


,

Acest roman a fost digitizat în cadrul proiectului ASTRA Data Mining. Muzeul Digital al Romanului 
Românesc din Secolul al XIX-lea, inițiat de Revista Transilvania, organizat de Complexul Național 
Muzeal ASTRA și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Sugestie de citare a arhivei:
Baghiu, Ștefan, Vlad Pojoga, Cosmin Borza, Andreea Coroian Goldiș, Daiana Gârdan, Emanuel Modoc, 
David Morariu, Teodora Susarenco, Radu Vancu, Dragoș Varga. Muzeul Digital al Romanului 
Românesc: secolul al XIX-lea. Sibiu: Complexul Național Muzeal ASTRA, 2019. 
http://revistatransilvania.ro/mdrr

This novel was digitized for the project ASTRA Data Mining. Muzeul Digital al Romanului Românesc din 
Secolul al XIX-lea, initiated by Revista Transilvania, organized by ASTRA National Museum Complex 
and co-financed by The National Cultural Fund Administration (AFCN).

Citation suggestion:
Baghiu, Ștefan, Vlad Pojoga, Cosmin Borza, Andreea Coroian Goldiș, Daiana Gârdan, Emanuel Modoc, 
David Morariu, Teodora Susarenco, Radu Vancu, Dragoș Varga. The Digital Museum of the Romanian 
Novel: The 19th Century. Sibiu: Complexul Național Muzeal ASTRA, 2019. 
http://revistatransilvania.ro/mdrr



HOREA
Roniau original

(După actele istorice publicate de A. Papiu, A, Odobeacu, 
N. Dcnsuşiunu, şi tradiţie)
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Este un vée intreg, decând mii de români au fost
__piliţi să vadă mörtea crâncenă a unui mare apostol

şi mucenic, a unui adevărat Mântuitor al lor.
Faptele şi mörtea lui au adus in urmă desrobirea 

lor şi a fraţilor lor.
Mamele române şi astăzi işi învaţă copilaşii, să 

se röge lui dumnezeu pentru sufletul acelui mân
tuitor şi mucenic.

Duşmanii il urgisesc şi-l afurisesc, ca jidovii pre 
Hristos, şi-l ponegresc, ca pe un nelegiuit;

Cine a fost acel om fără semăn? şi ce a făptuit 
el pe pământ ?

L Puiul de leu.
!

Au trecut delà mântuire vécuri şeptesprăzece...
In crierii muntelui Bihor, la izvörele pline de aur 

ale riului Arieş, şede, ca un cuib de vulturi, falni
cul sat Albac, aşezat in umbröse crânguri, in reco- 
röse dumbrăvi, şi pa măreţe piscuri.

Iu inaltul crâng al Ferigetului ş’a zidit locaş de 
adăpost fruntaşul fruntaşilor, Fio rea Nicola.

Despre acesta vorbasco ţinutul intreg; feciorii se 
miră de voinicia lui, fetele vorbesc despre mărăţa lui 
infăţoşare. Nu a fost ' dară mirare, că fata cea mai 
fcvimosă Fiorica cea mult lăudată, a primit să-i 
fie î*/)ţie.

li
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Ceriul i-a binecuvântat casa, dându-i un ânger 
de copilaş, căruia i-a pus numele Vasile.

Acest copil eră bucuria albăcenilor; toţi povestiau 
despre vioiciunea ochilor şi frumuseţa infăţoşării lui. 
Aşa ochi limpezi şi arzători ş-i aşa obraji rotunjori 
nu vëçluse Bihorul.

Când ajunse Vasile copilandru, nu găsea o varga 
bună, să nu incalece pe ea, şi să nu zböre in ga
lop prin crânguri şi dumbrăvi. Adesa el se urcă pe 
coste in sus, şi tot mai sus, pană chiar pe Vîrvul- 
Vîrvului, şi strigă de acolo: să scie tôt satul, că 
el vre să se tacă căpitan !

Odată veniră nesce unguri să ieie de!a tatăl seu 
zeciuiala de iobaj.

Când Florea eră afară, şi dedea ungurilor, ce a- 
leseseră, micul Vasile intrâ in casă cu fuga, şi zise 
mamei sale.

— Mamă, mamă! ieşi şi bate pre pintenatul; — 
fugi, şi-l bate, mamă!

— Da ce-i? ce s’a intêmplat, drăguţii mamei?
— Pintenatul a strigat la tata! du-te, mamă, 

şi-l bate, căci eu am vrut să-l bat, şi el m’a bătut 
pe mine.

— Ah! dragul marnei, ce aş pute eu să fac? Eu 
nu pot, decât să plâng.

— Mamă, da pmtru ce-i aşa de reu guleratul ?
— Pentru că noi suntem români, şi el e ungur 

spurcat.
— Ah! mamă, de ce nu sunt eu mare! Când 

m’oi face eu mare, am să-l bat.
Omenii se uitau la faţa lui Vasile ca la o minune, 

şi-i ziceau serafim, nu copil. Biata mumă-sa ânsa 
nu se prea bucurâ de asemene vorbe, şi oftă aşa :

— Au să mi-1 deöche omenii, copilaşul mamei ! —/ 
Apoi ii schimba numele din Vasile in „Ursu“, 
să nu-1 găsăscă necuratul. El vëçlênd cu ochii

/
//
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cea şi înflorea; şi curêad iacepù a învăţă şi carte 
cu cântăreţul Stefan Trif.

Când ansă scăpa de carte, intr’un suflet alerga 
pană sus pe Vîrvul-Vîrvului, unde se vedea deasupra 
nourilor, se uita injos Ia töte délurile dimprejur; 
acolo ii veni să crédâ, că ar puté zbură nelegat de 
nimica pe pământ. In acea înălţime se simţi mai mare 
peste toţi.;

De mult ce vorbise despre puterea sa, se deprinse 
de vorbiâ şi singur, zicând, că el e çraiu, e impë- 
rat, şi că va bate pre guleraţii unguri. El nu sciâ, 
că odată Pau auçlit vorbind aşa şi tetele din sat.

Ilina eră cea mai drăgălaşe şi mai bună fetiţă 
din töta împrejurimea.

Ea il întâlni odată, şi, ca să-l năcăjască, zise in 
trécat:

— Iată căpitanul scailor! — Dar se şi depărta 
in fugă.

— „Căpitanul scailor“ ? işi zise Vasile,—şi tot sân
gele ii incepù a fierbe, de ruşine şi mânie ; — apoi 
adause :

— Lasă, că-ţi voiu arătă eu, ce căpitan am să 
me fac! Vei vedé tu, llină afurisită, ori cât eşti tu 
fată de popă. Apoi se adânci in gânduri, şi din 
acea zi nu se mai amestecă in jocurile celorlalţi 
tinerei, ci cutrieră singur codrii Bihorului.

ÎL Horitorul.
Intr’un timp ieşi in Albac vorba, că pădurile dim

prejur nu-s curate. Unii ziceau, că in ele umblă un 
ânger, ori un Fet-Frumos, alţii că umblă fata- 
pădurii.

Câţiva din tinerii cei mai inimoşi se luară intr’o 
zi şi se duseră in codru, să vadă, ce li se va arătă. 
Ei mergeau incet, in tăcere adăncă.
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Intr’un loc numai ce se opresc cu toţii, şi işi 
ţin suflarea...

Prin valurile aerului incepe a se legăna o cântare 
ca de ânger ; o hore. cum n’a mai auçlit acel ţinut.

Toţi stau ca fermecaţi. Numai se uită ca pe furiş 
intr’acolo, de unde vine horea cea cerescă.

Apoi se apropie de acel loc, incet incet. Ansă 
horea amuţi.

Unul din tineri zise acuma:
— Glasul acestui ânger ori Fet-Frumos aduce cu 

graiul copilului Yasile alui Florea ; ânsă eu sunt 
cam vecin cu Nicolescii, şi nu Fam auŞit horind pe 
acasă. Numai muma lui horesce câte odată.

întristaţi se intörsera acasă, şi apoi mai căutară 
in mai multe rânduri, ânsă nimic nu veŞură.

Intr’un rând Ilina, umblând după mure, auŞi şi 
ea horea cea neinţelesă. Deodată i se pârù, că acea 
cântare vine de sus. Privesce la vîrvul unui brad, 
şi—zăresce acolo pro Yasile al lui Florea.

Ea spuse acéâta veste in sat;—şi apoi de adouazi 
toţi tinerii Albacului ii ziseră lui Vasile „Hore“, 
ca semn de desmerdare, de mirare şi iubire.

Anii trecură, şi Horea so făcii fecioraş. Horile lui 
toţi le ascultau cu drag ; ânsă cel mai gingaş şi mai 
dulce respuns ii veniâ din ochii llinei. Şi apoi şi el 
veŞti cu mirare, că şi ochii sei lunecau mai mult 
la ochii ei cei fărmecători

llinei incepură omenii a-i zice „Zina Bihorului;“ 
şi vestea despre stialu cito rea ei frumuseţă ajunse 
departe.

Din toţi, cântăreţul Stefan Trif inţelese mai cu 
amar, că ochii ei căutau mai des faţa lui Horea.

Delà un timp, Horea nu vedea in iuchipuirile sale, 
decât ochii llinei. Ei săpa in tulpinele copacilor nu
mele ei, şi întorcea töte horile de gingaşe simţire 
pe acel nume.
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Ea, decâte ori il intêlniâ, indată fugiâ de el.
Acésta ansă fâcù, de dorul lui de a o vede se 

fâcù şi mai tare.
Intr’o zi nemeşul Hollaky fâcù venatöre in pădu

rile Albacului.
Trecând prin acest sat, fiul lui zări pre Ilina şi 

remase uimit de minunea frumuseţei ei. Atunci zise 
in taină cătră Stefan Trif.

— Ah ! ce fată ! vreu să o răpesc ! Să-mi dai 
ajutor !

— înţeleg, domnişorule, respunse Trif. Ausă ini
ma lui era săgetată.

El caută apoi, de intêlni pre Ilina, şi-i zise:
— Ilino, domnişorul Hollaky Istvân vré ' să te 

răpâscă
— Acel nelegiuit ! strigă dinsa mai bine să mor!
-— Mi-a poruncit, să te răpesc....
— Dar tu, ai avé tu sufletul, de a te gândi macar 

să asculţi de el?
— Ba, nu. Ilino.
— Iţi mulţămesc, Stefane.
— Ansă numai dacă imi fâgăduiesci, că vei primi, 

să te ieu eu de mirâsă; să fugim amândoi, unde nici 
să viseze Hollaky, că suntem.

— Eu, mirésa ta? Mai bine m’aş omori singură.
— Pentru că eu nu horesc ca nebunii? Ilino, 

-cred, că tu vei sei să alegi.
— Voi sei, Stefane ; să scii !
— Peste trei zile iţi aştept respunsul. Nu uita: 

ori vei fugi cu mine,— ori voiu ascultă de Hollaky ; 
şi atunci vai şi de horitorul cel smintit. ,..

III JPrecupeţul.
Când te sui prin codri spre vîrvuPBihorului, intr’o 

mare înălţime dai de muchea unei costişe inalte, care
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stà ca o prăpaste, şi la pölele ei este un ochiu de 
mare. Acestei prăpăstii ii zic omenii la „Piatra.“

Vasile eră acuma holteieş, şi mai totdeauna um
blă la venat.

Intr’o frumosă zi de vară ajunse pe muchea 
„Pietrei“ Lumina sorelui se furişă pintre crengi până 
la el, şi-i sărută obrajii cu sfintele sale raze, când 
deodată o foşnitură de paşi de om il trezesce ca 
din vis. El se uită imprejur, şi—zăresce o copilă 
apropiindu-se de prăpaste cu repejune.

Cè faci? strigă el Îngrozit; se uită mai bine 
la dinsa. O cunösce. E chiar Ilina, cu gröza scrisă 
pe faţa.

Dinsa il zăresce; dar işi intörce iute privirea, şi 
caşi când ar fi cuprinsă de o nouă groză, face cu 
repejune un pas hotărit spre marginea ripei, şi— 
işi face cruce.

— llino! ce faci? striga Vasile ca lovit de tres- 
net. Ansă in acea clipită Ilina nu se mai vedea 
peste muche.

Vasile dintr’o săritură ajunge la prăpaste, şi se 
aruncă cu un „Domne ajută-mi !“

Pe costă o ajunge; o prinde in braţele sale; se 
apucă de nesce rădăcini ; se lasă delà rădăcină la 
rădăcină, pană jos la piciörele ripei.

Apa e de un paB delà dînşii; şi Vasile se opresce 
cu Ilina in braţe pe marginea ochiului de mare.

Ilina deschide ochii. Aceştia se intëlnesc cu ochii lui.
Ilino? Ce-e acésta? Ce ai vrut să faci?
— Am vrut să scap de viată.
— De ce ? pentru dumnezeu !
— Pentru-că, pentru-că,—mu pot săţi spun. Lasă-me 

să mor ; lasă-me să pier, Vasile !
— Nu te las, pănă nu-mi spui, ce supărare te-a 

ajuns. Trebue să sciu.
— Ah! Vasile, lasă-me.
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— Ce-i? cine a cutezat a te supërâ? ca să-l omor !
—Taci, Vasile, taci,şi4mai bine tepăzesce şi tu de.—
— De ? De cine? Ilino, spune-mi, ca să me pot 

păzi. De cine să te păzesc—să me păzesc?
— Păzesce-te de feciorul lui Hollaky,—şi —
— De Hollaky, şi?
— Şi de cântăreţul.
— De Stefan Tril? A! aceştia au vrut să te ră- 

păscă? Ei biue! me jur pe sânta cruce, să te apăr 
de aceşti spânzuraţi!

— Păzesce-te tu, Vasile !
— Iţi mulţămesc, Ilino; dar cum? spune-mi.
— Ungurul a zis cântăreţului să me răpâscă, şi 

cântăreţul i-a făgăduit. Apoi mi-a spus, să fug cu 
dînsul, şi el me va apară de Hollaky.

— Dar pre mine m’ai lăsa să te apăr de ei ?
— Me tem, că te vor omori pre tine, căci aşa a 

zis Stefan. Lasă-me mai bine să mor numai eu !
— Ilino! eşti un ânger! tu porţi grije pentru mi

ne ! Cum să-ţi mulţămesc?
Vasile se simţi pătruns de un ferbinte fior de o 

fericire, ca din visurile de raiu, şi veçlù, că obrazul 
seu, ca fără scire, se apropie şi se atinge de fruntea 
Ilinei, in gingaşe şi sfâută închinăciune de mulţămire.

Apoi deodată se redică in piciore, şi zice :
— Ilino, aidem cu grăbire acasă la părinţii tei ; 

şi să nu te temi de nimene pe lume, pană me veçli 
pre mine. A! Stefane, bine că sciu, ce puiu de Iu
dă eşti!

Amendoi porniră cu repegiune. Când ieşiră din 
codri, se intêlnira cu preotul, tatăl Iliuei, care o căuta.

Uina se duse acasă cu tatăl seu.
Vasile zări, că şi Stefan Trif eră pornit spre codru.
Intêlnindu-se, se opresc amândoi ; ochii lor işi tri

met săgeţi ascuţite.
Stefan intrâbă:
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— Cu cine te-ai intălnit, crăişorule?
— Cu cine?... Cu biata Ilina.
— De ce îi zici „biata“ Ilina?
— Ăncă me intrebi, spurcat jidov? precup}ţal lui 

Hol laky, ce eşti ?
— Eu precupeţ?
— Tu, precupeţ ansă minciunos; fiindcă eşti şi 

intunecat răpitor! dar să scii, că alţii au stele mai 
norocöse decât tine, care, nu seiu de unde a venit 
tatăl teu, de te-a adus aici pe capul nostru.

— Am să-ţi dobor jos stéua ta cea norocosă.
— De urletul unui lup, stéua mea nu se va clinti 

din loc.
— Te lauşli, ca şi un copilandru necopt. Dar vom 

vedé... ?
— Vom vede, necuratule, vântură-ţară. Vom vedé!.
Trif, apiins de dor, de ură şi de temere, se in-

drepiâ spre casa preotului.
Vasile se luă după dinsul;—şi amândoi intrară in casă.
Trif se grăbi a cere, ca preotul să-i făgăduiască 

pre Ilina de soţie.
— Mai bine să me omori, tată! strigă Ilina cu 

grăbire.
Preotul privi spre dmsa, şi vedù cu mirare, cum 

ea se uită la Trif cu cea mai mare groază. O in- 
trebă dară, ce s’a intămplat?

Ea atunci fugi din casa.
Vasile spuse acuma preotului că in acea zi ea voi

se a so inecâ in ochiul de mire (lela „Piatră“, şi ii 
cerù şi ei mâna.

— Dumnezeule! strigă preotul, o chema inapoi 
in casă, şi o iutrebă:

— Pentru dumnezeu, Ilino, ce s'a intêmplat? ce ai 
făcut?

Sermana copilă, nu putù rosti un cuvênt; numai 
o undă de lacremi respunse in locul ei.

t
,1
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— Spune, fiica-mea, cine ce ţi-a făcut?
Ilina plângea ca perdută, şi nu putea grăi un cu-

vént.
— Părinte, zise Stefan, spune-mi mai curând, imi 

făgăduiesci, pre fiică-ta ori nu?
Ilina se grăbi acum a zice:
— Tată, de me făgăduesci me omori. Căci şi astăzi...
— Ce ? şi astăzi?
— Şi astăzi - numai—Yasile m’a impiedecat de n’am 

murit; dar Stefan a făgăduit unguruiui Holiaky, că 
mé va răpi...

Trif nu aşteptase ca Ilina să inckeie cuvintele, ci 
se grăbi a.eşi din casă, fără „nöpte bună“.

Preotul înţelese apoi, câte se întâmplaseră, şi câte 
era să se mai întâmple; săruta pre Yasile drept 
mulţămire, şi-i zise;

—- L)u-te, Yasile, fă-to bărbat lăudat de lume ; şi 
atunci să vii să-ţi dau pre fiică-mea de soţie.

Ieşind Vasile, grăi in sine.
— „Să raë duc, să me fac bărbat—lăudat de lu

me;“—ei bine, părinte, am să-ţi arăt eu ţie! Şi in 
ciuda ta, am să ine fac bărbat lăudat de totă lumea ! 
Aşa sa fie !

Când ieşise Trif, de pe pragul uşii aruncă asupra 
lui Vasile o privire de crâncenă ameninţare.

Ei à mezul nopţii, şi Trif nu-şi închisese ochii ; ci 
ţeseă gânduri negre, gâuduri intunecate...

Când, după acâstă turburată nöpte, sörele resăii din 
nou, o mare schimbare eră indeplinită; şi omenii 
incepură a se intrebâ prin şoptire, că ore ce s’a fă
cut Ilina, de nu se mai vede prin Albac?

IV Biciul sorţii
In căsuţa din crângul Feregetului,, zace un om îm

bătrânit inainte de timp, şi slăbit de grelele sute-
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rinţe ce a scris uégra ursită peutru fiii sermanului 
ném românesc din Ardél.

E tata Florea, odată fala Albacului, astăzi o umbră.
Lângă piciörele patului seu stă in genunchi fiiul 

seu Vasile, cu faţa acoperită de amare lacremi.
De o parte, pe o laviţă, şede muma lui Vasile, cu 

capul plecat pe mâni, suspinând din adâncul sufle- 
tului, cu privirea re tacită.

Albăcenii unii după alţii vin să vadă pre tata Flo
rea, care tuturor le fusese sprijin şi ocrotitor.

Odată grăi Florea cătfă fiul seu :
— Fëtul meu, mörtea se apropie. A sosit dară 

ziua, in caie să-ţi spun şi eu ţie cele ce mi-a spus 
tatăl meu, cum le spunem noi toţi din tată ’n fiu, 
din nepoţi in strănepoţi.—Ţara acésta a Ardélului a 
fost a nostră a românilor. Şi când au căşlut asupra 
nostră ungurii, noi ne-am luptat cu dinşii viţejesce. 
Ansă ei aveau sprijin in fraţii lor de peste Tisa, iar 
noi nu; de aceea ne-am legat cu dinşii, şi ne-am ju
ruit să trăim in dréptâ frăţie unii cu alţii. Aşa am 
trăit apoi vr’o patru vécuri.

Dar ungurii ar fi vrut să trăiască bine, fără de a 
munci, iar noi să muncim şi pe sama lor, ca nesce 
robi. Ansă nu puteau să ne plece in robie. De ace
ea au iuceput a ne apă*â şi năduşi cu tot felul de 
apucături viclene, aşa ne-au luat töte pământurile, 
prefăcându-ne incetul cu incetul în adevăraţi iobagi, 
adecă robi.

Vasile intrebâ acuma:
— Dar noi românii, do ce ne-am lăsat?
— In mai multe rânduri ne-am sculat in piciöre, 

cum sub Antonie cel Mare, şi alţii, ca să fim iarăşi 
cum fuseserăm, şi cum sunt şi astăzi românii cei de 
peste munţi, ţerile românesci neapăsate de străini.

— Tată, dar acei români n’au vrut şă sară intr’ 
ajutorul nostru cu armadii?
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— Ba, de câte ori au putut, au venit. I-au adus 
vitejii lor crai, cum Mihai-VitézuJ, Stefan-cel-Mare,' 
care a biruit in patru-zeci de resböie, şi chiar şi pre 
unguri in mai multe rânduri.

— Ah ! tată, cum n’am trăit noi pe timpul lui 
Stefan-cel-Mare!... Dar după aceea, s’au m’ai imblân- 
$it UDgurii ?

— Nu, băiete; ci s’au făcut şi mai selbatici; in- 
cât ne-au secat şi măduva din ose, ne-au ars sufle
tul din piept.

Viclenii de tirani din Ardei, tremurau de frica no- 
stră; de aceea au intocmit legi, după cari ne ţineau 
numai ca pre robii lor. In drăcescile lor legi nu ne 
ziceau, decât numai hoţi, botărind, să ne ucidă pre 
toţi, chiar şi pre fraţii noştri de peste munţi, cu voi
vozii şi craii lor cu tot! Pentru un cap de român 
omorit se plătiau cu patru-zeci de florini. Nu ne ucid 
ânsă pe toţi, numai pentru ca să fie, cine să mun- 
cescă pe sama lor, ca vitele. Şi-apoi ne silesc, să le 
muncim câte patru, şi cinci zile din fiecare septă- 
mână, cu femeile nostre cu tot; ba unii, cum Macs- 
kâsy, şi alţii silesc pre bieţii români, să le muncé- 
scă chiar tote şase zilele in fiecare septămână.

— Tată, dar ei şi ucid pre mulţi. Pre cari ii ucid?
— Pre aceia, cari cutézâ a se imbrăcâ in pânză 

de bumbac, ori portă cizme, ori pălării, cari umblă 
călare, ori poartă arme, şi mai cu turbare ii caută 
să-i omoie pre aceia, cari îndrăznesc a invăţâ carte.

— Pentru ce, tată?
— Pentru că prin învăţătură românii ar puté cu- 

nösce bine meşteşugul armelor şi al resboiului, şi a- 
tunci şi noi am sei a ne face arme ca ale lor; şi 
ne-am pricepe la luptă şi bărbăţie mai bine decât ei. 
Atunci ar fi vai de capul lor, pentru negrăitele 
legiuiri, ce au făcut.

— Aşa, tată?

ne-
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— Aşa, fiule. Şi de aceea nu pré au românii ini
ma, sä inveţe carte pe furiş macar.

— Tată, aşa-mi vine, ca, eu tot să inveţ; carte fă- 
ră scirea lor, şi nyd virtos, să cunosc meşteşugurile 
armelor şi a bătăliei, şi intr’o bună deimnâţă să se 
trezască, că eu le sar in cap, cu armadie mare de 
români.

— Eu me tem, fiule, să nu-ţi pierŞi capul înainte 
de a inveţâ ceva; căci, să-ţi povestesc o jalnică in- 
têmplare : Fiul popii din Grind se dusese la Cluj la 
carte. Acolo ungurii l’au prins, l’au legat, cu mâni le 
la spate, şi Tau pus, să păzescă bivolii domnesci. El 
fugi, voind să se ducă iarăşi la carte; atunci Tau 
prigonit pănă la Arieş, să-l prindă din nou. El an
să sări in apă, şi se ’necâ sermanul copil !

— Eu aş face altfel, decăt feciorul popi din Grind: 
nu m’aş opri la Cluj, ci m’aş duce pănă ’n fundul 
lumei ; şi acolo aş inveţâ undeva carte şi meşteşu
gul armelor şi a bătăii; şi apoi, ca şi un tresnet să 
cad asupra lor,... Dar, rogu-me, tata, mai povestesce-mi.

— Ah! nu mai pot, fëtul meu, nu mai am suflet. 
Iţi spun ansă, să te duci la părintele....

— îmi va povesti el ?
— Da; şi iţi va da cărţile strămoşilor noştri, in 

cari vei pute ceti tote, câte nu mai pot eu să ţi-le 
înşir. Atâta numai iţi las cu limbă de morte, să-ţi 
.fie milă de némul teu românesc. Jură-mi, pănă nu 
inchid ochii, că iţi vei apăra némul tëu şi moşia 
etrămoşască, şi pre maică-ta...

— Jur, tată,—jur cu tot sufletul !
Peste puţin, tatăl seu il părăsi, trecând in ceea- 

laltă viaţă.
In acésta amară întunecare a vieţei sale, Vasile işi 

aduce aminte de cărţile părinţilor sei; deci işi luă 
scăparea la ele ca la o dulce şi mâugăitore rază de 
lumină.
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El ceti cu aprinsă sete şi însufleţire despre 
români, cari au domnit in Ardél peste némul lor nea- 
pasaţi de nimene, despre numele cetăţilor lor intărite, 
despre vicleniile şi cruzimile ungurilor, despre zece 
rescöle ale românilor asupra selbaticilor tirani.

