână, după vorbă, clise el, acum 
daţi-mî banii după tocmelă şi puneţi mâna pe densul fără 
de grijă că n’are asupră-I de cât doüë pistôle cu câte o 
umplutură şi nici un cuţit.

— Banii nu ţi-I daü acum, răspunse ţăranul, care în 
realitate era ispravnicul judeţului Ylaşca, dar după ce om 
pune mâna pe el şi ne-om încredinţa că 0 Tunsu, atunci 
bucuros, punga e la mine.

— Fie şi aşa; eü acum întru înăuntru şi când veţi 
aucji o fluerătură haïducéscâ daţi năvală înăuntru şi puneţi 
mâna pe el.
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— Bine, du-te acum sä nu prindă de veste.
După ce eşi Sticlete, cârciumârésa sö apropie de 

Tunsu şi-î 4ise :
— Nu este aşa că D-ta eştî căpitan Tunsu?
Tunsu voi să protesteze, dar cârciumârésa îl precurmă 

vorba şi-î dise:
— Nu maî tăgădui şi fugi leiculiţă maï curênd, căcî 

ţăranii ce văcluşî în bătătură sunt poteraşî şi omul cu care 
aî venit e vîndătorul.

— Pe unde sö fug? esclamă Tunsu ridicându-să re
pede în sus şi uitându-së sperios în tote părţile.

— Pe gura podului din tindă, răspunse ţăranca; pune 
piciorul pe ăst butoiü, ajDOî şuete sus, cotesce la drépta şi 
când vel da de un coş dărîmă din el câte-va cărămidî, sco- 
boră-te în josü pe o vatră, intră într’o cămară unde vel 
găsi haine femeiesc! şi pe urmă aştăptă-mă că viü şi eü.

— Bine, acum du-te d’aicî.
Cârciumârésa eşi ca să dea ţăranilor din bătătură vin 

şi racliiă şi să isbi piept în piept cu Sticlete. Cum să văcju 
singur, Tunsu să ascunse după uşe şi îndată ce intra Stic
lete, să repedi asupră-I fără de veste, îl vîrî în piept ascu
ţitul sëü cuţit şi-l trânti la pământ fără ca acesta să clică 
cârc măcar.

— Aşa pat toţi venc]ătoriî lui Tunsu! dise apoi hai
ducul uitându-să o clipă la el cu un aer triumfător.

După ce-1 răsturna mort la pamênt, fără să facă cel 
mal mic sgomot, închise încetinel uşa tindei ca să nu bage 
de sémâ ţăranii deghisaţî, pe care-I ţinea de vorbă cârciu- 
măreasa, o încuia bine sprijinind’o şi cu drugul, să sui ca 
o pisică în pod, apuca la drépta şi dând de coş desprinse 
binişor câteva cărămidî, cari eraü aşedate în lat, îşi făcu o 
trecătore convenabilă, să lăsa binişor pe coş în vale şi sări 
uşurel pe vatră lângă un focşor la care bâzăia o ulceluşe. 
.Eşind după vatră să vëclù. într’o tindă alături de o uşo des-
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cliisă care da într’o cămăruţă ţărănâscă curăţică, şi cum 
întră în ea închise uşa după dênsul, scôse delà brîü o pe
reche de brice, care nu-1 părăseaă nicl-odată, sö puse în 
dreptul unul ciob de oglindă ce găsi acolo, şi fără de re- 
muşcare îşî rase falnicele sale mustăţi şi rămase ca o babă 
radă. După aceea deschise o ladă, care sô afla la marginea 
patului, scôse din ea un rend de haine ţărănesc! de femeie, 
să îmbrăca cu ele şi apoi să legă. la cap cu înlesnirea ce 
avea d’a să deghisa.

Intr’acest timp ţăranii prefăcuţi lăsară băutura şi ar- 
mându-să cu pusei şi pistöle, să grămădiră în jurul uşel şi 
ferestrei cârciumel asceptând semnalul ca să năvălăscă înă
untru. Tocmai atunci întră şi cârciumărăsa în casă cu un 
şorţ de porumb în mână.

— Jupâneas’o Dobro, şopti Tunsu puindu-I mâna la 
gură, să nu mă dai de gât, că-ţî fac o salbă de turaliî şi 
o malotea de citarie.

— N’avea grije leicuţă, răspunse jupâneasa Dobra, 
căci dacă nu-mi era milă de tine tăceam şi nu-ţî dam de 
veste. Na puneţi ăst şorţ dinainte şi du-te pănă staü eü. 
aici de oarelor de mâncare ; după aceea întră în coşar unde 
Vam închis caii şi cu D-deü înainte.

Pe când poteraşil deghisaţî să sfätuiaü încetinel ce o 
să facă când or întră înăuntru, ţărăncuţa împrovisată eşi 
.afară, începu să strige pul pul, cu un glas ascuţit, şi de- 
şertându-şl mereü şorţul, merse pe bătătură urmată de o 
•drôie de găini, raţe, gâşte, curci şi purcel pănă ce ajunse 
la uşa coşarului. Cum întră înăuntru lăpădă hainele mue- 
TescI şi rămâind în hainele lui de ţăran, îşi vîrî în cap 
pănă între urechi o căciulă de bârsană ce găsi în esle, 
scöse calul din coşar, încălecă repede, şi după ce dete pin
teni calului, scôse ţipetul sëü obicinuit şi dispăru ca o să
geată în pădurea vecină tocmai când poteraşil băgară de 
seamă fuga lui. Astă întâmplare încremeni pe toţi în loc 
.încât nimeni nu cuteza să să mal ia după dênsul.

<
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XIII.
Stanca şi Tuflor.

Sămânţa aruncată de Sticlete nu căduse pe un pâ
ment sterp ; încrederea cea orbă dispăruse din inima iul 
Tunsu şi în locul el să sădise gelosia cea mal împungătore. 
Neputênd să să ducă singur de teamă ca să nu fie pădit 
şi recunoscut de poteraşî, el trimise pe rend pe Paraipan 
şi pe Sbanciog ca să pândăscă şi să-I spue ce o afla, dar 
eï saü nu-şl bătură atâta capul d’a să amesteca în secături 
muerescî nedemne de nisce omeni de luptă ca eï, saü că 
le fu milă de bietul căpitan şi nu voiră să-l amărăscă şi 
mal mult, căci nu veniră cu nici o ispravă.