Ceti, cum ungurii nu dedeau românilor nici macar 
loc de biserică, silind pre preoţii lor, să le păzască 
cânii de vânat.

Apoi că pre mulţi arhierei inimoşi, cari cereau drep
tate pentru români, ungurii i-au bătut şi chinuit, 
pană ce au murit sermanii, şi ş’au luat coronă de 
mucenici.

Intr’un loc ceti, că ungurii ş’au făcut drăcescul o- 
biceiu, de pre văduva fiecărui român, o duc la in- 
chisöre silind-o, să spună, ce bogăţie mai avuse băr
batul seu?

Dinaintea lui Yasile aceste cuvinte se facùrà flă
căii. El azvârle cărţile, şi alergă ca nebun la ma;- 
că-sa.

Sosind obosit, fără suflet, intră in casă, şi deodată 
ţipă spăriet.

Casa era jefuită, şi pustie; numai păreţii.
Repede iese, strigând pe mamă-sa.
Nimene nu-i respunde.
Se uită in tote părţile. In o depărtare vede pre 

solgăbierul ungur cu pauduri, ducând töte lucrurile 
din casa lor; iar in mijlocul lor,—o, groză ; muma lui!

Yasile porni după dinşii ca in zbor. Ansă sufletul 
lui se innecă; el cătjii jos ca tresnit; lumea se întu
neca diuaintea ochilor lui, şi el işi perdti simţirile.

Intr’un târziu deschise ochii. Era in braţele preo
tului, a bunul seu sprijinitor.

Ce suferi acum bietul tiner, acesta nu o pöte spune 
graiu omenesc, nici a şi-o inchipni minte de om.

El credea, că i se despică pieptul.
Aceste zguduituri il făcură bărbat.

cran
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Peste câteva zile, el ţinea pe braţe capul mumei 
sale, care după atâte sfâşieri ajunse de părăsi şi ea 
viaţa.

Vasile se veçLù acuma singur singurel in mijlocul 
turbatelor valuri ale lumii.

Deodată câçiù in genunchi, gemend ca un om perdut.
Dar curând se redică in piciöre, şi grăi in sine :
—Dar ce fac eu? më las să cad, caşi un neputin

cios?—Ba nu, şi. nu, şi iar nuî-r-ci mai cu samă a- 
cum trebue, să fiu tare, ca să me pot pregăti, şi să 
pot resplăti o dată hoţilor după dreptate! Me jur, 
pe acéstà vatră străraoşască, să iéa crâncenă izbândă 
pentru töte nelegiuirile lor, cu cari au ucis miile de 
8ermaui iobaji!... şi, dacă nu se vor face omeni, jur 
fulgerătore resbunare şi luptă în veci asupra lor, şi 
asupra nepoţilor lor, prin nepoţii şi strănepoţii mei !...

Cu grăbire se duse apoi iarăşi la preot, şi urmă 
din nou a ceti cărţile strămoşilor sei.

El ceti, că româuii, nefiind învăţaţi, nici avênd meş
teşugul resboiului şi arme, căzură apăsaţi tot mai 
adânc in noianul peririi.

Aceste cuvinte aprinseră in sufletul lui nesce flă
cări noue ; şi el işi zise :

„.. .neinveţaţi—căzură iarăşi in robie.... dar... dacă 
n’ar fi fost atât de neinveţaţi?... atunci ar fi biruit 
ei! atunci ar fi sfărâmat jugul unguresc; capul ser- 
manului Antonie nu arficăţlut sub securea tiranilor !

Ochii lui se redică spre ceriu.
Faţa lui parcă e imbrăcată intr’o lumină nouă...
Cine Par fi vëçlut atunci, ar fi zis, că vede pe un

proroc.
Noptea acéea, ochii lui nu s’au inchis. El vorbi 

singur, până ce se zări de ziuă.
0 fâşie de lumină intră in căsuţa părinţilor sei. 
El se uită imprejur... Pustiu în casă,—pustiu in 

lume..,.

!

.{
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Viaţa i se părea atât de spărietore, atât de ame-
ninţătore. . . , ;•

Dar in sufletul seu găsi o viaţă plină de lumină.
El strigă :
— M’am hotărît. Aşa să fie!....
A doua zi, nesce omeni incepură a spune, că bie

tul Horea pate ainnebunit; căci l’au văzut cu traista 
in spate, ducându-se in fugă la mormintele părinţir 
lor şei, şi sărutând pămentul. Apoi s’a dus in codru, 
si^rncepù a săruta tulpinele copacilor....

Din acea zi nu Ta mai ve^ut nirnene in ţinutul 
Alb a cui ui.

Pre toţi ii durea acea pierdere; şi işi ziceau unii 
altora, că pöte se va fi aruncat sărmanul intr’o fân
tână, ori in ochiul cel dé mare de la Piatra, pöte 
va G sărit in valurile Arieşului, ori in vîrtejele Some
şului,—ori, cine scie? el pöte işi va fi luat lumea
in cap.

Delà un timp apoi că<Jii şi el in uitare ; şi ui
tat rernase şir de ani iutregi.

V. Pribegia.
I La arliireul Ghedeon intra intr’o sară husariul seu,
^ şi-i z se :

— Un călător cere invoire să mânà acăstă nöpte 
la curte.

— Daţi-i adăpost, fără să me intrabaţi. Ori pöte 
vë temeţi de el?

— Nu că ne am G temând ; ânsa acest călător e 
aşa—nu sciu cum, că am crezut că nu trebue să-l 
primim, până nu ne vei da Sfinţia Ta invoire.

. —7 Cum? da ce infăţoşare are? Trimiteţi-il, să 
vie inlăuntru la mine.

Husariul ieşi, şi peste puţin, arliireul se ve<Jù in 
fată cu un voinic de o infăţoşare ca din poveşti, o
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statură adevărat poruncitöre, nesce ochi de o lumină 
petrun$etore, ansă cu căutătura adâncită in gânduri.

— Cine eşti Cule? şi de unde?
— Sunt Ursu Fiorea.
— Şi incotro cu drumul?
— In lumea largă.
— Cum? in lumea largă ! pentru ce?
— Pentru că,—nu mai pot suteri traiul la care 

am ajuns.
— Cum ? da ce ţi s’a intêmplat ?
— Ce ni s’a intêmplat nouă tuturor românilor 

din ţara Ardélului prin mâna călăilor de unguri.
— Nu vorbi aşa, fiule, căci töte sunt delà cel de sus.
— Ca ungurii să ne ucidă, acésta nu pöte fi de 

la cel de sus.
— Dar ceilalţi, soţii tei, tot aşa zic? ori numai 

pre tine te a atins biciul sorţii ?
— Pre toţi ne a atins. Ansă eu uaul nu mai vreu 

să-l sufër, şi me duc in lume, ca să me pot inveţâ, 
cum odată să scutur lanţurile ungureşti de pe gâtul 
românilor.

— Ba tu fiule, asultă de inveţătura mea. Iotor- 
ce-te inapoi, şi te umilesce, căci capul plecat sabia 
nu-1 taie. •

— Ba eu, părinte, n’am plecat, ca să me intorc.
— Vai de mine, cam vorbesci? Atunci dară ieşi

repede din curtea mea !
— Acum nöptea?
— Acum îndată ; căci dacă ar afla domnii că ara

oploşit la mine pre un asemene om....
— Nu te teme dară părinte, căci iată, me de-

părţez, ca să nu mai ai téma că ţi se va mişca uu 
fir de păr macar..... ^

Zicând aceste, Fiorea ieşi delà arliireu, şi porni^ 
înainte, gândind in sine :

— Şi acesta e unul din copoii ungurilor.

à

/

j

/r(
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Vëdêndu-se afară pe drum, nü mai cuteza să cérà 
und« va sălaş pe »opte; şi işi zicea in sine: Cine 
scie? pöte toţi se vor fi temênd de mine, ca drăcu 
de tămâie. Deci simţindu-se pré obosit, trecù la 
fundul unei grădini, sări cu repejun^, peste un gard 
şi se adăposti in un stog de fên.

Când se trezi, sörele eră sus, şi lângă dinsul steteă- 
un preot.

— Iartă, părinte, se grăbi a zice Flore«, m’a 
prins nöptea pe drum, obosit, şi m’am adăpostit aici 
in acest stog.

— Dar prietine, de ce n’ai venit in casa?
— Eră târziu tare, şi n’arn cutezat a vë turbură 

repaosul.
— Trebuia să intri, ori cât de târziu.
— Iţi mărturisesc, că mam şi cam temut.
— Tu, un voinic, ca şi un vultur, să te temi? 

Nu te pot crede. De ce ne-ai crezut aşa de rei? 
Mai ales, poftim macar acuma in casă, şi te ospă- 
téza puţin.

Călătorul intră in casa acelui preot, şi i-se destăinui 
cuTincredere. La despărţire preotul ii dădu. o traistă 
cu merinde şi cele mai ferbinţi binecuvântări.

Dintr’un loc, călătorul se intörse şi se uită inapo« ; 
privi la palatul arhireului, şi la căsuţa preotului ce
lui milos, lua odată suflet din adâncul pieptului şi' 
porni inainte.

Trecură câţiva ani, şi arhireul Ghedeon, ceti intr’o; 
insciinţare, ca Urau Florea, căpitan in călărimea im- 
perătescă, e o minune de voinic, de iscusit şi de 
inimos; şi că soţii lui ii zic „căpitanul cel de fer* 
pentru că unde e de luptat mai greu, unde toţi se 
feresc, el se îmbie singur, par’că ar fi căutând îna
dins, ca ori să moră, ori să facă minuni de vitejie, 
cum nu s’a mai auçlit; par’că ar fi urmărind o ţintă 
mare, o ţintă tainică.

1

2
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'1FJ. Cuvêntul dat.

Intr’o iucăpere din palatul împărătesc, mai mulţi 
omeni aşteptau, să-i primăscă impărătăsa, ghinărari, 
ostaşi, domne, şi tot felul de alţi omeni.

Tinerelul prinţ Iosif intră, se uită la toţi pe rând, 
şi vëçlênd pre un căpitan de călăraşi cu infăţoşarea 
cea mai mârăţă, «ansă tristă, simţi cătră el mai mare 
tragere de inimă decât cătră toţi ceialalţi, păşi di
naintea lui, şi-i grăi:

— Cine eşti dumnia-ta, căpitane ?
— Ursu Florea, prinţul meu.
— Al dumnia-ta, despre care am au^it că ai bi

ruit pre cei mai cutezători hoţi?
— Acesta este meşteşugul meu,—şi datoria mea, bu

nul meu prinţ.
— Doriam forte mult, să te cunosc. Dar de ce 

nu te păze8ci? Nu ai mamă? Dacă nu puteai omori 
pre hoţi? Dacă te omorau ei?.Atunci?

— Atunci nu mai aveam să su fer loviturile vieţei.
— Cum? Da ai vreo supărare?
— Ah! scumpul meu prinţ, dacă m’ai intrebat, 

iţi voiu spune; da, am o supărare, dar o supărare, 
cât lumea intrăgă!

— Vai de mine! Tu, un adevărat ghinărar, să ai 
o aşa supărare? Spune-mi-o, rogute.

— înălţatul meu prinţ, mă grăbesc dară a ţi-o 
spune : eu port in sufletul meu durerea unui năm 
întreg.

— A cărui năm?
— A românilor din ţara Ardălului.
— Dar din ce vă vine acea suferinţă?
— De acolo, că nemeşii unguri ne chinuesc ca 

pe o turmă de robi.
— Aşa? Ei lasă, că me duc eu să me rog mamei 

mele, împărătesei, să deie porunci, să nu mai fie/ftşa.

t
f

X :
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Prinţul intra la mama-sa ; şi apoi căpitanul Ursu 
Florea eră chômât mai înainte de cât toţi, de 
se infăţoşâ dinaintea imperătesoi, care il primi cu 
zimbire de bună plecare, şi-i zise:

— Să trăiesci, bunul meu căpitau, mari fapte ai 
îndeplinit in aceste timpuri; de aceea te am poftit 
la curte; şi iată, că, drept resplată, te redic peste 
tréptele celelalte, şi iţi zic: să trăiesci, colonelul meu !
- — Ia genunchi mulţămesc induratei mele im- 
perătese.

— Fiul meu mi-a spus, că ai o rugăminte. Fie in- 
depliuită şi aceea. Cancelare Eszterhâzy, scrie po
runca ocârmuirii Ardélului, să imblânçLéscà töte le
gile cele aspre pentru românii iobaji.

— Yoiu asculta, inălţată impërâtésa, respunse 
Eszterhâzy.

Florea, abié putea sta, de bucurie, şi zise:—Cu 
lacremi aduc mulţămirile sermanului meu ném Ia 
picioarele pre induratei uÖ9tre imperătese. Apoi 
adause :

— înălţată douma ! astăzi împlinind timpul, imi 
ieu ziua bună, spre a më intorce acasă la poporul meu.

— Colonele, împărăţia are mare trebuinţă de bra
ţele tale; şi mari trepte te aşteptă, nu lăsa din mână 
mărul cel de aur. Remâi.

— Adânc umilit, cer iertare. N’aş pute să remân. 
Trebue să me duc iu munţii mei.

— Acolo ce pöte să te aştepte ? Eu astăzi te nu
mesc ghinărar; căci tu pari a fi născut pentru mari 
lucruri. Acuma zic : pöte să fie ceva mai tare, decât 
rugămintea împărătesei ?

— înălţata mea domnă,—este ceva, mai tare, de
cât ori ce pe lume : şi acesta este : cuvêntul dat.

— Ghinërariul meu ! m’ai biruit. Nu voiu fi eu 
mai slabă, decât tine. Du-te cu dumnezeu; dar nu 
iiitâ, că ori-când te vei intorce in oştirea mea, im-
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părăţia aşteptă braţele tale şi inima ta. Acuma,, 
plecă fericit !

VIL Horea inviiet.
Departe de Albac, in ţinutul Beiuşului este un 

sat, ce-i zic Călata.
In pragul casei de lângă biserica din Călata şede 

o fată şi cosa. Adeseori se uită cu tot sufletul când 
la drumul dinspre Beiuş, când la cel delà Baia-de- 
Criş. Lacremi fierbinţi cad pe pânza din mână-i.

Aşa aştâptă ea ani după ani.
Ea nu e din Călata, ci venită delà Bihor, nici nu 

petrece cu fetele din sat, ci şede mai mult singură. 
Omenii ii zic „Zina Bihorului.“

Intr’o duminică, la ieşirea omenilor din biserica 
Albacului, George Marcu delà CărpiDiş le spuse 
vestea acésta :

— Omeni buni! mai ţineţi voi minte de Horea?
— Da, respunseră omenii; dar a murit demult, 

şi a putrezit in pământ. Pëcat de morte pentru dinsul !
— Să sciţi, că Horea a inviiet, Horea trăiesce !
— Trăiesce? Horea? strigară toţi cu o negrăită 

bucurie.
— Da, trăiesce; şi e căpitan in călărimea impë- 

rătâscă. A făcut minuni de vitejie.
— Stefan Trif intrebă cu neincredere : Da de unde 

seii tu ?
— Sciu de acolo, respunse Marcu, că am fost şi 

eu in călărimea iraperăţiei.
Feţele tuturor se luminară; numai faţa lui Trif 

se întuneca.
• *

E o senină zi de vară.
Pe drumul Beiuşului sosesce la Călata un călăreţ
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in frumosă îmbrăcăminte de căpitan, venind in fuga 
cea mare.

Tinera fată, care de atâţia ani aşteptă lăcrămată 
in pragul casei, il zăresce, şi se cutremură.

Călăreţul se apropie de acea casă, se opresce, şi 
strigă cătră copilă:

— Vecioică dragă, nu vei fi bună, să-mi spui, 
care e casa preotului?
ÜfEa respunde turburată :

— Casa părintelui ? - - e aicia.
f$— Chiar aici? acésta? zise călăreţul;—faţa lui 
se lumină, el se scobori, intră la acea casă cu 
grăbire, şi sosind ia faţa ei, se opri mut.

Ochii lui începură 
buuă, apoi ii umplhră lacremile ; intr’un târziu zise 
incet, mai in ti'emur de sfială:

— Ilino !
llina remase immărmurită; şi nu putù grăi un 

cevout ; işi acoperi faţa cu manile, şi, începu a versa 
lacrëmi. Un greu suspin ii ţinea graiul innecat.

Călătorul ii zise acuma:
—- Ilino, cunosce-me; eu sunt Yasile a lui Florea, 

suntf nebunul de Horea,—acum adevărat căpitan, 
cum mi-a zis tatăl-teu să me fac. Iată, venii la tine, 
după jurământul inimei mele, ori pöte, tu nil mai 
ţii minte făgăduinţa ta?

— Ba o ţin, domnule, ânsă—
— Ce? „domnule“? Aşa ioni zici?
— Eşti aşa domn mare.
— Ei bine, dară, am să azvîrl aceste haine, şi 

voiu fi iarăşi feciorul bihoriam
. Acum ieşi din casă preotul, unchiul Iliiiei, şi ii 
pofti in casă.

Peste puţin apoi logodi pre. Ilina cu cel mai fal
nic fecior, ce a vë^ut ţara Ardélului; in.acele timpuri.

După un alt timp, toţi albăcenii văzură cu un a-

innotâ ca in o fericire ne-
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devërat zbor de bucurie sosirea şi cununia mult vi
satului lor Hore cu Hina.

Din acea zi Stefan Trif nu se mai ve$ù prin Albac.
Crângurile şi dumbrăvile Bihorului iarăşi Începură 

apoi a resunâ de horile cele mai dulci de o negrăită 
fericire.

Delà un timp, Ilina cu durere incepù a vede o 
schimbare in veselia lui Horea. Pintre horile cele 
dulci şi blânde de fericire, el din zi in zi tot mai 
mult impie ti â cântece duiose despre suferinţele io- 
bajilor.

Când auşlia el suspinele lor, suspina şi el, alăturea 
cu dinşii; dar le şoptiâ câte o mângăiere. Mai pe 
urmă incepură a veni la dinöul iobajii, să-i cérâ 
ajutor. După un alt timp il chemau, Bă se ducă pe 
la dânşii, să-i apere. El se ducea, şi se ingrijâ de 
ei ca de nesce adevăraţi fraţi ai sei. — Aşa se de
prinseră apoi iobajii a vorbi despre el ca despre 
părintele lor.

El primi să adune delà popor dările cătră impă- 
răţie, căci aşa avea, cum să-i vadă pre toţi soţii sei, 
şi töte locurile, avea cum să deie multe mângâieri, 
să ştârgă multe lacremi.

De atunci, pintre horile de plângere, incepù a îm
pleti cântece de arme. Se părea câ se aude trimbiţa 
deşteptării.

Pre copilaşul seu loan incepù a-1 deştepta cu 
cântece voinicesc!; şi când băietul se fâcù mai mare, 
adeseori il luă cu sine.

Casa lui era locul de mângăiere şi adăpost pentru 
oricare iobaj.—Ungurii incepură a se teme de el ; 
şi de câte ori auşiiau, cuce căldură vorbesc românii 
despre din sul, simţiau o atingere de nelinisce.

Când loan se fâcù copilandru, Horea ii dedù cu-
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ţite frumöse, pistole, pusei, şi buzdugau, şi-i făgădui, 
că ii va da odată sabie, cal şi suliţă.

Când iobajii cei necăjiţi priviau iu ochii lui, du
rerile lor se alinau, ascultând puveţele şi sfaturile 
lui, suspinele re opriau, sufletele se oţăleau, inimile 
se apriudeau.

Unii il intrebau câte odată:
— Öre să nu ne mai sculăm odată cu toţii, ca 

alte dăţ;, şi să stîrpim pre toţi tiranii nemeşi diu 
ţa: a Ardélului?

— N’a sosit ancă timpul, le şoptia el, şi adăogiâ: 
când prinţul Iosif va ajunge impërat, atunci va re- 
sari şi sörele mântuirii nöstre. — Şi românii ascultau 
de el ca de mai marele lor.

In inimile iobajilor sörele lui Horea eiâ sus, şi 
iată, că mai resăriră âncă alte doue stele pe ceriul 
mângâierii, stéua lui loan Oargă, şi alui Glieoglie 
Marcu, amândoi din Cărpiniş. \

VIII. Apostolul
E o seră intunecosă.
La capul unui pod de pe Criş se opresce un cer- 

şitor gârbov, acoperit cu zdrenţe, şi pare a aştepta 
pre cineva.

Sosesce un drumeţ, şi trece inainte. — Cerşitorul 
ii strigă:

— Stăi, Cloşcă; nu zbuiâ.
Trecătorul, spăriet, işi face cruce, şi o rupe de fugă,
Sosesce un altul.—Cerşitorul strigă şi la acesta:
— Stăi, Cloşcă; nu sburâ.
Acesta se opreşte, se plâcă Ia cerşitor, şi-J. intrébâ:
— „Cloşcă“? Ce cloşcă vrei să veçli, moşule?
— Pre loan Oatgă, ce-i zic şi Cloşca, pentru că 

in jocuri, el tot apără puii de gtuarele uliului. Unde 
Paş puté vedé?
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— Dar il scii? L’ai cunösce?
— Il cunosceam, când erà copilandru, şi doresc 

să innoiesc vechia nostra cunoscinţă.
— Ei bine dară; iată, moşule, resare luna Poţi 

să vedi indată pre Cloşca.—Uită*te la mine. Eu 
sunt badea Cloşca.

— Tu ? Să trăiesci dară, nepöte Cloşcă 1
— Să trăiesci şi tu, moşule. Dar să te intreb a- 

cuma şi eu una : precum mi se pare, eşti cerşitor. 
Na-ţi un ban ; — dar spune-mi şi tu, pintre cerşitori 
pe unde te ai invertit, n’ai véçlut pre unul, care 
câte odată se părea chiar nebun?

— Ba am ve<Jut. Dar pentru ce il cauţi?
— Pentru că acela e căpitanul Horea, care a fost 

prin lume la invăţături şi iu ö^tea imperatului, şi 
s’a făcut şi căpitan şi inţelept. Dumnezeu să-i deie 
izbândă in veci!

— Iubite Cloşcă, iţi mulţămesc, pentru că, iată, 
luna e sus. Uită-te la mine, şi me veçLi. Ve<jli pre în
suşi Horea.

— Horea?.... Dumnezeu fie lăudat! strigă Cloşca, 
se plecă dinaintea lui Horea ; — amêndoi se îmbră
ţişară cu căldură, şi işi povestiră apoi töt^, relele 
ce au suferit, şi binele, ce aştepfau. Horea urină 
intr’un rând:

Să fim -fraţi de cruce de astă-zi inainte, şi să 
lucrăm împreună, ca să desrobim odată bietul nein 
nenorocit. Du-te tu Ia Gheorghe Marcu, fruntaşul 
Crisenilor, şi chiamă-1 la mine la Albac; să ne sfă
tuim toţi trei cu temeiu; ce, şi cum să facem.

— Aşa voiu face, scumpul meu căpitan, zise Cloşca, 
şi se despărţiră.

In. zilele următore trei cerşitori umblară iu trei 
ţinuturi, şi purtară ştafete tainice pela fruntaşei tu
turor satelor

Fruntaşii se adunară apoi in taină, nöptea, unii
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la Haţeg, alţii la Cetatea-Albă, la Deva, la Ţebea, 
şi pe aiurea, şi, sfatuindui-se cu toţii; rugară pre 
Horea, să se ducă la scaunul imperăţiei, şi să mij- 
locescă uşurarea sorţii lor. —Horea luă cu sine pre 
Cloşca şi pre alţii, şi sè duse.

Impërâtésa, Maria Teresia il primi cu bunătate, 
ii ascultă cererea, şi dedù poruncă lui Eszterhâzy, 
să facă să se schimbe odată legile cele nedrepte, 
mustrând pre cei vinovaţi şi pentrn acea intârziere.

Ungurii au ascuns şi aceste porunci, şi căutau, să 
prindă pe Horea şi să-l oinore, pentru ce a cutezat 
a se plânge la împărăţie asupra lor.

Odată apoi sosi vestea, că impërâtésa a murit, şi 
Iosif a luat in mână frânele imperăţiei.

Fruntaşii românilor se sfâtuiră din nou, şi rugară 
pre Horea să se ducă la impëratul. să se röge şi lui 
pentru sorta iobăjimii.

Horea se duse la impëratul. Acesta il. primi, ca 
pre un vechiu prietin, şi dcdii iridată aspre porunci, 
să se uşureze sörta iobnjilor români, mustrând şi el 
pre Eszterhâzy şi pre ceia! al ţi, că de ce au intârziet 
atâta cu îndreptările poruncite de mult?

Românii aşteptau acuma cu bună încredere ; âi\să 
n»ai marii unguri delà ocărmuirea Ardélului ascun
seră şi aceste porunci drepte.

Amărăciunea cea mai adâncă cuprinse dară töte 
inimile simţi tore şi drepte.

IX. Ciocnire.
In Câmpeni erau odată adunaţi la târg români 

■di ii töte părţile. Ungurul-Dévai György şi cu ome
nii arândaşilor moşiei Zlâtno, călcară cu caii pre 
mai mulţi români. Vëçlênd acesta', Iăcob Zâhuţ, a- 
pucâ o secure, şi pocni cu ea in un biitoiu cu ra
chiu a arândaşilor, de-i sparse fundul. Apoi şi el şi
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ceilalţi români batjocoriţi dedură chiote, şi se adunară 
cu alţi soţi de ai lor in immer ameninţător. Dar 80si 
Dumitru Todea, un prietin al Iui Horea, si le zise :

— Staţi, fraţilor! Horea vë poruncesce, să vë opriţi !
Şi românii se opresc, ca la porunca unui căpi

tan sciut.
Maimarii unguri prinseră acuma pre mai mulţi 

români, chiar nevinovaţi şi-i osândiră la bătaie cu 
sute de lovituri de palce, şi-i puseră şi in inchisore.

Vëçlênd acéstà nedreptate strigâtore la ceriu, Ho
rea cu mai mulţi români inimoşi se duse la impë- 
ratuî, şi se plânseră cu toţii asupra nelegiuiţilor ti
rani.—împăratul trimise poruncă, să nu se inde- 
plinésca acele nedrepte pedepse.—Ungurii ânsă leau în
deplinit mai pre tote, ascunzând şi aceste porunci.

Ei căutară şi prinseră pre acei ce se duseseră cu 
Horea şi cutezaseră a se plânge la impëratul, ii bă
tură, şi-i aruncară in temniţă. Căutară şi pre Ho
rea, ca să-l spânzure, pentru că povăţuesce pre ro
mâni. Ansă leul nu se dă prins aşa de uşor.

Horea gândiâ <Ji şi nöpte, şi se sfătuia in taină cu 
fruntaşii ţerei, şi odată apoi descoperi o cale mân- 
tuitöre. El zise :

*— Să intrăm cu toţii in oştea grănicerilor ; şi 
astfel am scăpat deodată de jugul cel de iad! Şi 
apoi, când vom pune noi mâna pe arme, domnii 
noştri vor juca in mânile nostre....

Cum a zis el, aşa s’a şi făcut. Antăi s’au scris in 
oste iobajii din satele Gonţaga şi Hăpria, apoi altele; 
de töte peste optzeci şi unu de sate. Subcolonelul 
Corp nu dovediâ a-i scrie, şi atunci preoţii români 
cu fiii lor ii dădură ajutor, scriind ziua şi nöpte a.

Cei scrişi in oste incepură a resuflâ, şi a crede că 
zorile mântuirii lor au sosit. Unii chiar nici nu voiră 
a mai munci la unguri, zicând, că ei sunt acuma 
omenii împăratului.
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Vëçlênd acésta, mai marii unguri, dădură de scire 
la toţi, că-i au şters din cărţile oştirii, şi să se in- 
torcă cu toţii la munca iobăjască pentru domnii lor.

— Noi, din nou iobaji? Btrigară românii,—robi 
tiranilor de nemeşi? Ba, mai bine morţi!—Şi in- 
cepură a se sfătui unii cu alţii, ce să facă.

Nemeşul Macskâsy bătu in fere pre iobajii sei 
scrişi in oste. Aceştia strigară :

— Domnule, noi am intrat in oştea împăratului 
nostru, care e şi al vostru!

Macskâsy respunse:
— Am să leg in fere şi pre femeile şi copiii 

voştri, şi am să-i pun in temniţă. Şi apoi să vină 
impëratul vostru, să vë scotă pre toţi ! căci noi un
gurii nu-1 cunoscem de impërat al nostru.

Din töte unghiurile ţerei sosesc ştafete taiuice la 
Horea, arătând turbarea ungurilor, şi ţipetele de 
groză şi de resbunare alo românilor.—El trimite la 
toţi ştafete, să se adune preoţi şi alţi fruntaşi in 
ţinterimul delà Ţebea, in o anume nöpte.

X Nouri adunaţi.
Htrea e in Ţebea.
E mezul nopţii. Luna resare.
In ţinterim sosesc fruntaşii şi preoţii, glöte. Cri- 

şanu ii orânduesce in cerc imprejurul stejarului 
din mijloc.

In tinda bisericei, Cloşca face raport. — Horea il 
intreabă :

— Cum merge Haţegul?
— Bine şi acolo. Românul e mândru, deştept, şi 

inimos, ca in zilele din bătrâni. Ştafetele rostre se 
întâlnesc cu ştafetele lor zioa şi nöptea. — In parte 
românii din Măceu au dat mâna cu cei din Vălcelele- 
bune, au alungat pre solgăbireu cu pandurii lui cu
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tot, au pus păzitori pe vîrvurile dèlurilor dimprejur, 
şi nu iugăduie pre nici un locuitor, să părăsască satul.

— Prea grăbiţi, zise Horea.
Oaspeţii sunt adunaţi imprejul stejarului, şi aştăptă 

să vină Horea idolul lor, mai marele lor.
Horea vine in mijlocul lor, şi se opresce lângă 

ştejar, zicându-le :
— Bun sosit, fraţilor!—Oaspeţii ii respund:—Bun 

găsit, scumpul nostru căpitan.
Popa Costan de la Crâstior se alege dintre toţi, 

şi grăiesce:
— Căpitane, iată-ne adunaţi la chemarea ta, casă 

ne sfătuim, ore nici acuma n’a sosit ziua, să ne re- 
dicăm odată, şi să sfărmăm lanţurile robiei nöstre. 
împăratul e om drept, şi uresce pre unguri după drep
tate; şi corona cea mare a imperăţiei a luat-o din 
manile lor, şi o păzesce la scaunul iuipărătesc; în 
cât nu cred, să-i apere. Când să ne sculăm oare?

— Horea respunse:
— Biue ai zis; părinte Costane. Dar dragii mei, 

urmaţi voi a pregăti in ascuns săbii, suliţe, buzdu
gane pistoale şi pusei, după formele, ce v’am dat?

— Urmam, respunseră cei întrebaţi, şi ne am şi 
intocmit, după celelalte povăţiuiri; iată aici ne am 
adunat numai căpitani şi căprari ; dar abié aşteptăm 
să incepem lupta, fie şi pe viaţă şi moarte ; căci viaţa 
ca avem e de zece ori mai rea de cât ori care morte.

Horea grăi acuma:
— Fraţilor, dacă impëratul a dat bune porunci, şi 

mai marii unguri le ascund şi pre acele, eu cred că 
trebue să-l rugăm, să deie odată porunci tari şi liotă- 
ritöre, ca noi să remânem in oştea grănicerilor, şi 
să ne deie şi arme.

După mai multe sfătuiri, adause Crişanu :
^ Să te mai duci ancă odată, la impëratul, şi. sări 

indupieoi, să facă ceva, ca ungurii să nu-i mai as-

;
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cundă poruncile. Şi dacă.-nu. va puté altfel, apoi să-i 
dăm noi ajutor!

Ca durduitura unui tunet resunâ acuma strigarea 
tuturor :

— Sări dăm noi ajutor!
— Să facem noi dreptate in ţară! strigă Crişanu, 

bătându-se cu pumnu in piept.
— Noi să facem dreptate in ţara noastră! adăugiră 

cei adunaţi, ca un nou tunet. Popa Costan adause:
— Ansă, de la impëratul nici să nu vii, pănă nu-ţi 

va da in mână porunci.
— Şi noi cu toţii zicem aşâ! strigară toţi cei a- 

dunaţi, şi adauseră:
— Altfel ne sculăm asupra tiranilor fără împăra

tul. Să nu o uiţi acésta.
— Nu o voiu uita, dragii mei respunse Horea.
Cei adunaţi dedură lui Horea cărţi de imput erni-

cire, să se inţeldgă el cu impëratul, ca şi când s’ar 
înţelege ei inşii, le iscăliră, care cum putea şi apoi 
se imprăsciară.

Horea călători patru septămâni, trecând peste ne
mărginitele şesuri ale ţerei ungureşti ca un adevărat 
apostol ; şi ajunse la curtea impărătăscă.

Aici i-se spuse, că impëratul e dus departe, şi nu se 
va intörce curând.

Acésta puse pre Horea pe gânduri. El incepù a 
se ingriji, că ore ce să facă ? Dacă remâne pe loc 
timp indelungat, soţii lui din Ardél pôte să se res- 
cole, şi să arunce ţara in prăpastie. Dar ore impë
ratul cât timp va sta departe? Aceßta nu o putea 
sei. In acesta grea indoială şi ingrijire, el * işi iè o 
hotărire, şi deodată pornesce înapoi, face alte patru 
septămâni de obosit ore călătorie. Sosesce acasă, spu
ne prietinilor sei, să-l aştepte, să nu se rescôle; şi 
plecă iarăşi spre scaunul imperăţiei. După alte patru 
septămâni sosesce din nou. >



30 —

Ei era ca o adevărată mamă, care pentru binele 
copiilor sei nu se opresce la nici o piedecă, ci se 
luptă cu töte, sufere töte.

Aflând omenii despre acesta ingrijire a lui, iuce- 
pură a se incbina in numele lui ca in numele unui 
adevărat proroc.

Pe când ansă némul românilor se pregătia de a- 
părare cu mână inarmată, ungurii se gândiau la 
supriri tot mai nedrepte.

a-

XI. „Faceţi acesta!“
In cetatea Vienei, Iosif împărat primia in palatul 

seu tot felul de omeni in audienţă, şi le zicea tutu
ror câte un cuvânt de mângâiere.

Aşa vine odată un căpitan din călărimea impără- 
tăscă, in haine pompöse şi arme strălucitore.

E Horea.
împăratul il cunosce indată, şi-i zice cu cea mai 

prietenăscă plecare :
— Iubitul meu căpitan, ce te aduce iarăşi pe la noi ?
— Antăi rugâmintea cetăţenilor din Brad, să dai 

invoire, să fie in oraşul lor mărturie, adică tîrg de 
septa mână.

— Fie, căpitane; dar pentru atâta făcuşi acest 
drum ?

— Ba am şi o plângere, cu care m’au trimis toţi 
iobajii Ardălului.

— Şi care-i acea plângere ? Cred, că nu mai a- 
veţi a vă plânge asupra nemeşilor, cum aţi avut de 
atâtea ori. De bună samă ei s’au imblânzit.

— Ba, inălţatul meu iraperat, tocmai acăsta 03te 
plângerea noastră.

— Cum? Se pöte? După atăte porunci.
— Töte acele bune porunci ei le au ascuns, şi ne 

chinue8c mai reu, chiar pentru că am indrăznit ane

(
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plânge, şi a incunoscinţâ pre bunul nostru impërat 
şi părinte. Noi credem, că cu acea inimă, cu care ai 
desrobit pre iobajii din ţara Boemiei, a Moraviei şi 
a Silesiei, te vei indura a ne desrobi şi pre noi, şi 
nu vei mai lăsă, ca cei patruzeci de mii de venetici 
tir ani nemuncitori să ucidă pre o mie de mii de mun
citori moşneni din moşi strămoşi în ţara lor. Noi 
suntem cele doue mâni ale ţerei, cari fac pânea ; iar 
ei sunt coşul, care o înghite. După ce ne au scos diu 
oştea de grăniceri, in care ne scriaeserăm....

— Cum? chiar v’au scos ?
— Au cutezat, impërate. Şi chiar de acésta ne ru

găm, să te induri a ne lăsa, ca tot să remânem gră
niceri, cum ne a scris subcolonelul Carp.

— Iubite Hore, aş puté öre eu să-ţi las o cerere 
neimplinită? Aşa fie cum ai cerut.

— Aduc ferbinţi mulţămiri pentru inalta indurare 
Âusă noi arme bune nu avem ; şi fără arme ca şi 
cum nu am fi grăniceri. Ungurii nu ne vor da arme 
şi mai virtos le vor ascunde, când vor sei mai di- 
n »inte, că ni le dai.

— Scii, ce, căpitane? Luaţi-ve voi arme din Ceta- . 
tea-Albă. Iţi voiu da eu in mâna ta imputernicire 
scrisă, ca sosind, să-ţi iei arme pentru regimentele 
din poporul teu. Şi do acuma înainte iobaji nu veţi 
mai'fi.

— Bunul meu impërat, eu vëd de pe acuma, că 
ungurii se vor, sculă asupra nostră, şi noi numai cu 
arma in mână vom puté înainta pintre dânşii să ne 
luăm arme, şi să ne apărăm neatârnarea nostră de 
lanţurile lor. Dă-mi şi acésta învoire in scris, ca să-i 
putem pleca să nu-ţi mai fie nici ţie duşmani, ci să 
asculte de poruncile tale cele drepte,

— Iubitul meu Hore, te trimit cu acestp cărţi îm
părăteşti, ca pe un deosebit al meu ghinerariu îm
puternicit, să faci tu acesto lucruri, căci nu-mi este
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necunoscut, că néniul teu te cunösce pre tine drept 
căpetenia sa.

— Si dacă ungurii vor sări cu arme, ii vom pleca 
şi noi cu arme.

— Faceţi acésta, ghinerare. Plecaţi-i la calea 
drépta.

— Vii ori morţi !
— Fie, prietinul meu,-^-zise impëratul, zimbi 

tragere de inimă cătră Horea şi-i dădii şi o cruce de 
aur, zicând :

— Ie şî acésta cruce, spre mai mare incredinţare.
Lui Horea ii veni un cutremur de bucurie, cum nu 

mai simţise şi căzii in genunchi, abie putând rosti 
aceste cuvinte;

— Primesce, pré bunul nostru imperat şi părinte, 
sfinte mulţămiri din partea sermanului meu popor.

Apoi ieşi.
Peste doue zile primi poruncile scrise, cu peceţile 

împărătesei, le strinse in sin, ca sfânt şi mare lu
cru,— şi plecă spre ţara Ardélului, mai nebun de 
bucurie.

’ Impëratul se bucura, că găsi o cale pentru infrê- 
narea selbaticilor de nemeşi; şi scrise fratelui seu* 
prinţului Leopold de Toscana, arâtându-i, că a tri
mis pre Horea intr’iin fel ca ghinerar şi imputer- 
nicit din partea sa cu o patentă impârâtéscâ. *)

cea

cu

Peste pustele ţerei ungureşti alérga spre Ardél 
un călăreţ, in haine de iobaj.

E Horea.
El duce o mare veste iobajilor Ardélului, căci de 

mult il aştăptă cû dorul, cu care o casă de copii 
aştăptă pre bunul lor părinte să sosescă din o Iun- X 
gă: călătorie, a dUéândù-le pâne.

*) v. Nie. DenBUBianu, pag* 421. (Arneth, Ioseph I[. und Leopold 
v. Toscana. Ihr Briefwechsel I. 230).
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In zborul seu peste nemăsuratele pustiuri tot zicej 
mai adâncă pătrundere:

— Viu, viu, iubiţii mei iobaji, zbor la voi, cu 
vestea cea mare delà imperaţul.— Aşteptaţi-me, scum
pii mei soţi de suferinţe, să sosesc iu mijlocul yoB- 
tru; — şi apoi — la Jucru cu toţii ! la lucru, cu dum
nezeu! Zorile desrobirii vöstre incep a resărl.....

XII• Pragul morţii

cu cea

Nöptea cuprinsese in négra-i haină pre toţi mu
ritorii din satul Crâstior, dându-le un timp de li
niştită resuflare;— numai doi omeni se zăresc ca 
doue umbre apropiindu-se de casa preotului Costan 
Turciu. Ei bat incet in ferésta casei lui; el iese cu- 
rênd, şi le zice şoptind :

— Voi sunteţi? Cloşca. Crişanu?
— Noi, părinte Costane.
— Vë aşteptam, după înţelegere, Aidem in biserică.
— Aidem.
Toţi trei 6e duc ca pe furiş, şi intră in biserică.
Preotul aprinde o candelă mică, şi apoi intrăbă :
— Iubite Cloşcă, şi tu, scumpul meu Crişene, ce-i? 

ce s’a intêmplat, de mi-aţi cerut acéstà iutêlnire?
— Iobăjimea totă e in grea Gerbsre, şi Horea, 

nu-i nicăiri.
— Ce? i-s’a intêmplat ceva? Na venit încă delà 

scaunul imperătesc?
Se zice, că a murit! , .

— Nu se pöte.
— Veni veste delà cancélariul cel mare al ungu- 

- rilor, delà Eszterhâ'.y, cum că ar fl murit.
Asta-i o trăsătură din partea lui Eszterhâzy. 

— Fie, cum va fi ; dar iobajii nu mai pot aştepta. 
^ Părinte Costane, noi .amândoi suntem hotăriţi ; ânsă 

ne trebue un cap mai Înălţat şi mai luminat, să ne
3

=
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fié ^oVăţuitbr mai niarë' peste toţi. Fii til èicël ]Ş)o- 
văţuitor până va sosi pote Hôr’ea :

— Făra Höfea suntèm1 perdiiţi !
IÏÏffeli% sfătuita ei à'#, şi àdân'câ intristàrë

Cépù à le apăsa sufiéïèle.
Nil mai étUii depârtè zorïlé, câhd deodată se cu

tremură cü toţii. Trei lovituri in uşa bisericei ii a- 
tin8eră ca neşce săgeţi de ghiaţă, şi ei remaseră ca 
înlemniţi, că de âcuhi ungurii i-au prins.

— Cine-i acolo? strigă popa Costan, păşi la uşe, 
şi b deschise, uitândù-sé afară cu bărbăţie; ih in- 
tùnérèc' i se atătă o faţa oinenésca imbrăcâtă in o 
mân'tie albă şi lungă. El strigă ancă odată

— Cih^i?
— Gine-i? jiopa, Costarie! Horeă-i,—respunse în

suşi Horea, intră in biserică, şi ădause;
— Bun găsit! popă Costane! ei! şi vouă, iubite 

Cloşcă, bunul meu Crişene. Aşa dară nu ih zădar 
v’âtri lliăt din Urmă; mulţămesc lui dùïhuezeu, că 
v’am găsit pre toţi trei.

— Höre! strigară ei, scumpul nostru frate! diim- 
ne^èii te ă păzit şi te a adus! Nènërocitii iobaji nu 
tV mâi putëâù aşteptă.

— Cë mfai faceţi Voi? Ce mai fac bieţii iobaji?
— Ce mai fac? Sunt gata de a muri. Cuţitul e 

la os. Drumurile sunt pline de röte şi dé furci, pe 
ele cu trupuri de români ucişi nevinovaţi.

— Ah! dumnezeule! zise Horea. Bine că am pu
tut sosi dară la timp, căci mare veste vë aduc.
............ ...................... .................Ascultaţi : împăratul
mi-a dat porunci scrise, să induplébâm pre tiranii 
de nemeşi cu putereă, să ne lasă să fim ostaşi, şi 
să hiiincim numai împărăţiei; şi dacă éi hu vor voi, 
să hb liiăm nbi armele. Iată porüncile impërëfcesci,

P0pă: CoŞtâh ciiCloşcâ şi cu CrişânU cetiră' po
runcile abëie mângăibtore, şi apoi căzhră la pământ

m-

cu tărie :



— 35 —

dinaintea altarului. Pfijiài Costâ^i' zise d?n'adânfcul 
éuflëtülui :

—Mulţumim ţie'dumüfeeùfe al di^tâţilbr, ca te ai 
indurat a-ţi aduce aoîlnţe1 şi de noi, adeveîaţi robi 
uitaţi până astăzi in [noianul plângerii şi' al scrîş- 
nirii dinţilor!

Horea sta,’ ca un stêlp de mârm'ü'ra. Numâi in fina 
lui e âpropë de a se despică',1 de bucurii de astăizi', 
şi de încordarea pentru luptele de nà'âiné1.'

Cèi trei inchinători ai lui se intorb la düéul, cad 
la piciörele Iui, ii imbrăţoşâ'za genunchii, şi-i scaldă 
in şiroie de lacremi.

In acesta serbatô reşcă clipită; lor H è'ë pâre" că 
bietul nâm rpmănesc ş’ar fi luând ziua bună delà 
viaţa de iad de până ac urnă, şi ar fi păşind intr’o viaţă 
dé ram ; de aceea tbţi se simt, parcă se iiaâc din 
nou, intr’o lume, in Care pământul strămoşesc,' ce-I 
calcă, le şdptesce : Călcaţi-me cu iubiré şi cübhéü- 
rie, căci eu sunt şi al vostru, aerul’ cel1 dätäföf de 
viaţa lé şoptesce: Sorbiţi-me fără suspin, căci eu 
sunt lăsat de dumnezeu şi pentru voi ; — li se pâré 
că rază sorelui lé zicé : priviţi-me cu'incredére, căci 
eu sunt trimisă din ceriu şi pentrii voi !....

Apoi Horea deodată strigă puternic, că şi un' craiu :
— Şa tragem dară sabia ! şi ca trosnetul să dobo- 

rim la pământ pre tot călăul nefiiuiui nostru !
— Cu dumnezeu, inainte! strigă popa Costan,
Cu toţii redicară in sus drépta, şi éè jtirâră dina

intea altarului:
—- Jurăm, dinâlntéâ lui dumnezeu, credinţă pâhă 

la morte riémUlui românesc^ pământiilhi1 românesc, 
şi împăratului.......

— Şi ţie, Hore,—adauseră ceilalţi trèï.
— Amin! încheie preotul; pe acărifiâ1 faţă eră 

zugrăvită mulţămirea ini mei lui, şi o in&ÏÇatabarbatié.
Privind la! faţa liif Ôoréâ, ei sé èuÉ^ëmü^îrâ.
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Acea faţă eră alba, ca zăpada.
Sufletul lui intr’adevër se simţia ca pe un prag 

intre viaţă şi morte, se scia respun^etor pentru 
mörtea a sute şi mii de români !

El grăi cu graiu şoptitor:
— Căpitanilor! Acuma trecem in lumea morţii. 

Noi de astăzi inainte nu ne mai numerăm intre cei 
vii. Dăm remas-bun vieţei, şi ne zicem morţi. Să 
fim orbi pentru orice ne-ar atinge pre noi, şi să 
nu vedem, decât, ca nesce insufleţiţi, ţinta cea mare 
şi sfântă, desrobirea némului nostru, înainte dară cu 
dumnezeu !

— înainte! strigară toţi ceilalţi, şi adauseră in
to’un cuvent.

— Dă-ne porunci, căpitane: ce să facem ?
— Iată, ce să faceţi : să vë duceţi pela fruntaşii 

din vecinătate, şi să-i trimiteţi, ca să deie de scire 
din fruntaşi in fruntaşi, să se adune iobajii iu ziua 
de sfântul apostol Luca, la biserica din Mestecăn 
ca să le vestim poruncile imperătesci. La drum cu 
toţii ! Şi să ne ajute dumnezeu.

— Domne ajută-ne ! strigară cu toţii, şi se des
părţiră, adăugând :

De acuma—la Mestecăn !

X11L Cerşiiorul delà Mestecăn.
E ziua de joi, in luna lui Octomvrie a şesespră- 

zecea.
In oraşul Brad se facù pentru ântăia oră mărtu

ria, adecă têrgul de septămână. Têrgarii erau adu
naţi cu miile.

Numele lui Horea' eră cuprins iri rugăciunile lor, 
şi toţi aveau,şi o bucurie tăinuită, aşteptând cu dor 
aprins să-l vadă cât mai curând.

Deodată ânsă numai çe o vorbă tainică incepe a
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se şopti delà unii la alţii, şi a se respândl in tot 
têrgul cu iuţala fulgerului.

Românii işi şoptiau acea vorbă ca loviţi de tresnet :
Acesta faimă eră, că Horea a mărit.
La acea mărturie s’au adunat şi mulţi cerşitori. 

Dar lucru ne mai vëçlut. Aceştia, nu strigau tare cu
vintele lor de cerşit; ci toţi numai şopteau. Ansă, 
ce cuvinte şoptiau, ei vor fi sciut; dar împrejurul 
lor se inveseliau iobajii, şi nu se mai întristau la 
vorba, că Horea ar fi murit, ci respundeau :

— Scornitură dea ungurilor.
Delà amézàzi injos, cerşitorii ieşiră la mărginile. 

oraşului, şi ziceau fiecărui iobaj, care plecă:
— Horea vë poftesce să veniţi duminica viitöre 

la biserica din Mestécan, să ne spună la toţi mari
bune porunci împărătesei Luaţi-vë ziua bună 

delà copiii voştri, şi să veniţi cu merinde pentru 3 
zile. Toţi ascultară nebuni de bucurie.

E ziua de duminică.
La biserica din Mestécàn este un mare ţinterim, 

şi după ieşirea din biserică, tot nu pöte cuprinde 
mulţimea de români iobaji, cari se adună acolo. Mulţi 
sunt siliţi a se opri afară pe câmp.

Gornicul de păduri, ungurul Kara Péter din Crâs- 
tior se furişă după uşa bisericei, şi pândi.

In urma tuturor, iată că sosesce un cerşitor rupt 
imbrăcat intr’o haină mai mult numai din petece. 
El ânsă nu se opresce la margină, ci străbate până 
la biserică. Acolo se suie pe o pétrâ mai inaltă, şi 
strigă cătră cei adunaţi.

— Iubiţilor! iată in ce haină fui nevoit să umblu 
ascuns, ca să nu me cunoscă pândaşii tiranilor de . 
nemeşi unguri, cari me caută, să me spânzure, pre 
mine, şi pre scumpul nostru părinte, pre Horea. Dar 
intre voi, acéstà acoperire nu-mi mai trebue.
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/Mtstrigară qu bucurie :
—- George Marcul Mulţi ani Bă trăiesci, iubite 

Crişene; ce vorba ne aduci delà Horea?
— Ve aduc delà Horea vestea, că înălţatul im- 

përat l?a ascultat, şi ne a primit, să ne facem o- 
staşi. Pestei trei zile ne vom aduna cu toţii şi cu 
mulţi alţii la satul Gurecbiu, ca să vë cştâscă insuşi 
Horea poruncile imperătesci, şi apoi să trecem la 
Bălgrad,: să ine impărţască arme, şisă ne deie acolo 
şi alte porunci. Aşa dragii mei, ' târziu, târziu, dar 

.macar acuma, vom scăpa cu totul de drăcescul jug 
al ungurilor. , Vreţivoi, să scuturăm acel jug? Vreţi 
yoi,;şa nu mai fiţi itfbaji ? Vreţi, şă fiţi, cum au fost 
ştrămoşii yoşfri?

ttt- Ca strămoşii noştri! strigară cu toţii de se 
auzi qa ,o durduitur.ă de,.tunet. Numai Ka^a Peţşr 
stătea mut.