în loc d’al potoli asigurările locotenenţilor săi mal 
mult îl întărîtară şi îl făcu ca într’o sără târdiü să iasă 
singur pe furiş şi să să ducă la Grozăveşti, ocolind prin 
satul Gâştescilor, prin Cliiajna locul nascereî sale şi prin 
pădurea delà Dudu şi Roşu unde o parte din ceata sa îşi 
avea tainiţile. Călătoria îl fu norocosă, căci nu să întêlni 
cu nimeni pe drum şi ajungerea şi mal norocosă, căci găsi 
pe Stanca singură în cămara sa.

După ce întră înăuntru şi-I stătu inima la loc, întreba 
de Tudor şi aflând că e dus de trei dile la deal după vinuri 
să scula şi cjise amantei sale:

— Stanco, scil la ce m’am gândit eü în răstimpul 
de când n’am mal dat pe la tine?

— Sciü dacă mî-aî spune, răspunse Stanca sărutându-1
pe obraji.

— Draga mea mi-s’a unt ou lipsa ta.
— Ce, ori vreai să te laşi de haiducie ? esclamà Stanca 

tresărind ca cum ar fi călcat pe un ghimpe ascuţit.
— Nu, ci voiü să te iaü cu mine. Tu escl nevastă de 

haiduc, trebue să stal cu bârbatu-tëü în pădure şi să îm
părţi împreună cu el binele şi răul.

— Dar cârciuma?
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— O las pe seama lui Tudor pe care am să-l însor 
cu o fetiţă sciî colea frumosă ca tine.

Astă hotărîre neaşteptată amuţi graiul în gura Stanchi 
şi-î încleşta fălcile de nu mal putu dice nimic, dar inima 
în peptul eï începù să sö sbuciume întocmai ca talazurile 
unei mări bătute de vent. Printr’o suflare neaşteptată, prin 
voinţa unul om căruia, deşi îl datora totă prosperitatea 
sa, dar se obicînuise a-1 privi ca un accident întâmplător 
în viaţa sa, sö risipea totă fericirea sa din trecut, töte bu
curiile sale din present şi töte visele sale din viitor. Ea 
sö deprinsese a trăi cu Tudor, a’l considera ca avutul söü 
şi a-1 iubi ca bunul el cel mal preţios; ea îl adora cu 
pasiune şi sö simţea asemenea iubită de el şi acum iat’o 
ameninţată d’al perde şi d’al vedea sburând în braţele al
teia. Pe Tunsu nu-1 iubise nicT-odată şi-l îngăduise numai - 
ca să-I realisede dorinţa el de îmbogăţire, şi acum când ; 
era bogată şi fericită, să fiâ silită a trăi neprecurmat nu- ! 
mal cu el, înfruntând primejdiile ce înfrunta el şi împăr
tăşind sörta ce împărtăşea el! Ce chin mal mare ca viaţa 
la un loc cu o fiinţă neiubită? Töte aceste gândiri crude 
trecând ca fulgerul prin mintea el îl încleştară fălcile şi îî 
ameţiră capul. Tunsu nu lua în sâmă tăcerea el şi nici nu-î 
puse mâna la sîn ca să-I numere pulsaţiile, ci urmâ:

— Draga mea, mie mî-e cu neputinţă d’a mal veni 
cjitia şi nöptea pe la tine, căci potera îmi ţine poteca ; as- 
cnndätörea delà Dudu mî-e dată de gol şi preţul ce a pus 
stăpânirea pe capul meü bagă în ispită pe mulţi chiar din 
ceata mea ca să fie vândător. Nu mal am încredere nici 
cliiar în culcuşul meü din pădurea Babelor ; d’aceia m’am 
hotărit ca să mö strămut mal departe de BucuroscI în inima 
munţilor unde sunt mal puţine primejdii ; am de gând chiar N 
să-mi premenesc ömenil în care nu mal am încredere. Tu 
eşti femeie dibace, tu îmi eşti credinciosă, tu cunosc! omul 
după ochi, tu al să-mi fi de mare ajutor, să-mi slujesc! ca 
o mână drâptă în treburile mele şi să fi în tabörä căpită- 
nâsă, când lipsesc eü.

'

<
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— N’ar fi maï bine, frăţico, murmură Stanca cu gura 
■pe jumôtate, să te laşî de haiducie şi să te aciuescî cu banii \ 
•ce ia! câştigat sub pôlele unor munţi depărtaţi?

— Nu, Stanco, răspunse Tunsu, n’a sosit încă vremea 
sunt în fldrea şi puterea mea, ciocoii ar elice că am fugit 
de frica lor, şi cel prigoniţi ar striga că i-am părăsit ; lasă 
că mal e vreme şi apoi ţî-o spui drept că nu më îndur, 
mu më lasă inima să părăsesc frumosul codru în care m’aî ^ 
băgat numai tu, mal ales când l’oî înfrumseţa înmiit prin 
fiinţa ta, şoimana mea cea prea mult iubită. Găteşte-te dar 
dragă de drum că peste trei patru dile viü să te iaü.

A dice lui Tunsu nu voiü, era lucru peste putinţă 
chiar Stan chil, care făcea din el orl-ce vrea ; ea fu îndestul 
de prudentă d’a nu pronunţa acest cuvent, mal ales că ci
tise în căutătura sa ceva straniö, hotărîtor, şi ghicise prin 
pătrunderea sa o parte din adevërul bănuelilor ce încolţise 
în inima lui. Ea prinse dar bucuros cu resemnaţiune şi is- 
buti numai d’a cäpöta o amânare de şăpte saü opt dile.

După ce pleca Tunsu, adică în ziorî când sô îngâna 
ziua cu nöptea, sô puse pe un plâns amestecat cu suspine, 
care ţinu. mal multe ore şi nu së potoli de cât a doüa di 

* : când vôcjù pe Tudor venind delà deal şi intrând pe uşe.
• Cum îl vëclù Stanca sô rep edi spre el cu braţele întinse şi 
agăţându-se de gâtul lui îşi lipi faţa de umôrul lui şi în- 
cepù sô plângă şi së suspine mal cu amar.