— In acéstà ţară romanésca şă nu mai fie ro- 
“fWJPbW,! joş.ungurii!

— Jos uflgurn!
— Şă;munceşca şi ei, ca şi noi, să plăţescă biruri 

ca şi noi! cum au hoţarît şi iroperaţii, şi şi au as
cuns acele drşpte porunci. Să asculte de impăraţul;

vor vrea şă ascultş, p?e aqeia să-i plecări nu
căm noi !

— Să-i plecăm Bjoi !
— Căci aşa pe pprunceşce împăratul şi Horea.
— Noi sa.ascultăm de Horea!
— Ungurii, cari vor vré ga-i credem, ce ne vor 

%ădui>:pi;e aceia să-i facem români; s^i ţiotezăm 
rpmăneşcşe. ■'

r-^M.botezăm!
. jrM: mîobaji, pre aceia şa-i paipent !
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,-T. Ä w'V/lÄ® cu #?$“> ?i u?orii v9“ Cobori, 
căci ei sunt ijjnpai p$ru?eci de mii de toţi, ia,r noj 
o miie de mii de voinici !

— Ura!:T ' .........
— Ne vom pune căpitani şi căprari !
— Horea să:i pună! Horea să ne poruncesc»!
— Să jurăm credinţă stégurilor nosţre!
— Jurăm!'
— Ziceţi dară după mine :
Totă nemărginita adunare zise după Crişanu :
„Noi, sub ceriul senin, unde, ca in tot locul, dom- 

nesce puterea lui dumnezeu, in tunete, in fulgere, 
in ploie, in pşua şi in grindină, jurăm, pe dumnezeu, 
că, papă va fi in noi o picătură de sânge, nu ne 
vom abate deja cele ce am hotăriţ, nici vom spune 
ori vinde pe vreunul din căpeteniile nostre, ci inai 
bine vom peri cu toţii, ca adevăraţii ostaşi.“

„Dacă vreunul din noi va călca jurământul acesta: 
să fie lipsit pentru totdeauna de scumpul sânge al 
fiului lui dumnezeu, — cium.a, ameţafia, râpele, şi 
tote dureri]e bqlelor să-l cuprindă, copiii şi nepoţii 
sa-1 blastome, mq.nţii şi ripşlş să-l acopşr.e, pome
nirea lui să p.âră pepţfu totdeauna şi să fie blăs- 
tamata ; el să fie lipsit de töte bunătăţile de veci, 
şi nici odată să nu vadă Ierusalimul cereşp, su^eţuj 
lui să fie cjjinuit de totă .GfyşeDa, şi puterea ceriiir 
}ni şi a păipenţului, săTl stingă şi ningicéspa“ *).

Preptul din. Mşşţecăp stet ea lăngă Grişanp. Acesjtţ 
şcose porunca iœf arcului şi ?js,<j :

— Iată porunca împăratului, pofrim, părinte, cetes- 
É& 3,», iWPă^ţescş,

pwpte, Şl ne spune, şţrigar^ cei de maa aprope.
.Kr.TO ffiţî fioWß3» PÇpetf* PaJ9Fja «Sc 

Parăţ161; PPRV Şgpse. celor adunaţi :
*) v. Nie. Densusiatm „Revol. I. Horea“ pag. 148.
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— Tote sunt pré adevărate; apoi intra in bise
rică, să se röge lui dumnezeu, cerând ajutoriul ce
riului la marea muncă a némului romanesc.

Toţi cei adunaţi ingenunchiară şi urmară cu su
fletul ruga preotului.

După rugăciune acesta ieşi din biserică, stropi 
dunarea ingenunchietă cu aiazmă, şi o binecuvânta, 
dorindu-i tot ajutoriul lui dumnezeu şi izbândă.

Crisanu zise acuma:
— Domnul nostru Horea va pune căpitani şi 

subcăpitani; ei vor alege căprari şi vor face totă 
Întocmirea. Apoi porunci:

— Să fiţi mâni la satul Curechi cu merinde pen
tru trei ori patru zile. Să nu veniţi ziua, ci nöptea, 
ca să nu aveţi lupte cu copoii nemeşilor; să nu ve
niţi câte unul, ci câte mai mulţi impreuuă ! — Aşa 
acuma, intorceţi-ve cu dumnezeu !

— Noroc să deie dumnezeu ! strigară cu toţii, şi 
se imprăsciară cu inimile inălţate.

G ornicul ungur Kara Péter stătuse mut in tot 
timpul, cât ţină adunarea. Iar acuma se repezi drept 
in Baia-de-Ciiş la solgabireul Gal Mikâly, si-i po
vesti töte câte le ve<juse pândind. Gal povesti lu
crurile solgăbireului Nalâczy Farkas din Brad, iar 
acesta insciinţă pre şpanul Hollaky Istvân. Acesta 
dădu. porunci celor doi solgăbirăi să se ducă şi ei 
la Curecliiu, şi să prindă pre căpitanii lui Horea, iar 
pre iobaji să-i pedepséscâ, cum vor sei mai îngrozi
tor, ca să sparie pre ori cine delà ori ce pas de 
mişcare.

Solgăbirăii işi luară cu sine douezeci şi patru 
de panduri, şi porniră spre Curechiu ; iar Hollaky tri
mise pre solgăbireul Pakot Mihaly la Albac, la casa 
lui Horea, cu o poruncă tainică. Acesta porni spre 
A) bac.

a-
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XIV Crişanu prins.
Noaptea de luni spre marţi sosi.
Crişanu ajunse in satul Curechi cel d’ântăi, şi se 

duse drept spre o casă sciută.
E mezul nopţii.
El e la portă, descăleca, pune piciorul pe pârlaz, 

şi vré să se suie să trécâ. Dar numai ce simţesce, 
că-1 apucă de gât doue mâni, apoi altele il apucă de 
braţe, si l ţin nemişcat.

— Acesta-i crăişorul iobajilor! şopteşc© un graiu. 
Crişanu vroiesce să strige. Dar acum simte, că alte 
mâni ii astupă gura. Mànile lui i-le léga la spate, 
il ridică pe sus, şi-l duc inainte prin întunecime.

Totă acéstâ hoţască faptă se indeplini in cea mai 
ingrozitore tăcere. Numai prin fioröse şoptiri, sol- 
gabireii dedeau porunci pandurilor.

Nefericitul nu vedea nimic, nu au<Jiâ nimic.
Numai atâta a inţeles, că de la un timp nu-1 mai 

duceau pe drum, ci pe pàinênt mole.
Apoi, intr’un rând, au^i cum unul şopti, să-l pună 

jos, şi pandurii Tau pus.
Românii cari veniau in acea nöpte spre Curechi, 

lăsau drumurile, şi mergeau mai mult peste câmpi 
şi prin păduri. Nici nu mergeau câte unul câte unul 
resleţiţi, ci tot câte mai mulţi impreună. •

Intr’un loc, la o margine de pădure, cei mai din 
frunte numai ce se opresc şi se uită drept inainte.

La câţiva paşi se vede ca un pâlc de omeni, cari 
vin cătră dinşii, cu töte ca p’acolo nu e drum, ba 
nici ma car cărare.

Ce caută dară acei omeni? şi cine sunt?
Românii noştri le strigă:
— Cine-i acolo? Staţi!
Cuvinte nu le respunde nimene ; ânsă necunoscuţii 

se opresc locului ; şi, in clipita următore, o pocni-
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tară neinţelăsă Jovesce au^ql ţomâniloţ, iar după a- 
césta aerul nopţii se zgudue de unţipetcade morte 
urmat de cuvintele aceste:

— Ajutor! ajutof!
— Rotă, feciori ! aşa comandă acuma unul dintre 

români, şi iutr’o clipire cei de faţă inpungiură pre 
pacuri, say asupra lor ca n^scş lei,, lï doboră la pă- 
ment mai deodată pre toţi, cu solgabirai cu tot, şi 
deslegă de pe trupul celui;, m&nghj^ "pe cari 
nu apucase el a le rupe ori deşlega, zicând:

— Dpmnez^u ne a adue .pe aicia ! " '
— Ce ea facem acuma cu aceşti nelegiuiţi?
— Sa-i îngropăm de vii ! să nu uite până in iad, 

ce laptâi facjară-
— ‘Ba şâTi ducem legaţi pâna’n şat in Curecbi, şi; 

să-i aratăm, eă-i va,dă toţi soţii noştri, ca să înţe
leg» cu toţii şi mai deplin, cum ne dau dompii 
guri dreptatea, ce ne a trimis înălţaţii!' j.njpprat. 

Grijanii, mai mândrii de cât toţi, se riigâ:
— Ba daţi-le drumiil, ca sa, nu zică niaiepe, că 

numai pentru pofta' mea s’ar face pedépsa lop.
— Âşa? să le dăm drumul? ca după tine să ur- 

“ăm poi, ri copiii noştri ? Ba nu ! Aş.â şlpigppă,' şi 
intr’o clipită ii spârcuiră pre toţi.

Acuma trec cu toţi. la Curechm 
— Hollaky Istvau, yice:şpanul Zarului e aici, 

strigară unii;
’• - 'Galăul cel mare! adăugiră alţii.
— El a trimis pe aceşti şolgăbirei c,u papduriţ for, 

ca să inçépà a ne ucide !
—Sâidem! să-i facem un ospăţ, ça mâni diipir 

neţâ să s.e, trezeşcă el mţjrt .in .Joçûl " 8jţuVfpl.ui. 
tru căpitan!

In Curechi este un

un-

cartel, intr’inaul sosi 
.9?^: ipaipte

de mezul nopţii,; cu afam, de pandun.

Mk
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Sunetul clopotelor intr’p ureche il deşteptă din pe
trecerile ’ " '’ ' '"’J ' tx['™r'

Ël'iniréba pre ömenii sei, că ce-i ? omenii iişpup 
cu spaimă :

— S!au spulst Românii.
— Ucideţi-i, ca pe cânii cei turbaţi.
— Aşa am vroit şi noi să facem, după cum scriu 

sfintele legi ungureşti; dar acuma! s/a intprs drep
tatea lumii : acum ne ucid ëi pré noi.^Pre doi sol- 
găbirăi şi doue-zeci şi patru de panduri i-au şi -ucis.

— Şi ce vreu ei?
— Ei zic, că să ieşi Măria Ta afară ca să-ţi 

besca.
Românii sosesc lângă curtea, in pare sş găsşsce 

Hollaky.
Acesta iese, cam jngrijet.
— Ce vreţi voi, măi glötelor de iobaji ?
Crişanu respunse :
— Iată, Măria Ta, ce vrem noi, glötele de iobajfc 

nu mai vrem să fim glpţe de iobaji.
r — Cum nu voiţi ? Ce vreţi? respundeţi-mi mai p,e

. , 1 ? • h l*rrrrhînţeles.
— Mai pe inţeleB ? Ei bipe. Şşi-ţj yorbjBSC dşră 

aşa, ca să ipţ.elegi. Ascpltă-jjiŞ. Daţi, ppçji ipcoce 
crucea dreptăţii. Aşa. M^ria Ta, dojnpuie nemeş? 
Jiiră pe acéstà c^ucp'a dşsrpbirii, să nu mai fii ne- 
meş, ci tot ,^acu noi ceşţialal^i pmşpi.; .qum

perai; fie acuma înainte sa nu %) pimpnpm, 
W-Mfy m toh’ Piâtescă ,dw»„ ftiojftuţ, şi -yoi 
M j«î ;8ft munpeşcă; ;ţoţ .pm^^n^ cfi J. plţuL 
Vrei sa te pleci acestor legi? Jura pe ace^ţă crpqe 1

— Copn ! plecâţi-i dâră voi capul, să se inclpne.çlô

vor-

scim



—- 44 —

nevoie, dacă nu poftesce de bună voie. Tot pe sus 
se vi8ézà, şi pre români jos. Să-l trezim din aceste 
visuri!

Hollaky incremeni; şi zise:
— Lăsaţi-mă, să më gândesc doue clipite! şi in

tră in casă.
Un strigăt se au^i acuma:
—: Staţi ! staţi ! căci se aude ceva neînţeles :

- Faceţi un foc! să vedem ce este.
Se aţiţă un foc. In zare se vëd sosind şase pan

duri, cari aduc pre un tinër iobaj legat in obetji.
De ceealaltă parte se aud alte strigăte :
— Yine Horea! Horea vine!
— Ura! crăişorul cel mare! strigă acuma totă a- 

dunarea, de se cutremură pămentul.

XV. Căpitanul Pană-Albă.
Toţi se dau in lături de aceea parte.
Se aud cuvintele.
■— Fiul meu ! unde-i fiul meu?
De odată se zăresce un falnic călăreţ. 0 mantie 

albă fâlfâie după dinsul, şi la cap ii strălucesce o 
pană mare albă

E o faţă de impërat!
Pandurii cari aduseseră pre tinër legat, il lasă pe 

loc, şi o rup de fugă in ceealaltă parte.
— Pare că-i chiar Sfântu- Gheorghe ! zic unii.

Bun găsit, copii! strigă Horea sosind.
— Ura, ghinerariiil nostru ! respund cu toţii, re- 

dicând ctişmele toţi in sus.
Horea se'oprescé, zăresce pre cei prins deslegân- 

du-1 önienii din obeçii,: il vede nemişcând ; se pléca 
péstê dinsul.

— Fiul meu mort! răcnesce odată, ca leul când
e'rănit; ; ** u : ' -
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Apoi cade jos, mut, ca tresnit.
începe a se mişca; se redică încet, incet, pe ju

mătate. Căutătura lui eţ incruntată ;
Cei do apröpe incep a se teme de din stil.
El se opresoe stând in genunchi. Dinţii lui scrâş^ 

ne8c. Se uită iarăşi la fiul seu. Cade lângă dinsul ; 
il acopere cu sărutări de „ziua bună“. ’ Acum lacre- 
mile incep a-i curge:

El şoptesce domol, in graiu dè plângere: ;.
— Au ucis pré fiul meu, ca să me sparie.
La acest cuyênt deodată se redică drept in piciöre 

şi strigă din totă puterea:
— Să më sparie ? Să sparie pre Horea ?
Ochii lui incep a se invêrti in mod inspăimântător. 

El stringe manile pumni ; dinţii lui scrâşnesc din nou 
şi şoptesce ca zugruraat:*

A! jupâne Hollaky Istvân, tu mi-ai ucis pre fiul
meu ; vin incoce, să mi to vëd....  Apoi, ca deşteptat
de un cuget nou, adauge, cu graiu de ghiaţă :

— Dar e pré intunerec, copii ; nu vëd până la 
Măria Sa... Faceţi lumină, feciori !... un foc mare !... 
aşa lumină, ca să-i pot vedë pradei mele şi firul de păr!M

Hollaky Istvân ieşise in cerdacul palatului, şi se 
facù ca de piatră, când vëçlù, că din patru colţuri 
ale castelului se redică pară de foc, că românii trec 
peste porta cea mare a curţii, şi năvălesc pe scări 
in sus.

— Innapoi toţi!! strigă acuma Horea, — acesta e 
numai al meu !—şi cu doue sărituri de leu, era de 
doi paşi departe de duşmanul seu.

Hollaky uită, pe ce lume e.
Cu cât flăcările coperişului cresceau, dinaintea o- 

chilor lui se facù cu atâta mai intunerec. ~
Numai il scuturau frigurile morţii. ^
Horea se opri in faţa liii, şi-i grăi cu linisee in- 

grozîtore :
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fioHaky- respunse.( Jj, : ,;n
— Dacăr-ţi aduci aminte de cruce, opresce-te din 

calea ta, cea nelegiuită, ,

— Oprèace-.te . omule, pentru dumnezeu,
— Dă-mi pre fiul meu, şi pre. atate mu de. suflete de 

români, ucişi de călăii voştri in patru sute de ani !
Fii indurat : laşă-să, teé din foc -cu copii mei.

— Şi eu nu cu fiul meu?/lia! ha! Haï
— Îmi pare reu pentru fiul teu. () , : , .
— Iţi muljămesc. îmi va păre şi mie reu pen

tru ai tei. vŢu. aiv doi. copii ! 4 .
— Vai dé mine ! ai sa7i. omori ! călăule !
— Ăl meu trăiesce? călăule!,.. ,
— .Privirea ta e ucigătoare!. Domne ajută-nii. Sâ 

scii dară, Hore, că tu nu ai sa mi-i chinuesci !....
Hollaky se deşteptase din ameţală sa, şi alergă cu 

fuga in casă; peste.;puţin jeşi.ji zise:
—, I-am scăpat de. mâna yosţră, dar mori şi; tu4
Viaţa lui Horea era in cumpănă, căci Hollaky il 

luă ia ochi cu ţpuşca. v
0:;,dëtupkarâ( pocni, şi—Hollaky că^u jos. A ,
Glosele lui, Orişanu intrase in pieptul ;cel de lup. 

• pastelul domnesc din Curechi roşi ceriul cu flă
cările sale!....

!

li-J

i

1

J

!

i

. *;* * !
In revărsatul zorilor, in tăcerea cea, fiorosă, o faţă 

de om se trage mai mult pe jos, in . patru brânci, de 
lângă grămă^ile da .teciuni, gemând; şi oftând :

— Dă domne, să nu mor, până nu-1 vom vede pe
TOtă î .. J j ji, oi 'j ..... •

. :Intr>n loc apdéjropote ;de^ cai, .se ascunde m şan- 
ţul de pe lângă dfum ; vede trecend msce. călăreţi, 
şi-i aude vorbind :

;

!
.1

».
»

« -*
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.Şi cum ţi-a venit acea amem jo^^? ^^j^sàxsm^mms
simt atât de aprins şi ofelit,, că më rog ţie,, tată, 
flă-mi dai o cqmandâ in mâna mea. Cad nu iri ză
dar sunt fiul feil. Eil am să me fac al doilea H6?ea.

— Fie, băiete. fru să comandözi osèea, care să bo
teze pţe Keifieny'eşţii dé la Gralda.

Iţi MuÎţămeBC, ghiiierare şi tată!...,
La auzul acestor cuvinte se reăică iri inima liii Hol- 

laky un vifor, ale căruia valuri invăpăiafe nu lé pote 
povesti limbă oméhéscà.

*•

De demult toţi iobajii Ardeiului se învăţaseră a 
se închina lui Horea ca unui proroc şi ghinărari u. 
Acum ân8ă şi el a arătat, ce suflet de craiu eră; 
căci a pus in mişcare totă ţara cu o adevărată mă
iestrie de mare căpitan.

A trimis omeni aleşi şi căpitani in töte părţile ca 
să pună pre toţi iobajii in mişcare de desrobire.

Pe preotul Gheorghiţă Nicula şi pre Gheorghe al 
lui Nistor, pre aceştia ii trimise la Albac dimpreună- 
cu fiul sou loan. La RiuLMare trimise pre Florea 
Iancu Nicola, cu Nuţu Todea al lui Ţi lă şi cu Todor. 
Lazar. A mai trimis pre loan Vertan la Ponorei, pre 
Petru Goia şi Iacob Todea, la Vidra, apoi pre Töder 
Berindeiu cu Toder Scoică la. Câmpeni, pre Avram 
Nariţă şi loan Culdă la Sohodol, asemenje pre loan 
Iobagiu cu Todor Caturu şi cu Rustie Floréa ii fri-, 
mise la Bistra, pre Ianeş Mămăligă la Mogoş/ şi pre 
Toma Petruţă la Muşca., VJ

Pe Crişanu il trimise la Cetatea-Altă, cii carte/ că 
el vine, cu grănicerii,; ca să priméscà armele trebui- 
töre. Ansă soia, că mai. marii unguri in. ruptiii ca
pului nu-i vor da arme; deci fără să aştepte reg-

r
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punsul, dedù porunci să pornésca oştile sale pe la 
Crîstior, inainte, şi să facă să nu mai remână puiu 
de tiran pe pământul românesc, nici petră peste pé- 
tră din véninosele lor cuiburi.

Oştile se porniră, cu crucea in nainte, in loc de 
stég, şi, cari unguri au primit, ii botezară de români, 
iar cari nu voiră a se face omeni drepţi, ci româ
neau tirani nemeşi, pre aceia i-au potopit, ar^ăndu- 
le casele pivniţele, morile şi crâşmele, ca pre nisce 
ponörä. de şerpi, izvoră de otravă şi de morte.

Horea orândui de. se aşezară pe töte piscurile stră- 
jeri, cari işi dedeau semne de insciinţari şi respunsuri 
din culme in culme ; pentru depărtări mai mari ziua 
cu scânduri albe, iar nöptea cu focuri.

Cu acest chip, pe ori unde era el, ii veniâ limbă • 
de insciinţare de la töte ţinuturile.

XVI Focurile culmilor.
Nopţile se făcură fioröse pentru tirani.
Care cum se trezia la bubuitul buciumelor, a cor- 

nurilor şi a tulnicelor, făcute de scânduri de brad, ce 
cântau din dél in dél semnele de inţelegere şi res- 
punderi a căpitanilor şi căprarilor lui Horea; "care 
zăriâ pe piscurile munţilor şi a délurilor aprinzên- 
du-se focurile de alarmă ale glötelor inarmate, fiori 
de ghiaţă ii săgeta prin inimă, şi fugea, care putea.

Aşa se desrobirâ pe rând, Mihâileni, Baia-de-Criş, 
Trestia, Luncaj Luncoiul-de^sus, şi cel de jos, Ociu, Hăl- 
maj, Hălmăjelul, Pleşcuţa,- Ţermurea, Tomescii, Silis- 
cea şi Azuva.

După cinci zile, in Zărand numai Horea domnia.
O sută şi şeptesprăzece nemeşi se făcură români.
0$tile trecură in ţinutul Hinedörei, arseră Branişca 

lui Iozsika, trecură prin Sulighet şi Capre, veni la 
rând Bretea, apoi Ilia, Băcea, Sîrbii, Gura-Sada, Câm^
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penii, Tătăreştii, Lasău, Lesnic, Dobra, Roşeau i, şi 
Zam, până in margiua ţere.i ungureşci.

Celelalte cete de români intrară joi sara la Şoimuş, 
vineri dimiuâţa intrară cu făclii şi cu lum'nări in 
mână, in Hărău şi Bărsău.

Intr’aceeaşi zi, la opt ciasuri cuprinseră Chemin- 
dia, la zece ciasuri Banpataca, Cărpinişul şi Uroiul, 
la douesprăzece Rapoltul, la doue după amézâzi Bo- 
bâlna şi la cinci Foitul.

Nn ß’au oprit aici, ci, la ciasurile şase de séra 
desrobiră Gioajul de jos, la opt din nöpte Băcăinţa, 
apoi Iiomorodul ; iar adouazi diminăţa Binţiuţul şi 
Tişchiuţul.

Focul Cctstelurilor Tau veţlut ö.uenii din ţara Ha
ţegului şi din Banat, pană de pela Lugoş.

Românii diu tolă ţara- se grăbiră a şe uni cu 
Horea, jurându-i crediută şi ascultare până la morte, 
pentru mai grabnica desrobire a sermanilor iobaji ; 
şi aşa, oştile lui cresceau pe fiecare zi.

Cei mai mulţi nemeşi fugiră cu copiii lor, care 
la Deva, care la Sibiu, la Cluj, la Arad, la Lugoş, 
ori la Temişora, şi la Orade.

Ei ziceau, că numai când Milui-Vitézul a venit 
biruitor in Ardéi, numai atunci iobajii au fost aşa 
de cutezători, ca sub Horea.

Sâmbăta următore iucepù a se redicâ valea Stre- 
iului; aşa se desrobiră in doue trei zile Pescăria, 
Simeria, Bârcea-Mare, Nigliigliiş, Peştişul-de-sus şi 
de jos, Almaşul Ghîrgojiului, Bărcia, Tomaşeşci, Ba- 
tiz, Buituri, Sânta-M tria-de-Petră, Sânjorjul, Titid, 
Streiu, Ruşi, Băţălariu, Bretea-nngurescă şi cea Ro- 
manésca, Slivaşul-de-sus şi cel de jos, Sânta-Maria- 
Haţegului, Nălaţ, Vadu, Reia, Pâclişa, Câruesoi, Un 
ciuc, Breazova, Grădiscea, Ostrov, Clopoţiva, Rîu-de- 
Mori, Ciopeia, Rusoru, Râu-alb, Galaţi, Puiu, Ponor,

4
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Riu-Bărbat, Salasul-de-sus, Cinci?, Mâceşci, Şerel, 
Zâicani, şi până la hotarul ţerei.

In şepte zile spulberară românii curţi de ale ti
ranilor douesute şi treizeci şi doue.

La porunca lui Horea, din töte pivniţele redicară 
buţile cu vin şi rachiu, şi le rostogoliră până in 
Mureş şi alte riuii şi şanţuri, ca nu cumva otrava 
lor să aducă mort ea unui român macar.

Horea era in Albac, şi porunci lui Cloşcă :
— Să prinzi pre Yasile Goia, şi pre ceialalţi tirani 

birei ai satelor Vidra, şi celelalte dimprejur, şi să-i 
aduci dinaintea mea la Albac.

— Voiu ascultă, ghinerariul meu, respunse Cloşca, 
luâ cu sine pre căpitanii sei Ilie Stefu, lacob Giurcă 
şi Sa vu Trifâ cu căprarii loan Tiuşanu, Pavel Tiu- 
şanu, şi Chiriiă Suciu din Mogoş, se duse la casa 
satului in Vidra, şi găsind pre Goia, il luă legat cu 
manile la spate, şi-l duse la Horea.

Acesta il intrebâ:
— Vasile, cum nu-ţi e milă de bieţii vidrani, 

de-i jefuiesci de atâta timp, ca şi un lup? Re3punde, 
şi dă-ţi odată socotelele.

Goia inţelese, ce-1 aştepta; deci so grăbi a se 
incercâ să facă töte, pentru scăparea sa ; el zise dară:

— Me rog, Hore, şi voue, feciori, vë dau tot ce 
am; numai lăsaţi-me in pace.

— À! strigă Horea, zimbind, adecă vrei să im- 
părţesci cu noi! Dar trebuiâ să nu iei, ce nu se cu- 
veniă, nu să ne dai şi noue. Ruşine să-ţi fie! Tu, 
iubite David Avram, iè-1, şi-l rădică in vîrvul prăpăstii 
de la Piatra, unde e păretele cel mai drept, şi să-l ^ 
arunci de acolo jo3, să se pocăiască in ceea lume/ 
şi să se invete minte şi alţii.

Avram cu flăcăii sei apucă pre Goia, il duseră, pe

:
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stânca cea mai prăpăstiosă delà Piatră, şi-l aruncară 
jos, de se fâcù bucăţi.

Cloşca nu mai găsi pre nici unul din birăii ce
lorlalte sate; toţi fugiseră.

XVII. Lovirea Devei.
In Albac Horea primesce raporturi, şi trimite po

runci.
Intr’o nöpte sosesce la dînsul, intre alţii, căpra- 

riul Ursu Uibar, şi-i raportézà:
— Gliinerariul meu, vin din cetatea Devei. Acolo 

■este adunată cea mai infricoşată putere din comita
tul Hinedörei. Intr’insa şede tabla sau scaunul ocâr- 
muirii, şi pe lângă deregătorii acestei table s’au as
cuns cei mai mulţi tiraui din totă imprejurimea.

— Ce oste este in cetăţuie. ?
— Grăniceri.
— De ce limbă?
— Români.
— Chiamă pre Crişanu, să fie poimâni séra la apu

sul sörelui la Roşia, la baia lui Pavel Lörincz.
— Yoiu asculta, domne.
Zicând aceste Uibar, ieşi delà Horea, trase cu 

buciumul, spuse porunca in auzul celui mai apro
piat străjer de pe délul Căpăţina, şi apoi acésta 
poruncă se spuse din dél in dél până la Crişanu.

La timpul liotărit, Crişanu sosi la baia lui Lörincz.
Horea ii dede porunca:
— Du-te, iubite Crişene la Mintia de lângă Deva, 

•şi adună acolo putere de oste de primprejur. Aş- 
teptaţi-me, să ieu eu Abrudul, şi së vin acolo in frun
tea vostră, şi apoi vom lucra ceva nou.

— Voiu asculta, gkinerariul meu.
— Spionii tei să furnice prin Deva.
— Eu singur voiu intra. xSSsBk
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E ziua de sâmbătă a douezeci şi cincea din luna 
Octomvrie.

Clopotele cetăţii Deva sună intr’o ureche, căci 
fruntea oştii lui Horea sosesce pe valea Caianului, 
şi ajunge la porţile cetăţii, fără să aştepte sosirea 
puterii mai mari şi a căpitanilor.

Din cetate ies glöte de unguri nemeşi, şi—de hu
sari. Pe şesul Mureşului se intelnesc românii şi un
gurii. Aceştia strigă:

— Ei, cânilor, nemeşie vë trebue? să muncim noi 
la curţile vostre ? — Avram Cândea respunde :

— Ba să nu ne munciţi noue, dar nici noi vouă. 
Iobaji nu mai sunt; dar nici nemeşi nu.

— Numai morţi! strigară la acêsta nemeşii.
— Morţi dară! respunseră românii, se repeziră 

asupra glötelor de unguri, şi tăiară dintr’inşii mare 
nurner.

Când insera, românii erau la şanţurile cetăţii.
Ei sar, ca nesce lei asupra intăriturilor, redicând 

strigătul:
— Trăiască impëratul şi Horea !
Zborul lor fu atât de puternic, că sub puştile lor, 

sub lăncile, cosele, pistolele, buzduganele şi cuţitele 
lor, căzură unguri sumetenie; iar ceialalţi fugiră de 
se inchiseră in cetăţuie.

Românii s’au tras acuma inapoi, că să aştepte so
sirea lui Horea cu puterea. Iu loc de Horea ansă, 
in acea nöpte sosiră in Deva mai multe tunuri.

Vëçiênd acésta, cei din cetăţuie in revărsatul zori
lor ieşiră, şi năvăliră cu atâta repegiune asupra 
•rândurilor romănesci, de mulţi dintre ai noştri fură 
iţnpiuşi peste ripa Mureşului, de se inuecară in va
lurile lui.

Glötele nemeşilor au prins pre patruzeci şi patru 
de români.
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Pe câmp ni de luptă au remas morţi in acea çii 
Tomâni şeptezeci şi doi.

Când sosiră căpitanii pe şesul Mureşului, şi veşLură, 
la ce nenorocire a impins pre glöte pripirea, de a 
spulbera acel iad, inainte de sosirea povăţuit orilor, 
scoseră un adânc suspin, şi vărsară. câte o^ amară 
lacrăcnă.

Un pândaş aduse acuma vestea, că mare numer 
de nemeşi au trecut in Bănat, ca să vină de acolo 
cu oste mai mare.

— După dînşii, copii! porunciră căpeteniile, şi 
oştea de români porni in aceeaşi nöpte dealungul 
Murăşului, şi apoi le au simţit urgia dreptăţii multe 
alte curţi de ale tiranilor.

Ôste impëràtésca eră faţă, sub comanda colone
lului Carp ; care ânsă nu se amesteca in lupte, cu 
toate rugăminţile tiranilor nemeşi ; căci colonelul 
respundea:

— Juraţi să fiţi drepţi, şi nu veţi păţi nimica.
Astfel, chiar’ coi ce aveau vre o umbră de îndo

ială, înţeleseră acuma, că impëratul a dat porunci in 
mâna lui Horea.

Horea primiâ spioni, cari ii aduceau insciinţări din 
totă tara.

j

Un călăreţ îmbrăcat in haine unguresci sosi la 
Horea.

Era loan Hagi Popa Crişenufc el veni delà isco
dit şi raporta lui Horea:

— „Nemeşii s’au resculat in. cete înarmatei până ’d 
dinţi, şi fac venătore asupra românilor, căutând? a-şi 
luă isbândire pentru cei căluţi in luptele lor cu ar- 
madiile nostre. Ca să-şi recoréscà focul, aus prins pe 
mai mulţi români nearmaţi de la Brad, de la Hăl- 
maj şi de la Crâstior, şi au spânzurat.pre mulţi din-
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tre dinşii ;—iar in Cetatea-Albă au aruncat in tem
niţă pre trei sute de români, şi-i păzesc liusari secui. 
Acuma vin din cetatea Hinedörei. Pe acolo, un
gurii prinseră de pe drumuri o sută şi cinci-spră- 
zece români pacinici şi nearmaţi, şi-i inchiseră in ce
tatea Hinedöra. Ei cerură să li se trimită călăul 
din Deva, ca să-i ornore pre toţi, adăugând, că, dacă 
nu va sosi curénd călăul, ei ii vor ucide cu toporul.

Horea il intrebă:
— Cine ii păzesce pre acei nenorociţi ?
— Locotenentul Avram Calliani. Acesta e români
— Dute, iubite Ioane, la el cu repejunea gându

lui, şi spune-i, că va face păcat de morte, dacă nu-i 
va lăsa să se ducă pe acasă, căci ei nu s’au luptat. 
Spune-i, că-1 rog eu.

loan Crişenuţ zise:
— Voiu asculta, ghinerariul meu, incălecâ, porni in 

göna cea mare, şi nu se opri pană la Hinedöra, la 
locotenentul Avram Calliani, şi-i spuse rugămintea 
lui Horea.

Locotenentul Avram intră la românii cei incluşi 
intr’o temniţă a Hinedörei, şi le zice:

— Ascultaţi, omeni buni! căpitanul Horea, mi-a 
arătat, că voi nu v’aţi luptat şi n’aţi supărat pre 
nimene. Am întrebat dară pre sub-colonelul Carp, 
şi dinsul mi-a învoit, să vă las p’acasă. De aceea, 
iată, eu më grăbesc a vă lăsă să vă duceţi pela ca
sele vöstre ne mai supăraţi. Mergeţi sănătoşi, şi raul- 
ţămiţi lui Horea, căne a luminat despre nevinovăţia 
vostră.

— Să trăiesci, bunul nostru locotenent! strigară 
cu bucurie cei închişi, ieşiră, se duseră drept la— 
Horea, ii sărutară genunchii pentru-că le-a scăpat 
viaţa, şi ziseră:

-----Viaţa nostră e a ta. Acuma inşiră-ne pintre o-
ştile tale, şi in luptă să ne pui totdeauna in frunte.
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Lui Horea ii det-e o lacrămă de mândrie şi bucurie, 
ii bâtù pe urner, şi le zise:

— La lupte, cu dumnezeu, copii. Eu vë primesc 
chiar in garda mea.

XVIII. Voinţa lui Horea.
Acuma, scrise Horea carte cătră nemeşi, in cu

vintele aceste :
„Sănătate domniilor vöstre, Derogatoriilor comita

tului.—Cu cinste ve poftesc, să juraţi, voi, şi toţi ne
meşii să jure pe crucea desrobirii, că, după cum a 
poruncit şi impëratul, de acuma nemeşi şi iobaji 
să nu mai fie, apoi, că fiecare deregător să semăr- 
ginescă a trăi d.n simbria Iui; iar alte folöse să nu 
mai storcă de la nimene ;—tot omul să p’ătâscă dare 
cătră ţară ;—locurile ce nemeşii au răpit de la moş
nenii pămenteni, să le impartă inapoi tuturor locui
torilor, cu dreptate, după o lege nouă, ce vadaim- 
pératul.“

Ei impătură cartea, şi o trimise in Deva, la tabla 
deregătoriei comitatului Hinedörei; adăogând incu- 
noscinţarea aceasta, că, dacă mai marii de la dere- 
gători i tablei se vor invoi a urmă după aceste in- 
tocmiri, atunci să redice stég alb pe vêrvul cetăţuei, 
şi pela marginile oraşului Deva. Diosul va aştepta pa
tru zile.

Până la acel timp pot să-i trimită respuns la popa 
Dănilă din Crâstior.

Cartea a trimis-o priç Gheorghe Marcu, Ion Abru- 
dénu şi Petru Abrudénu din Buda.

Atunci ii veni veste, că bucuria românilor şi frica 
duşmanilor e mare in töte părţile, şi că chiar neme
şii din Braşov au stricat ei inş'i podul de peste Olt, 
ca să nu potă trece armadiile românesci.
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Horea cliernà acuma mare adunare la Câmpeni. 
Judelui din Ponor ii trimise căite scrisă:

„Sănătate Domniei Tale, jude din Ponor. Vină cu 
satele Domniei Tale pe joi la Câmpeni, fiindcă am să 
vă arăt poruncile împărătesei. Pe lângă acele, cari 
le-am avut, au mai sosit acum altele noue. Dacă nu 
veniţi, vina este a vostră, fiindcă aţi călcat porunca 
impărătăsiă. Noi vë cliemăm cu porunca împăiat ăscă 
pentru ca să se cetăscă töte in faţa vo>tră, şi car
tea să se trimită repede la Bucium la Ioniţă Dadei, 
ca să vină şi el la Câmpeni să audă porunca împă
rat ăscă, şi tot caful cu voi. Ioniţă Dadei să tiimifă car
tea la Lupşa la Popa Simion ca să ail>ă scire să au
dă poruncile împărătesei. Şi eu Ursii Nicola âncă dau 
poruhea acé>ta la satele de sus, şi dacă cineva nu va 
ascultă de porunca impărătăscă, acela va fi pedepsit. 
Cartea să rnărgă repede, ca să aibă de scire, fiindcă 
domnii nu vin joi !a Câmpeni, ca să facă pace cu 
satele/*)

Celorlalte sate le a scris tot aşa.
E ziua a douezeci şi eincia a luuei lui Octomvrie.
Sus, pe dălul bă'eşilor, la Gura Corni deasupra 

Abrudului, e o tabără mare din treizeci şi cinci de 
sate. In capul ei e căpitanul Crişann. El dă poruncă:

— Să mergem asupra Abrudului, să facem ca 
toţi ungurii ori să se facă români, şi omeni cu drep
tate, ori să moră! după porunca împăratului şi a 
lui Horea.

— Să moră! striga totă nemăsurata mulţime.
Popa Avram Suluţ din Cărpiniş ieşi acuma dina

intea căpitanului, şi i zise:
— Căpitane, dă porunca împăratului, să o cetim 

şi n‘öi.
— Büciiros, părinte Avrame, respunse Ciişariu, şi 

de te porunca in mânile preotului.
*) v. Nie. Densusianu. Rev. 1. Horea, pag. 199.
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Acesta o despătură, se uita peste ea,—suci din 
cap, şi, intr’ùn têrzîu striga cStră glöte:

— Ascultaţi, omenii lui dumnezeu, vreţi, să vë 
cetesc şi eu porunca impëratului?

— Vrem, cetesce-hi-o, părinte.
— Iată, ce vë scrie innălţatul nostru impërat:

„... să ascultaţi de tote deregătoriile impërâtiei.“
— Bine ! respunseră glote’e.
— „Să ascultaţi şi de domnii voştri pământeni!...“
— Nu-i bine! strigară glofele.
— Cum „nu-i bine“? N’a.u cetit eu- bine? ori 

ce-i? Aşa porur.cesce impëratul!
— Chiar dacă ar porunci aşa, tot nu i bine. De 

un aşa inpërat noi n’om ascultă.
— Cum, măi? v’aţi intunecat ?
— Ba re-am deşteptat şi ne am luminat!
Preotul face doi paşi inspre fruntea gTotelor, re- 

dică manile şi strigă:
— Blăstemul rneu dară asupra capetelor vöstre!
Avram Forghiuş, un iobaj uriaş, se apropie şi el 

de preot, cu toporul redicat, şi-i strigă:
— Taci, popă Avrame, om nesocotit şi fără inimă.
— Ce vrei, necuratnle? strigă preotul.
— Vreu să curăţ lumea de tine! strigă Forghiuş, 

pocnesce pe preot cu toporul drept in cap,—şi 
adauge :

— Toţi cei ca tine să piară !
— Să piară! strigă 8cuina totă tabăra, radicân- 

du-se mii de lănci, de săbii şi de topöre.
Apoi intrară in oraşul Abrud, il desrobiră de sub 

nemeşi, botezară românesce pre nenumăraţi unguri, 
rupscră din vîrvul turnurilor cocoşii şi celelalte 
semne unguresci, puseră in locul lor cruci românesc! ; 
şi cântară in töte bisericile numai românesce.

Tot in acele zile, tabera lui Cloşca desrobi Roşia.
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In aceste zile unsprăzece sute şi douezeci şi doi 
de unguri s’au jurat in legea românescă.

Horea trecù spre Bucium ca să cheme acolo satele 
dimprejur, să le arăte şi lor poruncile imperatului.

Ionuţ Dadei ii zise acuma:
— Ghinerare, la Bucium să mergi cu gardă indoită.
— De ce, iubite Ionuţ?
— Pentru că acolo poruncesce corcitura de Ge

orge Sucia, vătavul curţii domnesci, şi el s’a lăudat, 
că te va prinde, ca să cetésca şi el dreptăţile cele 
de la impëratul.

— Atunci me duc fără garda, căci chi*r eu vreu 
să-i arăt şi lui Sucia dreptăţile mele.

— Dar el a adunat acolo nesce gornici, cari mie 
nu-mi plac.

— Cu atâta mai mult trebue să me duc, ca să nu 
crédâ, că me tem de ei. Şi apoi, ce va fi drept să 
păţesc, lasă intêmple-se mai curêud.

XIX. Horea prins.
E ziua de luni, a döue-zeci şi şeptea a lunei Oa- 

tomvre.
Pe délul de la Poieni se adună o mare mulţime 

de iobaji din ţinutul Buciumului, şi aştăptă să so- 
sescă Horea.

Vătavul domnesc George Sucia strigă deodată in 
adunare :

— Ascultaţi, omeni buni! Când va boşi căpitanul 
cel mai mare, să-i cereţi, să vë deie in mâna vostră 
cărţile cele delà impëratul, şi să vedeţi şi voi, ce 
vré impëratul ?

ômenii se uită unii la alţii, şi se intrebă ore să 
facă una ca acésta. ?

x
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Se incepe un f rémât năduşit, care tot cresce, când 
deodată pe oulmea mai apropietă se zăresce un pâlc 
de călăreţi. In frunte unul cu infăţoşare de imperat, 
cu o mantie albă şi la cap cu o pană albă.

E Horea, cu căpitanii sei!
Adunarea se face in doue părţi.
Horea cu alaiul seu intră la mijloc, şi scote o hâr

tie cu o pecete mare.
Sucea iese şi el la mijloc, se plécà dinaintea lui 

Horea şi-i zice:
— Să trăesci, mare căpitan. Noi ne rugăm, să ne 

dai şi nouă cartea acea impărătâscă, să vedem ce vré 
impëratul, şi ce ne făgăduesce.

— Iată-o, iubite vătaveGeorge; dar scii tu a ceti?
— Nu sciu ; ansă să ne ducem in sat, să chiemăm 

acolo pe cineva, care să scie carte, şi să ni-o cetësca.
— Aidem, bunul meu vătav.
Ursu Uibar striga lui Sucia, cu mânie:
— Măi, corcitură necurată, veţli, cum oştite im- 

përatesci stau şi ne lasă, să botezăm pre unguri ro- 
mânesce, şi să-i aducem la ascultare, vii ori morţi, 
—şi tot nu creţii ?

Sucia ansă nu se mişcă delà gândul seu.
Se duseră dară cu toţii in sat in Bucium.—Horea 

cu ceilalţi căpitani intră in casa lui Macovei Băie-

Ioniţă Dadei, căpitanul din Bucium, plecă in göna 
calului spre Muntari. Cei ce-1 văţliiră, il intrebară : 

— Unde pornesci, Ioniţă?
— Păziţi-i bine ! le respunse Dadei ; şi alta ni^

şanu.

mica.
Tot atunci vătavul Sucia trimise pe un gornic un

gur la Zlatna, cu nesce porunci tainice.
Intr’un loc Ioniţă Dadei se intêlnesce cu gornicul, 

şi-l intrébà :
— Te duci la Zlatna?
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— Da.
• Să chemi de acolo putere asupra lui Horea? 

De ce 8ă: te ostenesci aşa de departe. Putem găsi 6- 
meni şi aici mai apröpe;

— Eu me duc unde-mi spune porunca.
— Eu voiu cercă pe aici' Mergi sănătos.
— De aş sei, că tu vei fi cu noroc, nu-mi aş nă

căji Bă-mi omor calul.
— Lasă-1 pe mine.
La aceste vorbe a lui Dadei, gomicul schimbă 

mersul din galop la trap.
S6reie-: apune, şi vătavul George nu sosesce cu căr- 

turariul seu.
Căpitanul Ionuţ Dadei dă pintini calului şi alergă 

fôra suflet la tatăl seu şi la doi fraţi ai sei, şi apoi 
toţi patru plécâ cu repegiune la Muntari ; dau alar
mă, strigă din fugă :

— Treceţi cu arme iu Bucium, Horea e acolo ;— 
trec apoi da Sat, şi la Cerb* şi bat şi p-acolo a- 
larma.

In Bucium1 casaM lui Băieşanu e incunjurată de jDan- 
duri imbrăcaţi in gornici, cari slau la pândă pe la 
fereşti in casele vecinilor.

Multe visa Horea in acea nöpte ; dar aceea n’a pu
tut să viseze* că eră prins.

Zorile iheep a se revărsă.
— Vine Sucia cu oştea din Zlatna! aude Horea 

strigându-se pe!afară; şi iese pe pragul casei.
Din casele vecinilor ies roiuri de panduri, in feţe 

de gornici, şi se uită- la Horea- cu- ameninţare.
Pâlcuri de omeni armaţi sosesc.
Comicii se1 string ' furnicând mai apröpe spre Horea. 
Acesta stă cu mânile incrucişate pe pragul casei. 
Gheorghe Sucia se ivesce şi strigă :
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— Dă-te, Hore, prins. De acum nu mai eşticrăişorl 
— Ba nu vei remâné tu ora! strigă acuma Jonuţ 

Dadei, sosind ca din -pământ; apucă pre Suoia de 
gât, şi-l trânti la păment. •

Cetele din Muntari din sat şi din Cerb sosiserăfla 
timp, şi intr’o clipită legă pre netrebnicii panduri, 
şi toyarăşi ai lor cot la cot, ii intind la păment, şi 
numeră fiecăruia atâtea lovituri ;cu vergi, până când 
mai nu puteau sufla ! le luară tot ce aveau- ca arme, 
până şi cosorele din cizme, şi-i lăsară văetându-se şi 
murind.

Horea săruta pe Ionuţ Dadei, pe tatăl lui şi pre 
cei doi fraţi ai lui, strâuse mâna bunilor căpitani, 
cari alergară pentru scăparea lui, batêndu-i şi cu 
mâna pe umere, drept Jaudă, remase domn iubit şi 
temut, apoi ceti buciuraenilor cărţile imperăteşti, şi 
porni inainte cu căpitanii sei.

Fruntaşul satului Muşca era Yasile Macaveiu.
Intr’o sérâ sosesc la dinsul un pâlc de treizeci de 

călăreţi inarmaţi, şi Macaveiu poftesce pre căpitanul 
lor in casă. Acesta intră, şi intréba:

— Bade Yasile, me cunosci, ori nu?
Macaveiu se uita la dinsul şi nu putea respunde

indată. Intr’un tărziu zise:
— Tu trebue să fii unul din cei mai mari căpi

tani de ai ghinărariului Horea.
— Ba sunt chiar căpitanul Horea, bade Vasile,— 

trimes delà inălţatul nostru impërat, cu porunci. M’ai 
li cunoscut, bade Vasile?

— De pe faţă, de pe frunte şi ochite aş fi -putut 
cunöce; dar me împiedecă acest cojoc, ce porţi, ciz
mele, ciörecii, şi cuşma, töte ca :de iobaj, tu ai foBt 
căpitan de călăreţi, şi eşti domn mare.

— Ah! Iubite bade Vasile! Hainele domnesciiimi
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fac groză, căci ele sunt semnul călăilor noştri. Eu 
më Înfiorez de ele. Dar hainele iobăjesci me tot de- 
ştăptă, şi par’că le tot aud zicându-mi:

— „Eşti iobaj, eşti rob! Până când?“ şi apoi mai 
bine me deşt0ptă aceste haine de jale, ca să fac, să 
péra tirana domnie ungurésca. Apoi mai sunt mân
dru ca aceste haine, căci sunt ale strămoşilor noştri.

— Această noapte, te rog, să më primesci, de 
mas in casa ta.

In acea nöpte, Horea, cu garda sa de călăreţi, 
repausă in casa lui Macoveiu.

Macoveiu era mândru, a-1 primi.
Adouazi Horea îşi intocmi noue oşti, rându- 

indu-le cu căpitani, cu stegari, gardişti căprari, stră- 
jeri, cornaci, meşteri, ştafete, cercetaşi şi pândaşi ; şi 
porniră, iar la munca desrobirii, cum era şi voinţa şi 
porunca impëratului.

Horea ca un apostol deşteptător, cutrieră prin Muş
ca, Lupşa, Bistra, Câmpeni, şi Vidra, invăţâ glötele 
ce să facă, şi cum să se intocmésca; trecù apoi cu 
garda sa de voinici armaţi la Mărişel, şi pe aiurea, 
şi in curênd avù aleşi un mare numër de căpitani 
şi alţi povăţuitori.

El porunci ferarilor din Albac, Lupşa, După-Peatră 
şi Joajul-de-jos, să facă ziua şi nöptea lănci şi săbii 
după cum le arăta el, dându-le forme de lemu.

Căpitanul Crişanu intocmi cete de călăreţi, ii inar- 
mâ bine, şi-i invăţâ măiestria armelor ziua şi nöptea, 
precum şi comanda in limba românescă.

In satele dé unde biraiele şi juraţii fugiseră, Ho
rea puse pre alţii in loc.

Oştile românilor desrobiră aşa Muşca, Lapşa apoi 
Ofenbaia, Mogoşul, Cricăul; apoi Ompoiţa, Ighiul, 
Ighielul, Ţelna, Bucerdea-vinosă, Craiova, Vulperul 
şi Vinţul-de-jos.

Ele trecùra apoi in comitatul Clujului şi inaiu-

wM* :.
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,ub povăţuirea căpitanilor de pe acolo, adecă 
n Bogolia şi Ion Bercia din Sălciva, Ion lârai 
in-Georgiul-Trăscâului, George Nicula şi Simion 
ţ din Vale.
acest comitat au desrobit Sălciva, Sângeorgiul- 
iului, Pociaga, Lunca, Şidolmul, Ocolişul, Valea-, 
3ul, apoi Bara, Măgura, Berchişul, Runcul, Oco- 
, Bicălatul, Surducul, (iagzul, Ilidişul, Cicăul, 
ihişul ; de aici trecâră in comitatul Sibiului, şi 
)iră Vinerea, Ciöra, şi Tărtâria. 
ciiră apoi in comitatul Aradului, povăţuiţi de că- 
i : loan Lucaciu din Zam, loan Lupenciu din 

loan Manu din Ilteu, Ursu Ribiţă din Cerbi,-----Toma Micula din Sălisce, George Brâniscénu, loan 
Lăpădatu, Tripa Grozavu şi loan Tămaş din Sobor- 
şin, şi Jucu Celmegénu din Conopi.