— Dar asta pe tine ! strigă el silindu-sô s’o potoléscâ, 
ce al de plângi şi te jelesc! cu aşa foc?

— Ah! Tudore dragă, striga ea înecându-së în sus
pine; vrea să te desparţă de mine, să më ducă departe 
d’aci şi să te însore.

— Cine ? striga el încremenit de mirare.
— El, tâlharul, duşmanul, Tunsu.
— Ce e ? esclamă falşul frate cu o voce detunătore ; 

ce ôre îndrăsnesce d’amî turbura liniscea casei şi d’a sö 
amesteca şi în treburile mele?

<
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— Da, drăguţă, vrea să te însôre, odorul meü cel
nestimat.

— Mal bine ar face să-şi vază de capiii lui în loc d’al 
meü; însore-să el cu jupânésa spânzurătore, care de mult 
îl duce dorul.

— Şi mie vrea să-mî piarză urma prin smârcuri de
părtate ca să nu-mi mal aucjl de nume.

— El săracul, săracul să vede că nu-I a bună!
— Tudore, Tudore dragă, strigă Stanca lipindu-şî sî- 

- nul de peptul amantului sëü şi acoperindu-1 de sărutări, 
spune-mi drept nu vrei să te însori, nu vrei să mă laşi?

— Cine, eü?
— Spune-mi drăguţă, nu ţi s’a urît ţie cu mine?
— Mie? din potrivă aşi vrea să te smulg din gbia- 

răle ăstui boţ şi să te duc departe de el ca să ne cununăm 
şi să trăim o viaţă, la care să râmnăscă o lume întrăgă.

— Dacă e aşa ia-mă puiule, du-mă unde vrei tu, as- 
cunde-mă în gaură de şărpe.

— Eü te-aşî scăpa mal bine şi mal cu folos dacă aï 
vrea tu, clise Tudor desprin4êndu-së din braţele Stanchiî 
şi aşecjendu-să pe marginea patului.

— Cum? dise ea aşecjându-să lângă densul.
— Stanco, veleatul lui Tunsu a trecut, ciasul lui după. 

urmă să apropie. Muscalii aü făgăduit 1000 de galbeni şi 
deplina ertare celui ce va pune mâna pe el; gândesce-te 
şi tu, oştea pământeană înfiinţată de curênd e mal bărbată- 
decât foştii poteraşî şi are inimă să între în pădure. Mal 
mulţi din cetaşiî lui Tunsu văclend töte astea şi aucjind de 
făgăduiala stăpânire! s’aü liotărît să-l dea de gât. N’ar fi 
mal bine să-l dăm noi decât el?

— O ! nu Tudore, răspunse Stanca cutremurându-să, 
nu voiü să-I vie răul delà mine, care i-am mâncat pânea; 
mal bine delà alţii.

— Tot îl iubeşti, Stanco! strigă cu impetuositate Tudor 
sculându-să în piciôre şi plimbându-să agitat prin casă.

:

!

j
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— Eü să-l iubesc ! din potrivă, aşî vrea să-l vëd chiar 
acum mort; dar n’aş vrea de manile nöstre, căci prea 
fi de tot nerecunoscători.

am

— Ett din potrivă aşi vrea să piară din manile mele 
nu ca să iaü cel 1000 de galbeni făgăduiţi, ci ca să pot 
mânca în tihnă ce am agonisit, bucurându-më de ertarea 
domnescă. Mi s'a urît Stanco cu viaţa, care o duc tot mereü 
cu frica în sîn; voiü să trăiesc şi eü fără de grije şi să 
dorm pe amêndoüë urechile. Ce-mi folosesce bogăţia ce 
am dobêndit dacă cjiüa şi nöptea tremur la audul orl-cărul 
sgomot crecjend că aud poteraşiî viind să pue mâna pe 
noi? Ce më folosesce că te am alături de mine pe tine 
cornora mea cea mal nestimată, dacă nu pot trăi şi eü fără 
teamă c’o să vie altul ca să te smulgă de lângă mine şi 
să te stăpânescă ca un avut al sëü? Nu mal e de suferit 
astă viaţă.

— Atunci să fugim.
1— Unde să fugim ca să nu potă pune stăpânirea 

mâna pe noi şi să nu ne dea de urmă el? De cel d’ânteiü 
pöte vom scăpa dincolo de graniţă, dar de el nici în fun
dul pămentulul. Nu e aşa?

— Ba aşa, rëspunse Stanca, lăsând capul în jos.
— Ce ne va folosi fuga? nimic, el care scie ca ne

curatul totul, sô va lua îndată după noi şi la cel dintêiü 
conac ne va sosi din urmă ca un năbădăios şi ne va cio- 
păţi fără de îndurare. Nu e mal bine să-l vedem noi pe 
el ciopăţit şi apoi să trăim fără de grije unul pentru 
-altul ?

— Tudore, dacă më iubesc!, lasă-1 să-I mănânce alţii 
capul căci singur ml-al spus că sunt mulţi care-I port 
Sâmb etile.

— Dar pe urmă noi ce ne facem?
— Trecem graniţa la Rusciuc înainte d’a afla stă

pânirea de noi.
— Dar dacă pănă dè adï într’o sëptëmânâ nu-1 dă
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nimenea de gât şi vine să më insère pe mine şi pe tine 
să te ia şi să te duci în smârcuri, atunci ce te faci? 
pleci ?

— O ! nu, nu !
— Te împotrivesc!?
— Aii! nu, nu pot.
— Atunci?
— Fă ce vreai cu el Tudore.
— Vecii aşa te voi fata mea; më duc chiar acum la 

Muscali ca să nu prindă de veste.

i
:
!

XIV.
Hi Băla n e.

A dotta cji după astă convorbire cam pe la doüë ore 
după amiaclî, într’o cameră din casele baronului Meitani 
în care este instalată aclî Prefectura poliţiei Capitalei şi 
unde sö stabilise de curând cuartierul generalului Kiseleff, 
care guverna ţeara pro visor în urma abdicării lui Grigorie 
Vodă Gliica, sta numitul general dinaintea unei mese şi së 
sbuciuma cu vivacitate într’un fotoliă elastic scriind pe 
hârtia ce avea înainte-I o pagină; după aceia citind’o cu 
iuţâlă şi pe urmă rupênd’o şi aruncând’o sub masă cu 
mânie ca apoi iar să scrie şi iar să rupă hârtia şi iar s’o 
arunce jos cu supărare.