Sub povăţuirea acestora desrobiră Petrişul, Sàliscea, 
Ilteul, Tocul, Soborşinul, Totvaradia şi Gbiuliţa ; a- 
poi Vinescii, Berzava, Conopul, Căpruţa, Otvoşul, Va- 
lea-Milova, Halalişul, şi Peciova.

E ziua a doua din luna lui Noemvre.
Avram Vasile de la Lupşa sosesce delà drum, si 

raportézà lui Horea :
— Alaltăieri, Cloşca a inchiet pe délul delà Tibru 

cu oştea duşmană oprirea armelor pe timp de opt zile, 
in cari să ne vină încuviinţarea celor ce cerem.

Apoi sosi Avram Nariţă, şi i vesti — Episcopul Ghe- 
deon Nichitici, s’a pus din töte puterile, să impedece 
pre români, de a se lupta pentru desrobire, şi prin 
ajutorul unor protopopi, a dat porunci tuturor pre
oţilor, cu grozave ameninţări, să nu lase pre omeni 
să se lupte.

Horea zise:
— Părintele Ghedeon? II cunosc bine. Cu atâta ne
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vom lupta mai cu bărbăţie;—şi porni din nou cuo- 
ştile sale.

-XX Horea- imper at.
E ziua a noua a lunei Noemvrie.'
Subcolonelul Schultz e cu o mare dite pe şssul 

cel mic de lâugă Câmpeni, pe şesul Ţariuei.
De pe délul Capri se coboră o céta de români 

nearmaţi, decât numai cu măciuci, in mani.
Schultz le iese înainte.
Românii sosesc, şi se despart in doue părţ\ Dia-- 

tre dinşii ies doisprăzece betrâni, după dinşii căpi
tanul Cloşca, şi la urmă insuşi Horea.

— Domnului sub-colonel cinste şi sănătate! zice 
Horea.

— Dumneata eşti Horea, mai marele oştilor iobă- 
jesci?

— Eu sunt.
— Să vii la Tibru, dar fără osţe, numai tu cu 

căpitanii tei, ca să spuneţi comandantului ce doriţi.
— Nu mergem.
Schultz striga acuma, cătră cetele românilor :
— Ascultaţi, omeni buni! voi, gloselor ! Căpitanii^-' 

voştri nu vroiesc sa vină, să arăte maimarilor iin- 
perătesci durerile şi cererile vöstre. Daţi-mi-i voi.

Horea şi cu Cloşca făcură doi paşi iaainte.
— Noi să ţi-i dăm? le ţi-i tu! respunseră acuma 

glötele, şi cu strigăte şi chiote se adunară tot mai 
inainte,. tot mai iaainte, cu zgomot ameninţător, cu
prinzând pre căpitani mai de tot intre dinşii, cu 
Schultz cu tot.

Acesta inţelese pornirea horenilor, şi se grăbi a se
intorce la cetele sale fără Horea.

*
Oştile lui Horea ajunseră in inima ţerei la porţile 

Aiudului şi ale Turcii.; şi el primi insciiaţări, că toţi

1
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iobajii din tot Ardélul sunt pregătiţi de a se ridica; 
de altă parte se redică comitatul Beregn, oraşele Hai
ducilor, Maramureşul comifatul Bihorului, Bâhatiul 
Severinului, ţinutul Cetăţii de Baltă' şi à Si^hişorei, 
că preoţii din totă ţira ajută sfânta mişcare a des- 
robirii din ghiarele turbaţi'or tirani, şi că aceştia fug 
inspăimântaţi. Groza a dat in Cluj, Grade, Sibih şi 
in alte oraşe pline de păcate, spăriindu-se şi din somn 
cu vorba, că din fiecare sat resare câte un Horea.

Veniră apoi la dinsul soli de la mai multe Site din 
comitatul Cetăţii de Baltă, şi a Făgăraşului, 6ă le deie 
p >văţuiri pentru rescolă.

Popa Avram veni si-i vesti că tiranii fugiţi in 
Deva au omorit pre toţi românii prinşi in luptă.

Aceşti mucenici au fost: Nicula Sîrbu, Petru Pe- 
trescu, Lapadatu Vë ’anu, Tanase Reu, Om Solnoc, 
Avram Ferghiuş Ion Ferghiuş, loja H^ghediiş din Min
tia, Nicula Petru, Constantin Joşanu din Herepea, Ion 
Pârău din Fărnădia, Ion Danu, Filimou Grozavu din 
Vulceşti; —apoi Ion Ciurdariu, Adam Danéscu, Ion 
Vinţatiu, Petru Oltéuu, Pavel Bâcăniţanu, David Ma
riş, Pavel Giula, Ion Romosanu din Binţihţ, Ion Bu- 
ciumanu din Ju ij, Stefan Dobra. Ianăş Ignat, Iosif* 
Trif din Homorod. Aron Stoica, Sofrone Cândea, A- 
vram Cândea din Rîngbeti, Şandru Murarlu din Jib^t., 
Popa M hăilă d n Gelmariu, Ianăş Temeşmu, Ianăş 
Spinenţu, Ruselin Mder din Şeulesci, Adam Munténu 
din Uroiu, şi Adam Iacob din Oigmău, şi âncă alţi 
doue zeci şi doi de mucenici.

Tot asemene se făcură mucenici sub securea ne
meşilor bunul Ursu Uibar, Toma'Singheténu, Vasilè 
Munténu, Savu Munténu, Iacob Munténh şi. Trimis 
Martin şi unul Mihoc. Pre aceştia ii omorirâ in Ce- 
tatea-Albă.

La aceste vesti, Horea hotărî să deie o nouă luptă
5
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El porunci lui Crişanu, să adune o öste la Hoiio- 
rod, una la Juaj.

Popa Zaharia din Bretea il ajută aci mai cu inimă.
0 date de horeni cuprinse Ilia din nou
Mogoşenii, Ponorenii, şi Renieţenii se adunară in 

tabăra in muoţ'i Mogoşului, sub comanda tinerului 
Ion fiu al lui Horea.

Cei de la Lnpşa Ofenbai-i, Ciöra, Brezesci, şi alte 
sate diu prejur tăbărau la Ofenbaia, sub comanda lui 
Cloşca.

A treia taberă eră in Zărand sub Crişanu ; iar a 
patra la Albac, sub ochii insuşi ai lui Horea.

Horea ţinea slat cu căpitanii sei, pe o culme lân
gă satul Remeţ'.

Avram Vesa Doheleauu sosi şi ii aduse o mare veßte 
<J:când :

— O ştafetă imperătâscă a sosit la Sib:u, la sca
unul guberniului, cu carte nouă de la impëratul, 
prin acea carte icnperatul ocărăşte şi ameninţă pre 
nemeşii resculaţi, zicându-le că nu au dreptate de a 
se buluci, căci românii nu caută să-i plece sub dom
nia lor, cum plecaseră ei pre români. Tot odată im
peratul mustra aspru pre gubernatorul Bruckenthal, 
scöse din d*regătorie pre cei mai mari vinovaţi, tri
miţând pre contele Iancovici, să cerceteze cu drep
tate despre suferinţele iobajilor.

Mulţi ani să trăiască innălţatul impërat! s^rigâ 
Horea,—şi admise :

— Copii! de acuma, să sciţi, că nu me mai îndo
iesc. Vëd in sufletul meu ţara desrobită. Ye-l copiii 
voştri desfătându-se. nebătuţi de biciul duşmanului... 
Totă ţara Ardélului va fi iarăşi ţară românâscă, va 
avé legile ei, drepte, păriuţesci, sfinte, va avé cap 
un român. Eu voiu fi intre cei da pe urmă străjeri.

Cloşca se grăbi a adauge;
— Tu vei fi craiul nostru; căci nimene altul nu e ia

i
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stare a apăra ţara, cum o vei apără tu. Tu să fii 
craiul Ardélului.

— Cum? măi! da pentru crăia ta m’am luptat ou ? 
vânător de domnie sunt? nu unul, ca şi voi, luptă
tor pentru a desrobi némul? pentru a face, ca tot 
românul să fie craiu peste sorta lui?

— Când némul va fi desrobit gata, atunci va pu- 
té altul să se suie pe scaunul crâiei. Ansă, până 
când mai avem de luptat greu, până când abié s’au 
deşteptat şi desrobit şepte ţinuturi şi parte din al
tele, pănă când numai cu sabia in mână putem să 
facem câte un pas peste duiumurile de duşmani tur
baţi, avênd sub arme abié doue çleci de mii, până a- 
tunci numai un căpitan pote să ne fie craiu şi po
runcitor, un craiu căpitan ; şi acela numai tu poţi să 
fii, care astăzi eşti inaieve craiu peste jumătate ţara 
Ardélului. Şi împăratul te a cunoscut aşa. Şi apoi 
uiţi, cât de anevoie se deştăptă omenii din unele ţi
nuturi ? cât de cu intârziere se îmbracă in arme? 
Scii tu pentru ce ? Din nenorocita lor indoială, cum 
să asculte? de cine? să le respundem : „De craiul 
vostru!“ şi atunci ei vor fi fericiţi de a asculta. La 
numele de „craiu al românilor desrobiţi“, ca de un 
farmec trebue să se scuture din ameţala indoielei şi 
neascultării, şi să se bucure, vëçlênd, că ne am ales 
domn pe adevăratul tată şi apărător, craiu căpitan 
peste Ardélul desrobit! Eu cred, că trebue să tri
miţi la toţi românii din töte părţile^cărţi de deştep
tare, ba chiar porunci, ca.de la cea mai înălţată că
petenie a lor, ca de la voivodul lor, pentru ca in-
dată să se deştepte cu toţii şi să deie ascultare.....
Scrie-le acuma, scrie-le, Măria Ta !... striga Cloşca, 
aprins de un nou foc de însufleţire.

In acea clipă, doi voinici se furişară la o parte, 
şoptind unul cătră altul :

— Aurişi ?

i
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— ÀtiçLiiu.
— Nu uitâ.
— Nici tu.
—- Să mergem la Măria Sa domnul Hollaky.
— Să mergem ! şi 8ă-i spunem.
Ei porniră şi ieşiră din tabără.
Erau spioni unguri. TolVaj, pe românesce Tălhariulr 

şi cu Ördog. adecă Dracu.
Când zise Cloşca „Scrie, Măria Ta“,—Horea sări 

ca de pe foc, şi se răsti la dînsul :
— Ce cuvânt grăişi, Ioane ? Eu, precupeţ de cu

nuni crăiesci? eu hbţ de scaune domnesci ? Să nu 
mai cutezi a zice ancă odată asemene Cuvent, căci 
din acea clipă să nu te mai vëd in ochi! Eu pri
mesc sfaturile tale; nu primesc ansă mărirea dom
nească, ci reinân curat numai ostaş, ca şi tine, Ioane !

— Ei, dar dacă alţii, fără virtutea ta, au putut 
fi voivozi, cum Lirţoiu şi Stanislav, voivozi pe ţi
nuturile Oltului, Ioau, voivod asupra Bănatului, Mi- 
liitin, voivod al Mehadiei, Raia şi Stoica voivozi ai 
Caransebeşul ut, Bolia, voivod al Zărandului,—Négu, 
loan şi Petru tot voivozi peste ţinutul Beiuşului; — 
dacă au putut fi Stanislau şi Balcu voivozi peste 
Satumare,—Vlad şi Nicolae, peste Cluj, Dăbâca şi 
Solnoc, —

— Opresce-te, Cloşcă! strigă Horea,—Cloşca an
să nu putea a se opri, ci urmă inainte :

— Dacă Stefan, loan, Bogdan, Balcu şi Dragu 
au putut fi voivoçli peste Maramureş—alţii crai peste 
Făgăraş şi Chiöar, dacă un Jacob a putut fi craiu 
şi voivod aici peste ţinutul Abrudului,—apoi nu va 
fi craiu Horea, care astăzi e domn peste şepte ţi
nuturi? ! va închină el pöte unui fiu de lepă
dătură, unui—Stefan Trif, ori altui spânzurat ?

— Ah! Cloşcă, Cloşcă, limbă-lungă, şi minte-a -

se
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prinsă ! de ai sei tu, că cu aceste cuvinte* imi sapi 
gropa!... atunci ai tace....

— De acuma tac, domne. Iată, tac. Acuma m’am 
recorit.

Peste câteva zile se infa{oçè la imperafcul Hollaky 
cu Eszterhâzy, şi-i spuseră :

— Horea a resculat Ardeiul asupra puterii impë- 
rătesci, şi s’a pus el singur craiu şi domn peste ţară.

Impera-tul strigă:
— Se pöte ? .
— Da, înălţatul nostru impërat; iată, indură-te 

a vedé aceste documente. Ele sunt paşaporte iscă
lite de Horea.

împăratul le ve$u, stătu puţin pe gânduri, şi 
apoi dete porunci să pornéscâ' oşti imperătesci 
spre Ardél.

Hollaky scrise apoi episcopului Ghedeon Nichitici 
carte, poftindu-1, să induplece pre Horea, să se o- 
préscà cu redicarea iobajilor.

Pe valea Arămii merge Todor Miliăilă, buciumând 
in toate părţile şi chemând pre români la câte o 
'vorbă.

Acuma ajunge pe délul Alunûlui. Aci găsesce in 
margina pădurii intr’un loc şepte omeni, şeţlând im- 
prejurul unui foc. Unul dintr’inşii-se scolă in picio- 
re, şi 1 intrăbă :

— Da ce mai vii, Todore, şi pe aici?>
Todor* in loc de a-i resptţnde, il intrébà :
— Unde ţi-i casa,' Trifule:? dar ale-vöstpe, Nu- 

ţule, Gheorghe, Simiöne şi ceialalţi. - Stefan Trif ilin- 
trebă din, npu:

—» Ce? me cunosci?
— Respundeţirepede unde Vaţi retâcit? pote p’aici?J

?
i ■
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— Aici in pădurea Radacului.
— Aici sunteţi ca ascunşi de lume. Dar staţi; in 

care căpitănie sunteţi, de vë găsesc aşa fără grije ?
— In ce căpitănie să fim ? Noi nu suntem ostaşi.
— Nici până astăzi ? şi cum aţi scăpat de pedép- 

8 a ghinărari ului ?
— A cărui ghinërariu?
-- A lui Horea, voinicilor.
— A lui Horea! intörce Trif, eu am scăpat de mâ

nia lui Horea ; dar nu sciu, el cum va scăpa de mâ
nia mea.

— Stefane, dacă tu ai timp de glumit, eu nu am. 
Să sciţi, că vë insemn in oştea tinerului căpitan Iöu 
Horea. Când veţi au$i buciumul meu a doua oră, 
să veniţi cu repejune pe délul Capri, ori dacă nu, apoi 
să vë ascundeţi sub pămăut 
sănătoşi.

— Am să ascund eu pre Horea al teu in pămănt !... 
mormăi Trif pintre dinţi, dar nu in auzul lui Todor, 
care plecă înainte, tot buciumând mai departe prin
pădurile şi văile Bihorului.

*
Drumul de la casa lui Balcan până la Albac merge 

pintre frumöse dumbrăvi.
Prin amurgul nopţii un călăreţ zboră pe sub aceste 

dumbrăvi spre Albac’.
O grăbire inaripată il duce ca gândul. Aşa numai 

acela zboră, care duce o mare veste unor fiinţe scum
pe, cărora se închină cu tot sufletul.

Acest călăreţ e Horea.
Bucuria lui nui mai pote incàpé in inimă ; şi el 

se teme, să nu i-se despice : pieptul.
La puternicul resunet al hordlor lui, ca de un far

mec se deştăptă, chiar şi din somn, toţi pădurarii, 
gomicii, păzitorii şi ceilalţi locuitori ai acelor dum
brăvi, şi le aşcuită cu inaulcire .şi mirare. -

j

Acum remâneţi
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* \
Miezul nopţii e aprope. Căsuţa din crângul Feri- 

getului e cuprinsă in adâncă tăcere.
Numai un suflet dé om veghézà la zărea unui fo- 

cuşor din vatră. Acésta este I'ina. Ea şede pe o la
viţă, şi törce liniştită, păzind pacinicul somn al co
pilului seu mai mic. Gândurile ei urmézà pre so
ţul seu Yasile şi pre fiul stu loan pe căile depăr
tate ale soi ţii.

Deodată numai se cutremură, căci aude paşi de om 
apropiindu-se de uşa casei, apoi aude uşa tindei des- 
chiçlêudu-se, şi la urmă vede, că şi uşa casei se des
chide ine et.

— Vasile! strigă ea deodată, cuprinsă de cea mai 
dulce bucui ic.

— Iliuo! respunde Horea, ii sărută fruntea cu 
sfântă căldură, şi o intrâbă cu mirare;

— Cum? llină, aşa de târziu şe<Ji dtştâptă?—Ea 
ii respunde :

— Nu pentru alta, âusă m’au spăriet nesce omeni 
rei cu nesce cântece, care.....

— Cu ce cântece, scumpa mea?
— Ah! cu nesce cântece mai bine nu ar cânta

aşa nimene, niciodată....
— Cum ?
— Me tem a-ţi şi spune.
--Té rog, Ilino, spune-mi, ca să lidem amândoi.
— Ei cântau aşa:

Pân’a fost Horea ’mpërat,
Domnii nu s’au descălţat,
Nici in pat nu s’au culcat,
Prânz la masă n’au mâncat.

Apoi mai cântau şi aţâ:
Craiul, finu Niculesc,
Pe. care Horea *1. numesc.
Pană Horea-a ’mperăţit,

j»
b
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Domnii n’au mâncat din blid. 
De când Horea i imperat, 
Domnii ’n pat nu ş’au culcat. 
Nuinaj pe pământ uscat,

De ar imperăţi un an,
Nu s’ar mai culca şuhan *

Aşa cântau.
— Ah, draga mea, de aceste cuvinte tu te ai spă-

riêt?
— M’am spăriet, şi me tem, când le aud.
— Scumpa mea, nu te teme ; căci ele nu sunt de 

cât jucăria sermanilor iobaji desrobiţi.
— Dar eu când aud vorbă de mărire, de domnie, 

de craie, nu sciu pentru ce, indată mi se şi pare, că 
vëd mqrţea.

— Ilino, eu m’am hot ari t la viaţă şi la morte ; ânsă 
de acuma am ajuns, de nu mai gândesc la morte; 
căci lucrurile riostrë s’au intors spre bine.

Ilina incepù a suspina greu, şi zise :
— Ţu te vei face domn mare!
— Şi iţi voiu rhuîţămi chiar ţie, pentru înălţarea mea.
— Cum ? Chiar mie ?
— Adu-ţi aminte, Ilino, când mi-ai z:s, cam inris : 

„lata căpitanul scailor !“
— DumneŞiule! Aşa dară cu sunt vinovată!
— Ba ţie trebuesăme închip, pentru că prin acele 

cuvinte ale tale, .ca prin o sbânttie din ceriu, m’ai 
aprins să me fac adeyerâţ căpitan, şi să desleg 
némul nostru din lâuţuiile robiei.

— Tu te véi fade impărâ^, şi apoi atunci, vai de 
Ilina, sermana !

— Ilino, nici am fe'a nie fac impërat, nici aşa 
cuvinte de frică să nu-mi zici ! Nu Ve$i tu, cum eu

*) Nici odată-
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nu schimb niciodată sumanul meu de iobaj, cizme'e, 
cuşma, traista, nimica !

— Dar ce ai de gând să mai faci ?
— Am să desrobesc Deva ; apoi am sa prefac in 

români buni pe ungurii din Zlatna, din Galda, din 
Aiud, Cluj, Feneş. Gilău, Sâncraiu şi Zam, până Ia 
Huirdin, :şi âşa tot ArdéluL Eu şi cu Cloşca, 
pune deregăfori şi judecători tot numai români, şi 
noue numai împăratul ne va porunci.

Ilina se rugă cu lacremi in ocbi :
— Yasile ! Destul ai făcut. Nu mai umbla pe 

drumurile morţii. Opreşte-te.
— Să las Ardélul jumătate robit? Acésta n’aş 

pută să ,o lac.
— Ţe rog, Vasile, dacă ţi-r milă de lacremile 

mêlé. Opresce-te.
— Ilino, eu sunt in mijlocul unui vîrtej. Nu m’aş 

pută opri, chiar de aş vră; trcbue să merg inainte 
până, in capet, la viaţă ori la morte.

— Dumuezeule! Au să te ombre ! Vasile, gândeşce, 
cu ce feluri de morte ungurii ucid pre români ! ii 
trag in ţapă,—

— Fie!
— Ii frâng cu rota!
— Frângă-me!
— Ii taie in pafru bucăţi!
— Taie-me !

vom
!

!
I

;

— li ard in foc, de vii!
— Ardă-me, căci mai i^eu me arde iobăjiâ la

nemeşi unguri ! • :i: ‘ ' : J v " ' *
La aceste cuvinte, mii de săgeţi trecëàu prin ini 
i Minei. : ■' ' ' ■ -

l&i ■ • . Mi ivi . 2
ma

Un bucium se audi sunând, uşa casei se deschide, 
întră îbn Hagî Popa Giiştnuţ şi ’ncepe a- grăi că- 
fcră Horea.
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— Domne ! intăresce-ţi inima, acuma mai mult 
decât totdeauna.

Horea zîmbi,
Ilina 8e cutremură, şi se uita la faţa lui cu cea 

mai adâncă Încordare.
Crisenuţ urma:

, — Am colindat pe la toţi străjerii, am luat limbă 
de insciinţare de pela toţi spionii şi pândaşii noştiL 
Iată, câte sau intâmplat:

Mari oştiri veniră din ţara unguréscâ, şi incin- 
seră munţii din töte părţile ca intr’o verigă , de fer. 
Veni generalul Koppenzollern cu doue regimente,, 
apoi De Vins, Kâroly, Sturm, cu dragonii din regi
mentele Wiirtemberg şi Berlicliingen, putere de gră
niceri, secui şi alţii, de inăintară până la Dobra, 
Ilia, Deya, Orăscia, Vinţ, şi până la Cetatea-Albă.

Horea zimbi din nou, şi respunse :
— Oştile impërëtesci nu vin asupra nostră, ele 

vin intr’ajutorul nostru.
Un călăreţ sosi acuma, intră in casă la Horea, 

şi-i zise :
— Eu Bunt delà présfântul protopop Iosif Ada- 

movici, şi iţi aduc acéstà carte ; — şi dedù lui Ho
rea un răvaş.

Horea ceti intr’insul :
„Fiule Hore, présfântul meu domn episcopul Ghe- 

deon iţi trimite prin mine insciinţare, că înălţatul 
impërat iţi poruncesce, să te opresci din calea ne
legiuirilor tale, şi dînsul te va ierta/'

Horea zise călăreţului:
... Să duci dela; mine acest respunş :

— Nu cer iertarea împăratului ; căci noi nu facem' 
décât dreptate, ne desrobim din un jug nedrept şi 
Btrigător la cer, după cum vi é şi imperaţul,
. Când zise, aceste^ cuvinte* pe fruntea ;lui trecu ..ca 
un nour de negre presimţiri. « V. fJÎ*î '■»
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XXL Brutus•‘}X

Până in zori de ziuă tot sosiră căpitani, apoi spi
oni şi iobaji ca tot felul de insciinţări, care de care 
mai intunecate şi mai ameninţătoare. '

Mai apoi veni un gardist drept de la episcopul 
Ghedeon, şi dâdù lui Horea o carte. Horea ceti:

— „Să opreşti redicarea iobajilor, să-ţi: ceri iertare, 
şi impăratul te va ierta“.

Un alt vestitor sosi şi-i spuse: • ' •; ?
— Domne, husarii fac : vênatore să prindă pe* fiul 

teu loan, care e căpitan la Mogoş. •
— Pro fiul meu?».. ,
llina câçlù. in genunchi cu grăbire dinaintea lui 

Horea, işi puse manile ca de rugăciune, şi zise cu 
graiu tremurător:

— Vasile! fie-ţi milă de fiul teu !
Acuma intră Cristea Nicola, şi zise :
— Curtea se umple de căpitani şi iobaji ; şi veni 

şi un călăreţ ca sol trimis de cătră maiorul Stoia- 
nici, şi nu vre să intre in casă, ci cere să ieşi in curte, 
ca să-ţi deie o carte.

Horea ieşi. Călăreţul se închină, şi-i dedù doue cărţi.
Horea ceti intr’una in auzul mulţimii, ce era adu

nata in curte.
— „Hore, fiul teu Ioan e in mânile noastre, iu- 

chină-te, iscălind cartea de supunere, şi fiţi iertaţi c\i 
toţii“.—Acuma despătură pre ceealaltă, cartea desur 
punere, pé care cerea Stoianici să o iscălăscă—şi ceti :

— „Eu, Horea, sau Ursu Nicola, me inchin înal
tei dregătorii a* ţerei, cer iertare, şi - făgăduesc că nu 
voiu mai resculâ pre nici un iobâj*:...“

Horea se opri'din cetit -, se uită la sol,^şi zise cu 
linisce de petră;
. — Eu să iécàlesc asemene îngenunchere?—Zicând 
aceste cuvinte, strinse cartea grămadă in pumnii seL

r:
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Ilina ieşise şi ea după dinsul afară. Ea acuma se 
tîri in genunchi până la piciorelo lui, i le cuprinse 
ca perdută, şi striga, in graiu innecat;

.-j- Iscălesce! Vasile!: ei. ucid pre fiul meu. Iscă-- 
lesce! Ori mor şi eu.