Nemulţumit fiind de inspiraţiunea minte! sale din- 
tr’acea cji lua din bibliotecă o carte şi së reaşedâ pe scaun, 
dar după ce citi câteva rânduri începu să së plimbe prin 
casă supërat. Avea şi de ce să fie supërat representantul 
prea puternicei Rusiei şi de ce să pară atât de agitat; cu 
câteva minute mal nainte câţî-va boerl ca Grigore Mitro
politul, Barbu Ştirbei cel bëtrân, Câmpineanu, Dudescu, 
Furtună, Filipescu, Văcărescu, Bălăceanu, Buzoianu, Vul- 
pache şi încă alţi doi trei îndrăsnise să înfrunte cu peri
colul averii şi vieţii lor mânia marelui Nicolae PavlovicI 
de furiosă memorie şi să respingă introducerea în Regula-

j
•i

.!
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men tul Organic a unul articol, care lua România de sub ' 
suzeranitatea păgânei Turcii spre a o pune sub graţiosa şi 
părintăsca ocrotire a pravoslavnicei Maiestăţi Moscovite. ' 
De aceia generalul nu găsia expresiunî nemerite cu care 
să vestéscà la St. Petersburg trista scire şi dăduse ordin 
ca să nu între nimeni înăuntru spre a nu-I turbura mintea.

Cu töte acestea uşa să deschise tocmai în momentul 
în care generalul era mal năcăjit şi întră înăuntru un adju
tant de servicitl.

— Cine îndrăsnesce să calce ordinele mele? striga 
generalul în rusesce întorcêndu-së repede spre 'uşe şi is- 
bind cu pumnul în biroü de răsturna tot ce era pe el.

— Mă iartă generale, murmura în aceiaşi limbă adju-

:
j

tantul.
— Ce cauţi? ce vreai? cine te-a chemat? striga Ki- 

seleff cu o voce detunătore vîrându-să mal sub nasul că
pitanului şi pironindu-1 cu impunătorea sa căutătură.

— Am creclut, generale, murmura acesta forte inti
midat, că pot călca porunca dată, dacă vă void aduce o 
veste bună.

— Ce fel? striga generalul tresărind, s’aü potolit în
dărătnicii? am câştigat pe Mitropolit? s’a primit în sfirşit 
articolul ?

— Ba nu, răspunse căpitanul, lăsând ochii în jos: din 
nenorocire pentru mine nu pot să vă aduc o aşa plăcută 
scire: boeril sunt tot aşa de cerbicoşî şi mi-să pare că aă 
mal tras în partea lor şi pe alţii.

— Atunci ce vréï? de ce al venit? ce scire aï să-mi ii<1
spui? striga generalul cu impacienţă.

— E afară un om care să fagăduiesce d’a ne da în 
mână viü saü mort pe vestitul hoţ Tunsu.

— Să să ducă dracului cu hoţul lui cu tot. Dă-1 afară 
căci n’am acum vreme de asemenea flécurï; lasă să fie je
fuiţi de hoţi şi de tâlhari asemenea boerl încăpăţînaţi, cari 
nu sciü să preţuiască sprijinul nostru. Aide, eşl nu-mî 
mal vorbi.

i i
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— Më iertaţi Excelenţă, dacă încă stămiesc d’a vë 
ruga să primiţi pe acel om; Tunsa a devenit primejdios 
chiar oştilor Maiestăţii Sale ; convoiul trimis cu cele 

,500,000 de ruble destinate pentru garnisôna din Craiova 
,n’a sosit la destinaţia sa, deşi a fost însoţit de o sotnie de 
•cazaci, şi oştile cari s’aü trimis să ia banii din manile ăstui 
tâlhar şi să-l pedepséscâ pentru fapta ce a săvârşit n’a 
putut să-I dea de urmă fiind ajutat şi ascuns de ţărani.

— Cum së pote ? striga generalul uimit ; când s’a în
tâmplat una ca acâsta.

— Erî la câteva poşte departe de Bucurescl.
— Şi nu mi s’a spus pană acum!
— N’am îndrăsnit să înfrunt ordinul Excelenţei j

Ydstre.
— Să între acel om.
Acel om care întră spre a plănui modul cum să vândă 

pe Tunsu era Tudor!
— Cine eşti tu şi ce meserie al? întreba generalul 

prin oficerul de ordonanţă, care scia românesce mësurând 
, pe vâncjător de sus pănă jos.

— Sunt cârciumar la Grozăvesc!, murmura Tudor 
forte déconcentrât de tonul rëstit cu care’şî fâcù întrebă
rile generalul.

— De unde cunosc! pe Tunsu?
— Sunt cumnatul lui.
— Şi tovarăşul sëü?
— O ! nu Excelenţă, ferescă D-deü.

J — Eşti cumnatul lui şi vrâl să-l vinci! noüä?
— Nelegiuirile lui m’a hotărit să uit rudenia.
— Şi miia nostră de galbeni şi inal mult ; dar ce ne 

pasă noüä ? te privesce pe tine şi consciinţa ta. Cum crecjl 
să ni-1 dai viü saü mort?

— Cum va plăcea Excelenţei Yostre.
— Mal bine ar fi mort, căoî legile vôstre statornioite 

»T. H.“ 7
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cu jurământ opresce osânda prin morte şi n’am venit aie 
sä vë stric legile. îţî treime ceva ajutor de öste?

— Da, Măria Ta; trel-decl ostaşi împărătesc! ml-ar
fi de-ajuns.

— Oştile împărătesc! nu sunt plătite ca să vă prindă 
pe hoţii voştri; na acest bilet şi du-te cu dânsul la is
pravnic, care-ţî va da omenii trebuincioş! din miliţia pă
mânteană.

V
si
5

Tudor luă scrisörea şi să îndrepta spre uşe ca să • 
plece; Kiseleff înainte d’a eşi clise adjutantului săti.:

— Poruncesce la doi cazaci ca să însoţâscă pe acest j 
om pănă la isprăvnicie şi să nu-1 piardă din ocbî.

Tudor nu era de loc mulţumit de resultatul între
prindere! sale şi de primirea ce-I făcuse Guvernatorul pro- 
visor al ambelor principate ; el să aştepta să fie întâmpinat . 
cu braţele întinse ca un mântuitor şi când colo să po
meni escortat de dotiă călăuze, cari nu eraü alt decât nisce 
sentinele, cari aveaü misiunea de a-1 da pe mâna altor J 
sentinele. Dacă n’ar fi fost dat pe mâna lor ar fi renunţat j 
de sigur la proiectele sale şi s’ar fi întors fără ispravă la 
Grozăveşti.

Ne având încotro, să duse la isprăvnicie unde fù in
trodus pe dată înaintea cârmuitorulul căruia îl să dăduse 
mal dinainte scrisörea generalului.

— Tu eşti cumnatul lui Tunsu ? dise el ţiind ocliil pe - 
hârtie şi uitându-să la Tudor cu cöda ochiului.

— Da, Măria Ta, răspunse Tudor cu vocea pérită.
— Şi te-aî legat că ne dai în mână pe tâlhar?
— Da, Măria Ta.
— Pentru altul astă fâgăduială ml-ar părea prea în- 

drăsnâţă, dar pentru tine care eşti rudă cu el e curată ju
cărie : ce-ţl mal trebue oştire ?

— Ca să vi-1 daă pe mână.
— Te-aî legat cu generalul ca să ni-1 dai mort.
— Cine să-l ucigă!

f
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— Tu nu poţi sä te facï ucigaş cum te-aï făcut
“vendător ?

— Să vede că nu cunoscî pe Tunsu; el nu ddrme 
cu nimeni într’aceiaşi cameră, el nu mâne nicl-odată de 
doüä ori în acelaşi loc şi nu îngădue pe nimeni să së 
apropie de el.

— Atunci cum gândesc! să-l omori?
— Isbindu-1 fără veste cu omenii ce vô cer.
— Cum al de gând să săvârşeşti astă faptă?
— Iată cum : aprôpe de Grozăveşti este un pod peste 

Dâmboviţă umbrit de mal multe sălcii pletöse şi sub pod 
este un loc înalt de un stat de om, în care pôte încăpea 
vr’o 30 de inşi. Amêndoüë eşirile ăstui loc sunt astupate 
de crăcile sălciilor ce atârnă pănă în apă. Acolo să între 
soldaţii ce-mi vel da şi să më aştepte pe mine pănă pe la 
sfinţitul sörelul.

— Tu unde te duci?
— Mo duc în tabôra lui Tunsu, ca să më întorc cu el.
— O să vie el cu tine?
— Nici vorbă, dacă i- ol spune că nevasta i-e bolnavă ; 

pentru ea el întră şi în foc.
— Tu eşti fratele acelei femei?
— Da.
— Unde şeade ea?
— La Grozăvesc!.
— în ce loc?
— Ea e stăpâna hanului din capul satului.
— Bine: o parte din ôinenil mei sö vor duce la han 

şi vor pune mâna pe ea să fim siguri de credinţa ta.
— Ce zor aveam să viü din proerişul meü ca să vë 

daü pe Tunsu de gât, dacă n’aveam de gând să scap lumea 
de el?

— Multe së întâmplă în lume şi multe sô lasă baltă; 
e cam hătru cumătru Tunsu, paza bună scapă primej
dia rea.

7*
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— Faceţi cum vreţi.
— Acum spune-ne cum să te cunôscâ omenii meî 

sub pod că esc! tu şi el şi nu altul? Ce semn o să faci? •
— Iată cum ; Tunsa de câtă-va vreme a luat obiceiul 

d’a umbla în brişcă ca să nu tragă bănuiala poterii. El 
prin urmare o să vie în brişcă însoţit de unul din tovarăşii 
sëï, care face pe vizitiul şi eü o să merg înaintea lor că
lare pe un cal alb. Când voiü ajunge aprôpe de pod o să 
daü bice calului şi o să strig : Hi bălan. Atunci ostaşii să 
iasă de sub pod şi să-şi descarce armele spre brişcă.

— Bine, acum spune-ne cum să cunöscem că omul 
ce ne aduci e Tunsu şi nu altul.

— Tunsu e un om scund, cu ochii mici, mustăţi po
trivite şi cam ţep6se, căci au fost rase de curênd, përul 
tuns mărunţel şi pe mâna dréptâ scris numele sëü cu îm
punsături de ace şi iarbă de puşcă.

— Forte bine: să scil că dacă ne înşeli sora ta plă- 
tesce cu capul el.

— Bucuros.
— Acum du-te de vino cu hoţul, că oştile mele së 

duc unde al zis tu şi căpitanul meü îţi va numëra pe 
urmă banii.

— Fă bine de më fă cunoscut căpitanului ca să nu 
së întêmple vre-o neînţelegere nenorocită.

— Bine did; să vie căpitanul de dorobanţi.
Căpitanul veni şi ispravnicul îl dete în mână scrisôrea 

generalului şi după ce vëclù. c’a cetit’o clise :
— Acea poruncă privesce pe d-lul, care së leagă a 

ne da pe Tunsu; uită-te la d-lul ca să nu së facă greşală 
şi să-I rësplâtescï slujba ce ne face întocmai cum glăsuesce 
astă hârtie.

— Am înţeles.
— Acum mergeţi de puneţi lucrurile la cale că së 

apropie sfinţitul sorelul.
Peste un cuart de oră Tudor mergea cu bălanul lui
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spro pădurea Babelor şi căpitanul cu dorobanţii lui spre 
Grozăvesc!.

O oră şi jumătate după aceea Tudor ajuns în tabăra 
lui Tunsu sta cu cumnatul săă pe un buştean sub umbra 
unul ştejar şi vorbeaü încetinel:

-• Ce tătarii să aibă biata Stanca? întreba Tunsu cu

J,

îngrijire.
— Nu sciü ce are, cumnăţele dragă, răspunse vendă- 

torul cu o voce prefăcută, că din dori de di nu mal bagă 
limba în gură şi strigă şi ţipă de-ţl împue capul ca să vil 
s’o vedl mal curênd că o să moră.