Horea stetea ca un chip de marmură. Ilina se sim
ţea năduşită, şi abia gângavi cuvintele aceste cătră 
cei adunaţi :

—- Më rog, vouă, omeni buni, rugaţi-vë voi, doră; 
pre voi vë va ascultă. Rugăţirve mai degrabă !

Cei adunaţi incepură a zice :
- Iscălesce, domne. Iscălesce.

Horea se uita la dinşii, fără un cuvênt ; apoi se 
apropiô de cei mai din faţă, se pleca la dinşii, ca şi 
când ar fi vroit să-i vadă mai bine ; pe urmă se o- 
pri iarăşi in mijloc şi grăi:

— Să iscălesc ! cartea despre ruşinea noastră—să 
o iscălesc! Voi: ziceţi aeésta? români? iobaji imi zic 
asemene cuvênt? omeni cu ferul ars pe umăr? omeni 
bătuţi cu vergi? omeni puşi in obe$i ? mai voiţi voi 
ca ungurii venetici să vë mai spânzure cu capu’n jos ? 
mai voiţi voi, să vë apuce carnea cu clesce arse ? 
să vë mai bată cu biciul până să muriţi ? mai doriţi 
voi să fiţi prada selbaticilor fére ungureşti, voi, cu 
copii voştri, cu femeile vdstre ? !...

Horea se opri. Eaţa lui eră cu totul schimbată. 
Oohii lui parcă flăcări aruncau asupra celor dimpre- 
jurullui.

Aceştia steteau muţi, neclintiţi, parcă sub puterea 
unui- farmec peste fire.

In aceste serbăforesci clipite de. tăcere, numai ger 
metele Ilinei se aujjiâu.

Horea-ânsă părea, a nu le au<jli, căci urmă iarăşi, 
fără de a se uită la feţele lor, ci cu ochii mai mult 
cătrăi^ceriii, .câ şi un.; prorocmsufleţit: dé un foc dum- 
nèzeësc.

!
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— Vë place voue să mai munciţi in jugul tirani* 
lor, ca nesce fiinţe de muncă, numai cu faţa de bm, 
Cu Bimţul numai pentru suferinţă, şi nu şi pèntru o 
singură rază de bucurie pe an ? Vë place, să nu ve
deţi cu ochii o siDgură serbätöre, iar veninoşii Voş
tri călăi & aibă töte zilele numai serbători? vreţi 
voi, ca drept omenescă resplată, să vë ucidă cu to
porul ? să vë spânzure in furci, să vë tragă in ţapă, 
să vë frângă cu röta, să vă taie in câte patru bu
căţi, ori chiar sa vă ardă de vii!! pentru Ca nemul 
să nu se potă deştepta şi redicâ odată in piciöre? 
Asta o vreţi? şi acuma, după ce v’a trezit trimbiţa 
deşteptării? după ce aţi vë^ut ce putem noi, dacă 
dăm mână cu mână? şi acuma?

Horea se opri. Nimene însă nu fupse tăcerea El 
dară urmă:

— Ei bine, voi mai striga odată, celor amorţiţi ; 
treziţi-ve! treziţi-vă! şi iarăşi vë strig: treziţi-v0. 
Uitaţi-ve, eu aduc pre fiul ineu jertfă pentru tre
zirea şi desrobirea românilor! Iată, uitaţi-ve la 
mine,—eu rup cartea ruşinii, rup viaţa—fiului meu!..

Horea redică acea carte deasupra capului seu, o 
rupe, o azvîrle la piciörele solului, şi urmézà cu o 
înflăcărare din ce in ce mai cutremurătdre, fără să 
simtă, ca Ilina căzuse pe pamênt ca perdută ;

— Dacă voi vreţi, scrieţi o carte mare de supu
nere; plecaţi-ve, voi; şi uitaţi-ve lamine: me duela 
luptă cu ungurii tirani eu singur! şi vor scrie apoi, 
ei, duşmanii noştri, in cărţile pomenirii popörälof, 
că tot s’a găsit intre români unul macar, care s’a 
luptat cu ei până la urmă urmei.—Me duc ! me duc !... 
Remâneţi sănătoşi! eu m’am dus!...

In aeëa clipită, celei d’antăi raze ale sôrelui iucin- 
seră fruntea lui Horea ca irit’r’o cunună de aur, 
sfântă cunună de impërat al inimilor. El se porni 
cu repejune ca unul, ce nu mai vede nimica din cele

■
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ce sunt împrejurul seu, apucă lancea, sabia sa şi 
un bucium, saltă pe aprigul seu şoim, ieşi cu repe- 
giune şi porni înainte pe drumul Câmpenilor, strigând:

— Treziţi-ve voi, morţilor ! şi haideţi de vë luptaţi 
alăturea cu mine

Toţi cei de faţă ânsă strigară şi ei insufleţiţi :
— Şi noi mergem, mergem şi noi !—Şi se porniră 

după Horea cu toţii.
. Horea dedii apoi lupte la Remeţi, Ponor, Lupşa, 

Stănija, Blăjeni, Dupăpătră, Buceş, Brad. Buruieni, şi 
mai la fîe-care sat din munţii Abrudului.

Vëçlênd Horea că munţii sunt incungiuraţi din töte 
pârţile, dădu. porunci, zicând :

— Toţi ostaşii noştri să se apuce iudată să facă 
intreite tăieturi de păduri la Mogoş, la Remeţi Buceş, 
Dupăpetră, Vulcan, şi peste tot locul in ţiuutul 
NegrileBei, să ingradésca cu trunchi grămădiţi satele 
vecinaşe, şi să inchidă tote drumurile şi trecătorile.

Sute de topore şi de . feresteie incepură a cântă 
prin töte acele păduri; — şi o muncă de urieşi se 
îndeplini.

Horea trimise ştafete din sat in sat, să spună, ca 
toţi să se redice in apărare bărbătăscă ; şi dacă-1 
vor asculta pre el, némul şi viţa românilor din 
Ardél in veci nu va mai fi pusă să asculte de unguri.

Românii se luptară apoi ca nişce lei.
In ziua a şeptesprăzecea din luna lui Noemvre se 

luptară sub comanda Ini Crişanu la Remeţi, apoi la 
Brad, şi sfârmară oştile lui Şulţ şi ale lui Stoianici.

In aceste lupte românii îşi strigau unii altora:
— Odată cu capu, feciori ! căci vine Horea cu ţara!
Stoianici işi lua ajutore, şi se intorse spre Hălmaj.
Crişanu se puse la lucru dimpreună cu bunii sei 

căpitani Gheorghe Marcu delà Crâstior, Toma Ber
na delà satul Vaca, Ioau Faur din Tomnatec şi Va- 
eile Sgârciu din Selisce, nepotul lui Cloşca, adu-
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nară atâta Ö3te de români, că Stoianici nu mai cu
teza a se lupta, ci înşela pre Crişanu, cu vorba, că 
el vré să se impace, făgădui marea cu sarea,, până 
ce Crişanu, om cil bună credinţă, primi acea irapă- 
căciuae ; românii se imprăsciară, de3cărcându-şi pus- 
cile in vênt.

Stoianici se intorse apoi ca pe furiş.
Tot rn acele zile, românii bătură oştea maiorului 

Dolcinengo la Lupşa.
Cea mai mare oste se apropia de Mihăileni sub 

comanda sub-colonelului Kray. Acesta se spăriă de 
oştea lui Horea, şi cerù ajutore.

Mai ântăi se apropie oştea de secui a urieşului 
Hâzy, cel mai puternic şi mai vitéz căpitan, căruia 
pentru măiestria lui in lupte ii ziceau Mesterhăzi, 
adecă Meşterul-Hâzy.

Horea aştepta pre Kray la Mihăileni, când deo
dată sosesce la dînsul un călăreţ, şi-i zice cu grăbire :

— Domne! veste rea pentru tine. Ascultă: Mi s’a 
spu9 :n Albac, că unu Stefan Trif a arătat mai ma
rilor că tu ai fi murit, şi ei apoi vor să prindă 
pre soţia ta, să o arunce in temniţă; după obi
ceiul lor.

Horea pornesce in fuga cea mare spre Albac, 
zicând :

— Despre Trif cred că va fi făcând şi acésta 
négra uneltire.

In drum il intêlnesce un pând*ş, ii face semn; 
şi-i veste8ce: .

- — Domne, Mesterhâzy e la Valea-Vinţii, cil omite 
de husari

— Ah ! mare veste imi spuseşi, căci de mult 
il căutam.

Zicând aceste cuvinte, se opri din drumul spre 
casă, se intèrse la östea sa, şi striga;

— Să vină după mine loan şi Stefan Ispas, cu ce-

H*l J
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tele lupşeniJor! mai luă. o sabie, de avù acuma doue, 
şi porni înspre Vaiea-Vinţii.

Gei doi căpitani cu călăreţii lupşeni porniră după 
dinsul, şi curând zăriră cetele lui Mesterhâzy.

Horea strigă de departe :
— Mesterhâzy, ieşi in faţa mea, dacă ai inimă.
Urieşul ii respunde;
— Bucuros, pentru că, de pe mantia ta şi de pe 

pana ta cea albă, vëd că tu trebue să fii chiar Horea, 
împăratul Moţilor !

— Sunt chiar Horea.
O clipită stătură, şi se mesurară din ochi unul pre

In cea urmăţâre deodată redică amândoi săbiile, 
şi ge aruncă unul asupra altuia.

Săbiile lor se întâlnesc, se ciocnesc una cu alta. 
A lui Mesterhâzy ii zb6ră din mână.

Iată, ţi-o dau pre a mea, ţine, strigă Horea, şi ii 
întinde sabia sa.

— Eşti prea mândru, craiule ! Da tu cu ce să te 
aperi ?

— Nu-mi purtă tu de grije, ie-o; căci iată, eu 
mai am una.—Horea redică altă sabie.

Mesterhâzy primesce sabia, o stringe mai tare, o 
redică, şi dă cu ea spre capul lui Horea.

Acesta o dă in lături, şi cu iuţala fulgerului il lo- 
vesce pre Mesterhâzy, de-i taie braţul drept de la 
umer.

Mesterhâzy lunecă de pe cal. Horea se scobâră 
şi el, şi păşesce cătră duşman ; âusă acesta cade a- 
cuma la pământ; căci lupşenii sosind, deteră (lin de
părtare focuri, luând la ochi mai ântăi pre Meater- 
hâzy, spre a păzi pre Horea.

..Husarii .vexând mdrtea, căpitanului lor, sè turbură. 
Unii pornesc să fugă ; alţii ii întorc înapoi. .

Lupşenii sosesc, in frunte cu cei doi căpitani Ispas ;

altul.

t
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se incaieră cu husarii in crâucenà luptâ ; ii taie pe 
jumetate; ceialalţi se pun pe fugă; lupşenii după din- 
şii, şi mai taie mare uumer.

Horea face un semn. Cornurile şi trimbiţele ii 
chiamă inapoi ; ei se adună la Joc împrejurul ghioe- 
rariului, şi işi ieu repaus cu toţii.

XXII,I Biruinţa uneltirilor.
ôsfcea cea mare se aduuă la Mihăileni io trunte 

cu căpitanul Micula Bibatţ din Blăjeni.
Peste câteva zile, Horea cu remăşiţele călăreţilor 

sei lupşeui, merge intr'acolo in greul nopţii. La fie
care străjer intrebă, ce face Bibarţ cu oştea?

Nici un străjer nu avea nici o cunoscinţă de
spre el.

Apăsat de o adâncă grije înainta dară in fruntea 
vitejilor sei lupşsni.

Pe un şes numai ce zăresco prin intunecime nesce 
movili. Se apropie de ele. Un greu gemet il scutură 
din visurile treziei sale. El se opresce. Ascultă.

— Cine-i ? Cine geme? strigă el.
— Eu sunt. Aici, in vîrvul movilei.
Horea deecalecă, păşesce să se suie pe movilă. 

Decodată ansă sub piciörele sale simte trup de om. 
y înfiorat, face doi paşi iuapoi.

/ Episcopul Ghedeon Nichitici se preumblă prin pa
jilatul seu fără grije, când, intr’o bună demindţă, iu- 

!j fră la dânsul un gardist ungur, şi ii dă o hârtie pe- 
fi cetluită. I »insul o despecetluiesce, o cetesce, şi, ce- 
// tind-o, faţa lui se face când albă când roşie. Eră 
/ carte delà cancelarul Ardélului. El ceti:

/ j — „Părinte Ghedeon ! Nu mai putem birui pre.
I blăstămatul acela de Horea. A remas să ne rugăm 
! să-l biruesci Sfinţia T?....“

I
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— Ea să-l biruesc ! pre Horea !
„....Când el era căpitan in oştea impërâtéscâ, şi 

•se facù vestit, Sfinţia Ta te ai lăudat, că el ţi-a ve
nit odată in gazdă.

Acuma dară te poftesc, că, dacă nu poţi să-l iu- 
dupleci, să se astâmpere el, să-ţi astâmperi tu turma 
ta de iobaji, căci dacă nici acuma nu o vei face să 
se astimpere, apoi vei inţelege siugur, că nu vom 
mai avé de unde să-ţi mai numerăm plata celor 
cinci mii de gălbănaşi pe an...“

— Adecă me va alunga din scaunul episcopiei!
Episcopul se bătu. cu pumnii in cap văietându-se :
— Domne, cine m’a pus, să me laud atunci că am 

cunoscinţa acestui drac impeliţat! Aşa mi se cuvine!
Apoi chemă diaconi scriitori, şi până adouazi tri

mise la toţi protopopii de sub domnia lui cărţi, 
prin cari poruncesce intregului popor al seu, să se 
lepede de Horea.

A treiazi porni şi el insuşi şi nu se opri până in 
tabera oştirilor unguresci ale subcolonelului secuiu 
Kray. Cu aceşti umblă la Ţebea, la Brad, la Crâs- 
tior, apoi colindă iu töte celelalte părţi de colo colo, 
şi porunci tuturor iobajilor, să deie armele, şi să 
se astâmpere pe acasă, făgăduind el de la dînsul, 
că ungurii ii vor desrobl pre români, ei de la sine.

Iobajii se incret^ură in făgăduinţele episcopului 
şi ale protopopilor sei şi se imprăsciară p’acasă unlii 
după alţii. )

Remase numai ost ea de sub comanda căpitanului 
Micula Bibarţ.

Horea porni din nou, cu o neobosire de adevărat \\ 
urieş, şi adună cete noue imprejurul Câmpenilor.

Intr’un loc maiorul Stoianici intêlni o cetă de ro
mâni comandaţi de un căpitan de ai lor, şi-i intrebă:

-— Da unde vë duceţi, feciori? imprăscieţi-ve pe 
acasă. Ei respunseră :

V
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— Unde ne a poruncit impëratul nostru, acolo 
ne ducem.

— Da cine-i impëratul vostru?
— Horea,—respunseră voinicii, şi îşi urmară dru

mul spre Câmpeni.
Ôstea lui Bibarţ era pe culmile dintre Mihăileni 

şi Blăjeni.
Episcopul Nickitici in fruntea oştii lui Kray trecù 

prin Mihăileni şi Sdrapţi, şi sosi la trecätörea cea 
strimtă delà Blăjeni.

Românii dau focuri de pe stânci şi din păduri.
Kray inţelege, că aici ş’ar puté găsi mörtea şi el 

şi totă oştea sa. Deci se opresce, se dă inapoi pe 
un mic şes, şi redică stég alb; apoi chiamă pre Bi
barţ, ca pentru impăcăciune.

Bibarţ se scoboră cu garda sa.
Când sososce in vale, Kray şi cu östea sa nu se 

mai veţiii; dar doi protopopi se apropiau de co
mandantul român ; şi unul ii grăi :

— Iată, iubite fiule, oştea unguréBcâ s’a tras ina
poi, ca să creţii, că noi venim cu adevărată pace, 
făgăduindu-ţi, precum şi tuturor iobajilor resculaţi, 
că töte, câte cu drept cuvênt cereţi, se vor iraplini. 
Chiamă aci töte cetele, să le arătăm şi lor iertarea 
lor şi implinirea celor ce au cerut şi cer.

— Bine că a dat odată dumnezeu, respunse Bi
barţ, porunci, de buciumarii chemară töte cetele in 
vale in gura strimtorii Blăjenilor ; — apoi stătură la 
intocmirea tuturor amënuntelor de impăcăciune.

Când totă oştea românilor era in vale, protopopii 
işi luară ziua bună delà Bibarţ, şi plecară cu re- 
pejune.

In acea clipită, aerul fu despicat prin ascuţitul 
sunet al unei trimbiţe unguresci de năvală.

Deodată ai noştri fură cuprinşi de mirare, neinţele- 
gând, ce este ; ânsă indâtă pătrunseră cu mintea lor,
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că ungurii s’au suit pe furiş, prin păraie şi văgăuni, 
până când cei doi intunecaţi copoi ai lor făcuseră 
pre români să se scoböre toţi in vale. Ei înţeleseră, 
că erau incungiuraţi ca intr’o cursă. Dar nu aveau 
loc, pe caro să se inşire in rânduri de bătaie. Deo
dată se pătrunseră cu toţii de sei rea, că erau in 
gura morţii. Nu le remase, decât a-şi vinde sângele 
cât mai scump.

Ungurii incepură de jur imprejur a da foc asupra lor.
Bibarţ dă pinteni şoimului seu, redică sus buz

duganul seu de aramă şi pornesce in gonă turbată 
spre fruntea călărimii lui Kray.

Adiutanţii acestuia ii ies inainte; Bibarţ se cioc- 
nesce cu ei, sfarmă capetele celor mai din frunte, 
şi-i dobora la pământ. Ceialalţi, dimpreună cu garda 
lui Kray il incunjoră; el işi iace împrejurul seu o 
rotă de aramă; bunul lui şoim cade cu pieptul sân
gerând; Bibarţ se redică in pieiöre, ca fulgerul, se 
mai luptă âncă mult, cum se apără uu leu in mij
locul unei potăi de o miie de lupi.... Braţul drept
ii obosesce; el apucă buzduganul in mâna stângă.... 
la urmă, intr’un târziu, nu-1 mai pöte purta, pute
rile ii secară; gardiştii năvălesc asupra lui, il do- 
boră la pâment ; şi aşa—muri Biliarţ mörtea cea 
mai vitejască, ce s’a ve^ut in acele lupte.

Ca şi Bibarţ se apărară şi ceialalţi români, ţinând 
piept o zi intréga sub loviturile duşmanilor, dobo- 
rînd şi ei dintr’inşii mare număr; apoi, la căderea 
nopţii, căzură şi ei cu toţii împrejurul sfintelor ose 
ale căpitanului lor, şi făcură o adevărată movilă de 
trupuri omenesc-i.

Târziu, după rnezul nopţii, câud Horea sosi la 
marginea unei movile, şi simţise sub piciorul seu 
trup de om, el striga :



— 85 —

— Ce-i acesta? Aci mi se pare, e şesul Blăjenilor, 
ce movilă pote să fi crescut pe el in trei zile?

— Hore ! — se auzi un graiu ca de om care more;—
Horea se opri immărmurit, şi ascultă.
— Hore ! zise din nou graiul cel neinţeles, aci sunt 

trupurile nöstre dimpreună cu a căpitanului Bibarţ....
— Cine eşti tu ? intréba Horea, cutremurat, —şi— 

unde eşti?
— Sunt aici, in vîrvul movilei, rănit greu. Mor.... 

Episcopul Nichitici şi cu doi protopopi ne au dus 
in cursă. Resbunare, Hore! resbuuare să iei odată 
pentru sufletele nöstre........

Horea işi ié suflet; se urcă cu repejune pe cea 
mai scumpă movilă de pe pământul nostru, ca să re- 
dice pre acel nenorocit, şi ajunge in vîrvul ei.

Luna injumetnţită resare, şi ţese peste totă acesta 
mărâţă şi cutremurătore privelisce un vel de tre
murător© raze.

Horea se plâcă să redice pre rănit. Acesta ansă 
nu mai e intre cei ce sufere.

Horea redică pumnii inspre capul seu şi strigă 
in cea mai zugrumătore durere:

— Nebunul de mine! care m’am jucat de a luptă 
cu Mesterhâzy, şi nu ara stat să mor şi eu alăturea 
cu bietul Bibarţ, şi cu sermanii mei lănceri !.... Acel 
episcop, acel sirb, ucide Ardélul românilor! şt tu, 
Kray, ca toţi ceialalţi ai voştri, ne ucideţi chiar şi
prin curse?.... Aii! resbunare—ai cerut tu, germanei
iôbaji? O, da, şi da, de o raiie de ori da! Jur, să 
asvâr! tresnete de resbunare iu veci,' in viaţa acésta, 
şi in ceealaltă! De mâna mea să nu potă scăpă nici 
in coşurile pământului, nici in.fundul iadului!....

Redicând aceste cuvinte, Horea pornesc'e inâinte, 
cu inima sângerândă.

Sosind la Oâmpeni, trimite pre Gristed şi Petru 
Nicola la Albac, cu o poruncă tainică;

L
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*
Cea de pe urmă taberă a românilor e pe délurile 

dimprejurul Câmpenilor. Crişanu cu ai sei pe délul 
Frunzelor, Iacob Todea cu cetele sale pe délul Ba- 
lomirésa, Ionuţ Dadei pe délul Ciocului, Gheorglie 
Marcu pe culmile Brădişului, Cloşca pe coma Reclii- 
ţei, şi cetele popii Gheorghiţă Nicola pe cöstele 
Reşinosei.

Inima taberei, cu garda şi cu corturile lui Horea 
e pe délul Capri.

Sörele e spre apus.
— Veste de alarmă! strigă gardiştii.
Vasile Sgârciu iese din cort, se opresce după o tufa, 

trage cu ochiana pe valea spre locul unde incepe 
drumul Abrudului. Apoi intră in cortul cel mare, 
şi raportéza lui Horea :

— Ôate nemţască delà Abrud.
— Câtă?
— Mai jos de o miie.
— Capcana să o facem, iubite Vasile. Ascultă-me: 

—Trimite poruncă pe töte culmile, să steie ne
văzuţi până -n amurg; apoi să stringă veriga, toţi 
inspre inimă. Ansă la tot pasul ochii la noi; cor- 
nurile şi tulnicele năduşite, mai multe şuierături şi 
fluiere, decât buciume şi tulnice. Focurile mici, ascunse !

— Aşa voiu face, scumpul meu ghinărariu.
Sgârciu ieşi, şi trimise poruncile cătră căpitanii de

pe culmi.
Horea ieşi şi el cu ochiana in mână, şi privi 

cum oştea nemţâscă intră in Câmpeni fără cel mai 
mic semn de grije.

Nöptea s’a aşezat.
Toţi cei din Câmpeni sunt adânciţi in pacinicele 

câmpuri ale somnului.
Ansă de pe culmea dinspre Albac ochi de vultur 

pândesc peste valea cea întunecată.

«
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Maiorul Adorian iofcră cu grăbire la subcolone- 
tul Şultz şi-l sco^ă.

Acesta sare din somnul cel ântăiu, şi maiorul ii 
raportéza :

— Colonelul meu, nöptea e négra; ansă pândaşii 
cei cu urechile cele mai ascuţite de pela cöstele dim
prejur imi trimiseră limbă, că de pela töte cele 
şepte défuri ale Câmpenilor simţesc şuierături nă
duşite, cornuri şi tulnice apăsate, chiote păseresci 
şi fluiere de reu semn, amestecate cu nechezături.

— Şi pe drumul Abrudului?
— Pe acolo cele mai multe !
— Chiamă in fugă aici pre‘opt ştafete sburătore.
— Aşa voiu face, colonelul meu.
Adorian ieşi. Schultz scrise patru cărţi; şi pre 

fiecare o mai scrise câte odată.
Opt călăreţi se infâţoşază. Schultz le dă la toţi 

câte o carte, zicându-le :
— Zburaţi înainte, pe alăturea cu drumurile, voi 

doi la Kray, voi doi la Ott, voi la Stoianici, iar voi 
la Dulcinengo. Lipiţi-ve de cöstele cailor, şi—drumul!..

Cei opt călăreţi porniră in zbor, ca nesce corbi.
Horea zări lumina delà Schultz, şi îndată dete 

poruncă:
— Pe drumul Abrudului să se facă vênâtore după 

ştafete zburătore !
Porunca acésta ö dedură din gură in gură din fluer 

in fluier, din tulnic in tulnic, până la drumul 
Abrudului.

La mezul nopţii, gardiştii ii aduseră pre patru 
ştafetari, legaţi cu mâni le la spate.

— Unde le sunt ştafetele ?
Gardiştii găsiră sciisorile.
Horea ceti : „cătră Kray, cătră Ott, pentru tunuri! 

cătră Stoianici, cătră Dolcinengo. Bună vênatore!
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Apoi trimise porunca, acesta:—-Să se stringă cer
cul asupra inimei Câmpenilor.

Zorile se revarsă peste vârvurile délurilor, apoi 
se aşază peste costişe, pe urmă ajung şi pe şesurile 
Câmpenilor.

O bubuitură de tun scutură nourii.
Horea stetù o clipită pe gânduri ; apoi intrebă cu 

repejune pre călăreţii prinşi in acea nöpte:
— Câţi ştafetari aţi pornit voi din Câmpeni ?
— Opt.
— Al patru au scăpat ! s’a hotărit! lui Şultz ii 

vin ajutore. Chemaţi inapoi pre töte cetele aici pe 
acésta culme !