— S’o feréscà D-deü de una ca asta; nu i-aţî făcut, 
ceva, nu a-ţî chemat vr’o babă să-I descânte?

— Cum de nu! dar de surda, ţipă într’una ca din 
:gura şarpelui. Să-ţi faci pomană cumnate să vil că pănă 
mâne n’o mal găsesc! cu clile.

— Bine, viü ; Paraipane, striga apoi adresându-să că- 
tră grupa, de haiduci, care sta tolănit pe iarbă în apropiere, 
pune caii la căruţă şi tu Sbanciog frate pune înăuntru pa
tru perechi de pistole şi cartuşe din destul ca să dăm o raită 
pănă în Grozăveşti căci e Stanca bolnavă. Păcat că e bol
nav şi moş răspopa Alexe că ar fi mers şi el cu noi, că el 
să pricepe la ierburi de leac.

într’o clipă căruţa fu. gata. Tunsu să sui în trăsură. 
Paraipan să aşeclâ pe capră ca să mâne caii şi Tudor în- 
călecă pe bălanul lui ca să le mărgă înainte să vaclă de 
siguranţa drumului. Cum eşiră la luminiş, Paraipan care să 
vede, fusese în tinereţe vizitiü, puse caii în galop şi într’o 
•oră să vădură trecênd repede pe lângă cârciuma Albă din 
capul satului Bragadir.

într’acest timp dorobanţii să dusese la Grozăvesc!, 
pusese la popreală pe Stanca care amorţise do frică, vă- 
dându-să arestaţi şi pe urmă să ascunsese sub pod şi aş
teptai*. Pe când sôrele apuind începuse să răspândescă pe 
•orisont o lumină roşiatică care transforma norii dimprejur

î

A,
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în trâmbe de arămă së audi în depărtare un uruit de tră
sură precedată de un galop de cal.

— Eî sunt, dise unul din dorobanţi înfiorându-së.
— Eşiţî binişor târându-vë pe pământ răspunse că

pitanul, şi când veţi ajunge pe mal pregătiţi-vă armele.
Soldaţii, deşi încă tineri şi apröpe neformaţî, së su- 

puseră cu docilitatea vechiului militar şi ajunse în dreptul 
parapetului podului fără să fie zăriţi de nimeni; în acelaşi 
timp un om călare care venea în göna mare spre Gro
zăvesc! precedând o brişcă, întră pe pod şi isbind calul 
cu lovituri de biciü începu să strige :

— Hi bălane!
îndată ce trecu călăreţul şi întră căruţa în pod, deo

dată isbucni o bubuitură teribilă şi un nor gros de fum. 
ce eşia de sub pod sô împrăştia în aer.

— Cine m’a mâncat fript? atât se audi din mijlocul 
acelui nor întunecos.

— Eü, rëspunse Tudor întorcându-së cu calul înapoi 
eü care ţî-o coc de când iubesc! pe Stanca ibovnica mea. 
Căpitane iată Tunsu, adause vîndëtorul după ce së risipise 
fumul arëtând cu mâna cadavrul căpitanului de haiduci, 
care zăcea în mijlocul trăsurel alături de corpul neanimat- 
al lui Paraipan ; dă-ruî acum plata ostenelelor mele.

— Iată-ţl plata vîndëtorule, rëspunse căpitanul şi o 
nottă detunătură röstumä la pământ pe acel miserabil, care 
răsplătea binefacerea prin trădare.

Iată cum muri Tunsul ultimul haiduc; iată cum fii 
rësbunat chiar de ucigaşii sôï.

XV.
T u n s u mort!

A murit Tunsul, haiducii în România aü dispărut,, 
căci aü dispărut şi căuşele cari făcea ca esistenţa lor să 
fie necesară. Pe când pădurile României şi Moldovei eraü 
pline de el, duşmanii lor, adecă streinii, îl confund aü cu



— Cine m’a mâncat fript! atâta së audi din mijlocul aceluî 
nor întunecos, (pag. 102).



- 104 —

liotiï de rend ; însă după ce a périt urma lor s’a constatat, 
că aceşti omeni eraü numai nisce partisan!, rămăşiţe per- 
dute ale veche! oştiri strămoşesc!. Când puse mâna fana
rioţii pe tronul şi guvernul României, primul lor act fu. 
desarmarea ţării şi desfiinţarea ostel române. La acest fapt 
să supuse mal fără murmură boeriï pămentenl deja molip
siţi şi împerecliiaţî prin răsboiele civile, să supuse şi ma
joritatea poporului, care din causa acelor îmjierecherl în
cepuse a privi armata ca causă principală a acelor încăe- 
rărî, însă o parte din Români, din nenorocire o mică parte, 
nu voiră să-şi plece grumajiî sub jugul strein. Strănepoţii 
Roşiorilor şi panţirilor care încoronase cu glorie steagul 
ţării la Călugărenî şi Răsboenî, nu voiră să-şî rupă săbia 
şi să renunţe la slava strămoşăscă, ci părăsiră casa şi copil 
şi pribegiră în inima munţilor şi pădurilor, ca de acolo să 
ţie cu străinii şi cotropitorii ţări! un resbel fără cruţare, o 
uptă sângerosă fără milă şi îndurare.

Aştî campioni al independenţe! naţionale ţinură pept 
cu Grecii şi Turcii mal mult de un secul şi de mal multe 
ori răuşiră să abată de d’asupra capului poporului multe 
nedreptăţi. Intr’o mână cu cuţitul şi pistolul, şi într’alta 
cu punga şi balsame alinătăre, el să coborâţi ca nisce tro- 
en! din vîrfurile munţilor, şi ucideaü, jefuiau, torturaü şi 
nimiceaù pe străini! apăsători, şi ajutaü, consolaü şi ali- 
naü suferinţele Românilor apăsaţi. Pentru el nu esista dis- 
tincţiune de clasă; bogatul ca şi săracul, dacă era Român 
şi neînstreinat, era ocrotit.

Ast soiţi de omen! dăinuiră cât aîi dăinuit şi străinii, 
îndată însă ce s’aü suit pe tronul celor două ţări Domnii 
pământeni, s’a reînfiinţat armata Română şi s’aü stabilit 
legi Române aplicate de Români; eï aü dispărut fără să 
fie stârpiţi şi aü reintrat în viaţa privată mulţumiţi, căci 
aü dobândit resultatul pentru care s’aü luptat. Tunsu, cum 
am zis, a fost ultimul haiduc, şi după el nici unul n’a eşit 
-ca săi înlocuiască. Aü mal fost tâlhar! de codru ca Radu

;
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Angliei, Marin Bălan, Stan Albulescu, Mihale Bonea, Ţan- 
dură şi alţii; unii din eï aü imitat până la ore-care pmict 
vechile tradiţii ale haiducilor, dar poporul Român aşa pe 
nedrept calomniat de cătră venetici, nu le-aü mal poétisât 
tâlhăria, n’aü mal simpatisat cu el şi nu le-a mal făcut 
doine nici i-a mal cântat în baladele lor ca pe Măgureanu, 
Codreanu, Păunuşitt, Miu, Jianu, Tunsu şi Bujor, ci i-aü 
lăsat să piară în negura uitărel urîţî şi blestemaţi de tâtă 
lumea ca pe nisce făcători de rele vulgari ce eraü.

Tunsu nu fusese haiduc în totă puterea cuvântului, 
căci când s’a apucat el de haiducie, deja Tudor Vladimi- 
rescu despopulase pădurile do haiduci, cari alergase sub 
stégul säü şi dobândise cu sacrificiul vieţii sale drepturile 
strămoşeşti şi deja së suise pe tronul ţării Domn pămân
tean, dar primise delà popor acest titlu căci fusese unul 
din cel mal aprigi persecutori al boerilor, care rămăsese 
încă înstreinaţî, contribuise mult cu spaima numelui sëü ca 
să inspire în cel puternici iubirea de dreptate şi ura străi
nismului, şi prigonise mult pe aceia ce moştenise vechile 
deprinderi fanariotice d’a să îmbogăţi din spinarea celor 
slabi. El supusese la globă mare pe străini şi pusese pe 
gonă peste graniţă mulţi grecotei, dar cam porsicase să- 
răţel de tot şi o parte din cel mal fruntaşi boerl pămân
teni şi drept compensare nu făcuse nici un räü poporului 
şi breslaşilor din Bucureşti. De aceia boeril Români ca şi 
cel străini primiră vestea morţii lui Tunsu cu mare bucu
rie; însă poporul Bucureştean cu cea mal mare întristare.

Este sciut că poltronul, care a tremurat ore-care timp 
de spaima unul puternic, devine cel mal insolent prigoni
tor al acelui puternic când numai pöte să-I inspire frică. 
Ca nisce poltroni insolenţi să purtară şi boeril noştri! cu 
Tunsu îndată ce să încredinţară că nu mal aü târnă de a 
tremura de grâza lui. în loc d’a lăsa ura şi persecuţiunea 
.la marginea mormântului cum e dator să facă orî-ce om 
creştin şi om de bună crescere, îl luară cadavrul, îl des-

I
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brăcară de haine şi-l aruncară numai în cămaşe d’asupra 
unei scândure într’un loc care servea drept deposit de 
gunoaie.

în faţa hanului lui Filaret, în locul căruia e acum 
teatrul Român, së afla un măidan pe care s’a clădit mal 
acum 25 de ani frumosul hotel Török. Acel loc cu töte că
rëspundea în podul Mogoşoeî şi së învecinea cu obahta ru- 
séscâ, care së afla unde astă-clî este hotelul Hugues, servea 
cum am zis, drept deposit al tuturor gunôelor şi necură
ţeniilor scöse din curţile vecine. Pe acel loc, în mijlocul 
acelor necurăţenii aruncară boeril pe Tunsu mal gol spre 
a-1 expune la vederea lume! şi a satisface curiositatea publică.

El era întins pe o scândură veche şi îngustă aşezată 
pe douô scăunele, şi la capul lui së afla un sfeşnic de pâ
ment în care era înfiptă o lumânărică galbenă de cérâ ar- 
clândă şi o străchioră în care së arunce creştinii pioşî câte 
o lăscae ca să së încropéscâ cheltuelile de înmormântare.

Cu totă necurăţenia locului multă lume së adunase ca 
së vază pe acel om teribil ce së numise Tunsu şi mulţi 
boerï së oprise ca să-l privöscä în faţă şi să së încredin
ţeze că în adevôr era mort şi că nu mal aveaü de cine să 
mal albă a së teme ; poporul chemat cu toba la astă cruntă 
privelişte eşi din töte unghiurile oraşului şi alergă îmbul- 
zindu-së şi së făcu rotă în jurul mult insultatului cadavru 
spre a së uita la el cu milă şi întristare. Intr’acest timp o 
mulţime de gură cască şi slugi boerescl îndrăsniră să su- 
duiască pe acela, ce nu mal era de temut şi prea puţini 
së gândiră că acel cadavru, care zăcea de mal bine de trei 
cjile avea nevoe de înmormentare şi së indurară d’a arunca 
în strächiörä ceva parale mërunte.

Pe când îmbuldéla era mal mare şi slugile boerescl 
mal impertinente, së apropie de el un moşneag care îm
pinse lumea cam cu zorul în drépta şi în stânga, şi după 
ce ajunse lângă cadavru, începu să së închine, fâcù trei 
mătănii, şi după ce sărută cu respect mâna mortului, scöse



- 107 —

din pungă doï galbeni noi şi ferecaţi şi puindu-î în stră- 
cliioră dise:

— Fraţilor creştini, astă iarnă mi sô aprinse bordeiul 
în mijlocul nopţii şi abia putuiü să es din foc singur cu 
hainele de pe mine. în uluiala spaimei ce mö cuprinsese, 
uitasem în bordel doi copilaşi unul de opt şi altul de 4ece 
ani, singura mângăere a bătrâneţelor mele. Când îmi adu- 
seiü aminte de el focul cuprinsese uşa bordeiului şi nu mal 
era chip să întru înăuntru. ’Ţl-era mal mare jalea să fi 
audit ţipetele nenorociţilor copilaşi, pe care fumul îl îneca 
şi ţipetele mele care în furia desnădăjduiril më aruncam spre 
foc ca să ard împreună cu el. Tot satul era în piciöre, toţi 
së uitaü cu ochii înecaţi în lacrămî la nenorocirea ce më 
isbise, toţi më opriră d’aml face seama singur, dar nimeni 

sărea să-mi scape copil din ghiarële flăcărilor! înveli- 
törea era în foc, uşa asemeni, flăcările së apropia şi de 
ferestruia din fund ca să cuprinclă totul cu povoiul sëü 
nimicitor, când deodată së vëclù trecênd ca fulgerul pe dru
mul mare un voinic de Român, care cum vëdù focul şi aucli 
ţipetele mele şi ale copiilor, stătu. în loc, descălică repede, 
dete un picior în feréstrâ, sări ca o nălucă înăuntru şi 
peste dotiă minute eşi pe uşe prin tarlaoa de foc, îmi 
arunca copil în braţe vil nevätömatl şi-mi clise : Na-ţî copil 
Române, na şi cincl-decl de galbeni ca să-ţi faci la loc 
casa şi tot dichisul el, şi apoi după ce rosti aceste cuvinte 
a încălecat şi sburând iarăşi ca vêntul a strigat: Să-ţi 
aduci aminte de Ioniţă Tunsu haiducul. Iată ce a făcut 
acest om pentru mine ômenï buni; cum am audit astăcjl 
viind în têrg că a murit, am alergat să-mi plătesc după 
putinţă datoria cătră el şi să die din inimă: D-cleü să-l 
odihnéscâ.

L
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— Amin, strigară toţi asistenţii înduioşaţi şi într’o 
clipă së umplu străchiora cu leiţe şi nisfele.

în seara acelei cjüe fu înmormântat fără de pompă 
dar creştinesce la o biserică mărginaşe cadavrul lui Ioniţă

h
I
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'Tunsu, care fu petrecut până la gropă de moşneagul re
cunoscător şi do o parte bunicică de popor, iar Tudor din 
contră fù îngropat împreună cu Paraipan fără de preot 
••sub podul pe care fusese ucis.

j —

: XVI.
Gonclusinnc. r! iIdeia d’a pune mâna pe Stanca fu una din cele mal 

mimerite ; ea prin ameninţări mânuite cu dibăcie spuse tot 
•ce vrea să afle căpitanul de dorobanţi şi de frică să nu 
■piardă pe iubitul sëü Tudor, descrise aşa de bine locul 
-de retragere al haiducilor, încât peste câteva clile doro
banţii conduşi de căpitanul lor înconjurară pădurea Babe
lor, dete de intrarea hrubei în care së ascunsese haiducii 
încolţiţi şi o dărîmă strivind într'însă pe toţi cetaşil lui 
TTunsu care fără de căpitanul lor nu sciură să së strecôre 
pe poteca cea dosnică. AstădI n’a mal rëmas nici o urmă 
din acea ascundëtôre, dar încă esistă poetica potecuţă nu
mită pănă în diüa de adî poteca Tunsului şi mulţi ţărani 
leneşi sapă prin pădure în zadar ca să dea de comoara 
lui Tunsu.

!
1

!
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Ï

; Stanca după ce së prăpădi ceata amantului sëü fù 
pusă în libertate, dar aflând că între numërul primelor vic
time a fost şi prea iubitul el Tudor, eşi într’o nöpte din 
•casă ca o nebună şi ajungênd în marginea gârliï së aruncă 
ou capul în jos într’o vultôre adencă de mal mulţi stânjeni. 

Astfel fu răsplătită viclenia şi ingratitudinea.

:
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V

Cântecul lui T u n s ii.

Vestea’n ţară a ajuns 
De un lioţ ce-ï elice Tuns, 
Care ’n codru a eşit 
D’opt-spre-dece ’ntovărăşit. 
Tot voinici aleşi panduri 
Tâlhari neaoşi de păduri, 
Şi umblă din crâng în crâng, 
Toţi câţi trec de el să plâng: 
Că nici unde nu gândesc! 
Cu el în drum te ’ntêlnescï 
Şi te’ntrébâ binişor,
Cu cuvent bun blândişor: 
— De unde vil flăcăiaş? 
Din ce sat ? din ce oraş ? 
Luat’aî de drum răvaş 
Să nu pătimesc! cevaşl? 
Eşti Român, ori grecotei? 
Al palaturî ori bordel? 
Dacă eşti neaoşi Român 
Catăţî voinice de drum, 
Iar dacă eşti venetic

Mal stal să vorbim un pic 
Ce negustorie al?
Birul la cine ţi-1 dai? 
Spune-mi voinicule drept 
Te jur cu pistolu’n pept. 
De al bani mal multicel 
Dă-mî jumătate din el, 
Că-ţl daă la mână răvaş 
Să nu rămâi păgubaş,
Şi cu vreme d’oî trăi 
Pănă într’una ţl-ol plăti, 
Dar cumva d’oî uita eü. 
Ţi i-o plăti Dumnedeü.

Il
I

1

Val sărmanul voinicel 
Sărăcuţ amar de el!
Căci duşmanii l’aü vândut 
Poterii l’aü dat de gât 
De păcat a fost gonit 
Şi împuşcat a périt!

(Culeasă din gura poporului.}

9



: fMult mî-e dor,
(Doina). ■i

■ j

Mult mî-e dor şi mult mî-e sete 
Să vëd frunza’n codru verde, 
Sa mai string vr’o şepte cete! 
Primăvară, muma nösträ,
Suflă bruma din feréstrâ 
Şi zăpada de pe cdstă,
Să vëd iar verbind în cale,
Să me las iar în cea vale 
C’o păreclie de pistôle. 
Frunza’n codru cât să ţine 
Toţy voinicii trăesc bine,
Iară frunza dacă-1 lasă,
Toţi voinicii merg p’acasă,
Şi la para focului 
Zac de dorul codrului.
Frunză verde de susai,
De-ar veni luna lui Mai,
Să-mî aud cerul tunând,
Să vëd norii fulgerând, 
Ierbuliţa’n şesurî dând,
Să mai vëd focuri pe-afară, 
Copilaşi cu pelea gdlă,
Cai în câmpuri nechezând 
Şi voinici pe plaiü suind.

'.
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