Cornurile, buciumele şi tulnicele incepură a re- 
• sună, dând semn de intörcere, şi töte cetele se a- 
dunară pe délnl cel mare, imprejurul maimarilor.

Acum sosesc la Câmpeni Kray, Stoianici şi Dol- 
cinengo cu cetele lor de pedestri şi câlărime, şi 
Ott cu tunurile ; SchuKz incepe a resufla iarăşi fără 
giije ; iar Horea zice căpitanilor sei :

— Copii, förele nostru s’a ascuns, dar numai 
pentru acest an.

Apoi dă porunca aeésta :
— Cu oştea imperătescă nu ne luptăm. Toţi să 

vë intorceţi pe acasă.
Un sol sosi acuma la marginea taberei şi striga:
— Câte trei sute de galbini imperătesci aceluia, 

care va prinde pre Horea, ori pe vreun căpitan 
de ai Jui.

— Ce ? strigară românii —trei sute, pe capul unui 
craiu şi voivod? Ruşine! Ve dăm noi şase sute pen
tru capul celui ce se va încercă să-i prindă. Autji, 
măi cătană, şase sute!

Zicând aceste cuvinte, românii apucară pre ne
ruşinatul sol, şi il trimisëra cu respunşul lor, opri.n- 
du-i pe loc numai-capul.—
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Horea redicà stég alb, şi grăi. căpitanilor şi cete
lor adunate:

— Pentru acest an, lupta s’a inchiet. Iubiţii mei 
căpitani, dragii mei copii! ungurii şi cu cancelarul 
iarăşi au inşelat pre împăratul. Dar eu me duc la 
scaunul împărătesc, şi il voiu lumină mai drept.

Acuma, mergeţi sănătoşi, fiecare la casa sa Apoi 
când va incepe codrul a irnmugnrf din noii, vă void 
chemă iarăşi, dacă va trebui, şi apoi - vom desrobl 
tot némul. Mergeţi fericiţi, copii mei !

Zicând aceste, intră singur in codru.
Toţi so luară după dinsul.
— Ce-i? ce vreţi?
- Mergem cu tine.

— Ba, să vă plecaţi dinain‘ea derogatoriilor im- 
părătesci !

— Nu vrem !
— De când aţi inceput a nu me ascultă? Vă po

runcesc! înapoi! Şi apoi* la iucolţirea codrului— 
ne vom vedă.

i

La porunca hotărită a mai marelui, cetele işi ple
cară çapul spre pămănt, şi se opriră pe loc.

Lacremile începeau a curge pe feţele lor.
Ueodată numai cei de apröpe se aruncă la picio- 

re?(e lui Horea, sărutăodu-i genunchii, incepênd a 
plânge şi a se văietă cu amar,, zicându-i: 
j — Cere-ţi şi tu iertare, şi trăiesci!
ij El se uită la dinşii, zimbesce, apoi le poruncëscë, 

işă-l lase mai degrabă, se depărtăză cu repejune, se 
ntorce ancă odată, le face cél de pe urină semn dë 

despărţire, şi intră in desişul codrului. Ve<jleiidii-stf 
singur, fu cuprins de un âdevçrat dot de a mai ve- 

.cHă âncă odată pré scumpii sei fraţi de vitejie; se 
s^;Ui intr’un vérv de. stâncă şi' se uită pesté codru 
^rept pe culmile, pe cari ii lăsase. Acolo vă<jlu, cum*

w
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ei erau incungiuraţi de oştile impărătesci, şi işi pu
neau armele la piciörele comandanţilor.

La àcéBtâ privelişte ii dădură şi lui amare lacremi; 
şi de astă dată nu le mai opri. Aci eră şi el nu
mai om....

Deodată numai zăresce, că un pâlc de husari se 
aleg, dau pintini cailor, şi se pornesc in galop drept 
spre codrul, in care eră dinsul.

El şopti acuma in sine :
— Peste un ci as au ajuns p’aicia.
Şi intr’adevër, husarii treceau chiar pe acele lo

curi. Acolo se ajunseră cu un român.
Horea ii privia de sus dintr’un cotlon al stâncei 

pintre crengile stufose ale stejarilor.
Husarii întrebară pre român:
— Ei, bădică pădurar, incotro a apucat ?
— Cine ? blăstămatul de Horea ?
— Da, bădişorule. El.
Horea cunoscù pe graiu, că acel român era Cloş

că, şi ascultă cu incordare, să vadă, ce le va spune ?
Dinsul respunse:
— Horea e p’aicia.
— II cauţi şi tu ?
— Da; il caut. Trei sute de galbeni nu se găsesc

in töte zilele. Iaca, a apucat pe acolo. Aidem, stă-1 
ajungem. \

Dinsul porni. Dar husarii erau călări; ieşiră in am
intea lui, şi se repeziră inspre locul arătat. i\

După ce se depărtară toţi, Horea dedù un şuieri 
păseresc. Cloşcainţelese, şi se urcă şi el in cotlonul!, 
stâncei.

T— Doi husari ! şopţi Cloşca.
. - Să-i luăm la ochiu ! zise Horea.
In. clipitele următore doue pocnituri re sunară, ş|ţ 

amândoi husarii căzură de pe cai.

■
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Horea şi cu Cloşca se scoboră, incalecă pe caii 
husarilor, şi sé pornesc in g6na cea mare spre Albac.

Câţiva husari ii zăresc, ii cunosc;—o chiuitură de 
iad zgudue codrul; ei se ieu după dinşii ca o po
taie de lupi, şi se pierd prin desişele nestrăbătute, 
in vênâtore turbată.

Nu departe de Albac, pe o costă a Bihorului, po 
hdiele au săpat o văgăună ângustă şi adâncă. Pe 
creştetul costei, pe Vîrvul-Vîrvului se zăresce un turn 
de tumurugi, do ciöte şi bolovani.

Pe acea văgăună se urcă cu repejune doi bărbaţi 
cu o femee şi un copil. După dinşii vro douezeci 
de feciori albăceni.

La pölele muntelui alârgă după dinşii o céta de 
husari, făcând o infricoşată vênâtore Ja viaţă şi 
la morte.

— L’am prins ! — strigă husarii.
— Suntem perduţi ! — se văietă Ilina.
— Suntem scăpaţi!—şoptesce Horea, şi, dacă 

intră in văgăună, i-am potopit noi pre ei !
Horea cu ai lui iese pe creştetul Bihorului ; pe 

Vîrvul-Vîrvului. Husarii descalecă, şi intră in văgă
ună, zbierând.

— Stăi, câne!
— Iată*me, stau. Poftim, suiţi-vë la mine, dacă 

aveţi inimă in voi !
Ca şi când tunetul duruie din nour ip nour, şi 

zgudue pamêntul, cutremurând până la pse pre ori 
ce muritor, aşa bubuitură scutură crierii orbilor vâ
nători, şi deodată le sări inima din loc.

Cei din frunte ingheţară, vëçlêod - ce se roßtogo- 
le8ce pö văgăună injos drept asnpre capului lor.

Un ingrozitor ţipet de morte spintecă aerul, şi 
cei din urma lor numai ce zăriră, că cei dinainte
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âboră ih capul lor, pocuiţi de cătră un pohoiu de 
tumurugi de ciote şi bolovani.

Ö ibgrbzitore amestecătură de dorduituri, pocnete 
şi răcnete de morte so redică ; şi se face o neauzită 
ihvălmăşală de omeni, de tumurugi, ciote, bolovani, 
de eâDge şi năsip ; se redică un turn de prat gal- 
bin; — iar sus, sus, pe creştetul Bihorului, pe Vîr- 
vul-Vîrvului, pe marginea prăpăstii, se zăresce un 
om cu pană albă, cărând in genunchi, stringând la 
pieptul seu o fernee şi un copil, redicând apoi bra
ţele spre ceriu şi se aud cuvintele rostite in tre
mur de fericire :

— Acésta e mâna lui dumnezeu ! !....
XXIII Iudă.

In pădurea Radacului este intr’un loc o pesceră 
adâncă şi intunecosă. OmeDÜ ii zic „pescera dracu
lui“ şi se zice, că intr’insă ar fi locuit chiar dracul.

Pe ornetul cel ingheţăt al Radacului urcă un cer- 
şitor ţinând de mână pre un altul, şi după dinşii 
alţi patru, şi merg mainte, până la gura acelei pesceri.

— Intraţi după mine, şi taca-vë gura, - le zice cel 
dinainte.

— Va tâcé, când va avé alt ceva de făcut,—res- 
punse unul; apoi intrară toţi şase in coşul pescerii.

— Măi ! asta parcă-i gura iadului, zice unul,—şi 
păt’că aici in iad ë mai bine, decât sus in raiu, căci 
aici nu ingheţi; mori mai călduţ.

— Şl nü de férue, Nuţule, respunse un alt graiu 
éiù peşteră, şi adause :

— I-aii adus pe toţi cinci?
— Ba i-au adus piciörele lor.
~ Feciori ! ce v-am făgăduit eu ? intrébâ ' graiul 

cel de mainainte.
— Ne ai făgăduit; că ne vei inveţă, cum să fa

cem galbini.
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— V’am fagăuit ; ansă voi aţi stat cu mânile în 
sin, şi aţi intârziet. Şi se scie, că dracul nu baţe 
aurul când vrei tu, ci când vré el. Dar noi tot să 
incercăm. Vroiţi ?

— Decât să murim de forne, noi suntem gatar— 
a mânca şi pe dracul!

— Apoi sciţi, că chiar aţi nimerit-o, să mâncaţi 
pe dracul. Câci cine vré ca dracul să-l inveţe să- 
facă aur, acela trebue mai ânfcăi să facă o mare 
năzdrăvănie, care să placă dracului. Care C9 aţi fi 
gata să faceţi?

— Eu aş aprinde casa fişpanului.
— Eu aş da foc la un oraş întreg.
— Eu aş aprinde casa impërâtului.
— Eu aş zvirli o pétrà in capul lui Horea, căci 

el nea adus aceste zile pe capul nostru.
— Eu i-aş da in cap cu un topor.
— Eu l’aş lega, şi l’aş da pe mâna lui Hollaky.
—' Stati ! tăceţi cu toţii. Tari voinici sunteţi toţi,

şi dacă n’aţi intârziet. pöte veţi puté inveţa a face 
galbeni. Să vë spun dară: tocmai pe Horea este să-î 
prindă, dacă nu cumva l’au prins. Ei! dacă nu Par 
fi prins alţii, pe potecele, pe cari le sciu eu, ii vom. 
prinde noi;—căci, ore ce minune este şi acest om?

— Ce minune ? Ia, un călău, care pre câţi ro
mâni chiar nu-ia resturnat in braţele morţii?

— Haidem, să-l judecăm ! apoi să-l prindem.
— Ba haidem, să-I prindem ântăi, şi pe urmăr 

să-l judecăm !
— Haidem ! dar staţi. Dace vom face acâstă mare 

năzdrăvănie ? apoi vom pùté face galbeni ?
— Veţi puté. Fiecare din voi va sei meşteşugul 

de a face intr’o clipită să aibă in palmă ; o şută de 
galbeni împărătesei!

— Câte o sută!
— Da. Pentru că să sciţi dracul nu e aşa de
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zgârcit, ca ömenii, Numai să-i faceţi o năzdrăvănie 
bună, că vă dă şi mii de galbini.

— Aidem !
Ieşind din pesceră, Ştefan Trif grăi bunilor sei 

făptaşi :
— Staţi, măi. Iată, ui taţi-vë in gura acésta intu- 

necată a pescerei dracului. Din intunericul ei iese o 
mare lumină. Na-vë arvună! Ţineţi palmele, să ve
deţi, ce iese din acel intunerec.

Toţi cei şase spânzuraţi intind palmele mânei 
drepte. Trif le pune intr’insele câte un ban. Ei le 
trag inapoi ; se uită cu sete nebună, si strigă ca 
nebuni.

— Un galben ! Ura! dracul se ţine de făgăduinţă!... 
Că doră el nu e om !

— Ba, să sciţi, că şi omenii trebue câteodată să 
se ţină de ce au juruit. Cum voi acuma, voi sun
teţi legaţi. Voi veţi facè o faptă mare, pre care nu 
o pot face şepte sute de husari ! şi alte şepte re- 
ghimente de cătaue ! Numai să vreu eu să vë arăt 
culcuşul leului iu ascunsurile Scorăcetului.

— Arată-ni-1 ! Căci de acuma nu scapi tu de 
noi şase......

După acéstâ strălucită legătură, porniră toţi şapte 
prin codrii Eadacului.

Mare vânătore s’a intios priu codrii Bihorului, o 
vênatore imperătâscă.

Hăitaşii sunt şepte sute de husari secui sub a- 
scultarea sub-colonelului Kray, iar vânatul e un apo
stol, un mântuitor, e Horea, dumnezeul celor apăsaţi.

Stefan Trif şi cu alţi şase precupeţi de sânge o- 
menesc sunt cânii, cărora nu li se cuvine numele 
de om.

Acéstâ venătore ţine de zile şi septămâni întregi.
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Crângurile Bihorului nu se indura a da pre im- 
përatul lor pe mâua lupilor.

Iarnă grea s’a aşezat pe munţii Car patului.
In ţinutul Albacului, pe costele Bihorului este o 

pădure urieşe, pădurea Scorăcetului. In mijlocul a- 
cestei păduri, in locul cel mai ascuns, este o colibă.

Din apropierea colibei pléca un bărbat, o femee 
şi un copil. Lacremile curg şiroie pe obrajii lor.

Intr’un loc bărbatul se opresce, şi zice :
— Eu nu pot să me duc mai departe. Călăii mei 

m’ar pute zări. Duceţi-vă voi. Voué nu vë vor face 
nimica. Duceţi-ve la Călata. Cale bună, şi viaţă bună! 
Dumnezeu să vë pazésca! Pöte ne vom mai vedé in 
acé8tà viaţa. Eu trebue să me intorc in căile ur
sitei mele.

Pribégul se opresce pe loc. Ochii lui remân lipiţi 
la cei ce plecă inainte.

Iutr’un rând le strigă:
— Să nu uitaţi să redicaţi pânza cea albă când 

veţi ajunge peste cercul sciut, in vîrvul piscului, ca 
să sciu bine, că aţi scăpat vii peste hotarul irichi- 
sorii mele.

Când ii perdù din vedere, se intörce la coliba 
cea părăsită.

De de parte zăresce intr’insa un om.
— Cine să fie ore acel om ? Nu va fi ore bietul 

Cloşca? Ah! dumnezeu e indurat! E chiar el!
— Să-ţi arăt, ce am adus, zice Cloşca, deschizând o 

traistă, iată: şase coji de pâne; le am Tăpit delà 
uesce câni; şi patru morcovi; i am scos din pâmênt. 
Astă nöpte, eram la ferésta unuia, care imi fusese 
prietin ; şi am au^it, spunând, că şerpele de Hollaky 
Istvân n’ar fi périt sub casele din Curechi, când au 
ars, şi că diusul ar fi făcând vênatore asupra nostră.



— 96 —

t— Hollaky? Nu se pöte. Hollaky s’a făcut scrum. 
De Faş sei viu, n’aş puté avé pacea somnului. 
De e viu Hollaky, nu mai ies eu cil pace din 
codrii Scorăcetului. Pöte de aceea e atât de crân
cenă pază.

Horea şede cu loan Cloşcă la foc in coliba cea 
părăsită, şi se uită spre piscul cel mai apropiat, când 
unul, când altul, cu rândul.

— Nu vëd nimic ; zice loan, fiind rândul lui de 
a se uita.

Ii vine rândul lui Horea, loan Be culcă jos, pe 
un pătul de găteje şi de frunze uscate, se invëlesce 
cu cojocul seu, şi, obosit de drum şi de necasuri, 
se adâncesce in un somn greu.

In acele zile, Stefan Trif se porni şi el in vână- 
töre asupra lui Horea, şi umbla pândind pe töte 
potecele cele mai ascunse.

Era in luna Decernvre, ziua a zecea.
Subcolonelul Kray chemă la Câmpeni pro pădura- 

riul Antonie Melzer, şi-i zise:
— Horea e in pădurile tale. Să arăţi căpitanilor 

mei, lenei şi Vajda pe ce cărări să-l caute, căci ei 
ar retăci prin ele ani intregi.

— Cetele armate nu pot să-l prindă, respuuse Mel
zer. Ansă eu iţi voiu da un alt tertip pentru prin
derea lor.

— Ce tertip?
Am eu un gornic, un puiu de venetic iudă, po

reclit TriF, pentru infâţoşarea lui, acesta pör.fcä ură 
de morte .asupra lui Horea, pentru că in tinereţe 
Horea i-a luat pre alésa inimei lui. Acesta cred, că 
va căută a-şi recorl focul inimei, prinzând pre duş
manul seu, după cum se laudă.

— Trimite-mi pre acel gornic.
— înţeleg, colonelul meu.
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Horea gândiâ in gândul seu:
_ Hollaky şi cu Stefan Trif au să-mi facă cea mai

pomană, când vor face vênâtore asupra capu
lui meu, şi când me vor trimite din această strălu
cită viaţă in lumea păcii vecinice, in lumea morţii. 
Ajută-le, Domne ! indată ce voiu apucă a vedé pân
za cea albă pe piscul cel sciut...

El şi cu Cloşca se incălzesc la focul unui brad 
mare scorburos, când sosesc patru puşcaşi.

— Bun găsit, voue doi vânători !
— Bun venit voue, alţi patru vânători !
— Gerul acesta e al dracului.
— Focul acesta e al lui Dumnezeu; veniţi, şi vë 

incăltjliţi la dinsul.
— Mulţămim voue, omeni buni.
Doi gornici se aşază de amândoue laturile lângă 

Horea, şi doi asemene lângă Cloşca.
— Ce mai veste prin lume ?
— Ia, trebue să adunăm vânat pentru domni.
— Răbdare numai, să vie ziua cea bună, căci a- 

tunci vom curaţi noi şi locurile aceste.
— Eu răbdare? dar nu mai am răbdare.
— De ce?
— De ce? Pentru că tu eşti
— Ei? cine sunt?
— Eşti Horea!
— Şi tu samini cu Trif, cu Stefan Trif.
— Samân cu mine.
Zicând aşa, Stefan Trif apuca pre Horea de bra

ţul drept cu totă puterea. Deodată cu el, Nuţu Mă
tieş il apucă de ce) stâng; in aceeaşi clipită Ioau 
Mătieş şi cu Gheorghe Mătieş apucară pre Cloşca.

Horea aurind numele de Trif, cu iuţala fulgerului 
inţelese, că e perdut, şi că cărţile ce avea in sin pu
teau să arunce o neaşteptată lumină ori umbră asu

mare

7
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pra împăratului. De aceea se ingrijï mai ântăi dea 
arde acele cărţi. Drept aceea îşi resuci braţul din 
manile lui Stefan Trif, scose cu negândită repejune 
téncul de cărţi din sin, şi le arunca drept in mij
locul celor mai mari flăcăii. Apoi el singur intinse 
cu mândrie lui Trif braţul, ca să-l lege, dacă are a- 
césta in gând.

Acum sosesc doi fraţi Negulesci, şi cu George Ni 
cula, şi cei doi căpitani sunt legaţi in lanţuri.

Cloşca striga acuma :
— Ascultă-raă, Trifule, dacă iţi baţi capul pentru- 

bani, laßä pre Horea macar, şi-ţi iè casa mea din 
Cărpiniş, cu töte pământurile.

— Nu-mi trebuesce casa ta ! respunse Trif.
— Iubite Ioane, zise Horea, tu la tine nu gân- 

desci, numai la mine. Dar lui Trif sciu eu, că ii 6ete 
de sângele meu.

— Scii, pentru ce, crăişorule, zise Trif, „Horea“, 
„Făt Frumos“, „Anger horitor“, şi proroc cu sabie !“

— Mai zi şi Logodnicul Ilinei! respunse Horea. 
„Mirele Ilinei! soţul iubit al Ilinei“! Căci prin ve
ninul teu imi imulţeşti negrăita mea fericire.

Pe când aceşti diavoli legau pre Horea, le veni 
mirare, vëçLênd că el nu se lupta cu dinşii, şi işi ţi
nea ochii ţinţă pe dălul cel dinspre apusul sörelui.

Deodată, ochii lui se redică spre ceriu, strălucind 
in raze de fericire.

De pe piscul sciut, Ilina şi cu Luca ii făceau sem
ne de bucurie cu o pânză albă.

Negrii precupeţi, vëçiênd pe faţa lui zimbet de fe
ricire, gândeau in sufletul lor:

— Horea a înnebunit.
Convoiul pornêsce.
Trif nu-şi pöte astempărâ fericirea, şi zice lui Horea :
— Pentru douezeci de ani de munci de iad, tre- 

buiâ să-ţi resplătesc odată.

!

j
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_ Şi eu iţi prorocesc, că bucuria ta in otravă
preface, şi vei muri innecat de ea, ca Iudase va 

care s’a spânzurat.
Acum sosesc la o poiată de oi, intră intr’insa ; 

Negoescii plécâ să cheme patrulele de secui. Cu
rând apoi sosesc locotenenţii Ieney şi Vajda, cu hu- 
sărime, prind verigi cu lanţuri grele la gâtul ce
lor prinşi, la braţe şi la glezne, —şi pornesc cu dinşii. 
peste câteva zile ajung in Cetatea-Albă.

Acolo, ii inchiseră in cele mai adânci cămăruţe, 
de temniţă ; pre Cloşca sub chipul de aramă al unui 
impërat, in partea cetăţii dinspre mézazi, pre Horea 
sub porta cea nouă a cetăţii, dinspre mézânôpte.

XXI V. Ilorea încoronat.
Atât de mare eră gröza in nemeşi că iobajii nu 

vor fi crezând prinderea capului lor, că se rugară de 
nenumărate ori la comisarii împărătesei să-i porte 
printre iobaji aşa prinşi, ca să créda ioţi.

O poteră ungurăscă pornesce delà Cetatea-Albă, 
şi umblă colindând din sat in sat doue septămâni.

Iu fiecare sat se adună ungurii la o mare co
medie, la o mare bucurie.

Se spunea din gură ’n gură, să vie, să vadă pre 
„împăratul şi pre adiutantui lui.“

Nemeşii strigau dedeparte :
— Iată, măi, cum ii strălucesce împăratului co

rona de aur pe cap!
Şi se adunau cu toţii împrejurul, uuei căruţe.
Acolo, ce priveÜ8ce îi se arătă?
Doi omeni imbrăcaţi in sumane negre, cu flori şi 

găitane vinete, şi cu ciöreci de lână, cu cuşme ne
gre de miel cu ciucuri de fir,

Stefan Trif merge alăturea cu acea căruţă.
Unul are pe cap deasupra o coronă de hârtie 

poleită cu galbên. Pe ea scris cuvintele latinesci :



100 —

„Horja, rex Daciae“, adecă „Horea, craiul Daciei.“
Lângă aceste cuvinte e zugrăvită spânzurâtôrea, 

Şi röta de osândit cu mörtea. Gâtul, braţele şi gle
znele lor sunt legate de căruţă cu lanţuri grele.

In nemeşi intră acuma şi o altă spaimă, că adecă 
se va găsi uşor un alt Horea, ca să sparie dară j»re 
oricare, de a se face ce fusese Horea, intr’un sat 
Jenei dă o poruncă la doi ţigani ; aceştia ţinură 
nesce clesce in foc, şi când erau ferbinţi, se duseră 
la cei doi prinşi, şi le apucară carnea cu acele clesce.

Un ţipet selbatic cutremură acuma pre toţi cei 
de faţă, şi Stefan Trif caçiù jos cu minţile perdute.

Mulţi alergară şi de aci i nain te să vadă această- 
comedie fără plată, dar mai mulţi alergă la o altă 
comedie, care nu numai că e de vâŞut tot fără plată, 
dar la acésta chiar şi impărţesc bani la cei ce vin. 
să o vadă.

Ce este ?
Nesce copii de pe uliţe alârgă după un om, il tot 

apucă de mânecă, şi tot strigă :
— ludo ! ludo ! mai dă bani, mai dă !
El le şoptesce :
— Da, da. Eu sunt Iuda. Eu l’am vândut.............

....Na-ve arginţii inapoi! Şi azvîrle Ia copii bani,.
dar nu de. argint, ci de aur, apoi urma a tot şopti:

— Da, da; eu sunt Iuda, care am vândut pre 
acel Hrist08.

Toţi povesfciau unii altora despre Trif cel nebun.
Din cei de faţă, numai Horea inţelegeâ, cine eră 

acel Iuda, şi pre care Hristos il vânduse lui Kray. —
Peste câteva zile, contele Iancovici intrebâ pre 

Horea, despre töte faptele lui :
Horea ii respunse :
— Eu vreu să spun innălţatului impërat multe 

şi mari lucruri. Dar mainainte nu spun. Duceti-m© 
la imperatiil.
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— Tu pote aştepţi ajutor delà căpitanul teu Cri- 
şanu. Să scii, că l’arh prias şi pré dinsul, şi el s’a 
zugrumat aici in âcé3tâ temniţă.

Horea nu respunse alta, decât aceste cuvinte :
— Eu numai impëratului ii voiu spune töte.
Contele laiicovici şi cu generalul Papilla au scris 

pentru Horea şi Cloşca osânda de morte, şi au trl- 
riiis-o la impëratül.

Tmpëratul o ceti, şi—nu voi a o iritări.
Hollaky află despre acésta, şi ii veni o turburare 

mare. Nu mai putea dormi. Un gând greu ii fră
mânta capul zi şi nöpte. Odată apoi strigă: L’am 
găsit ! Şi adouazi nu mai oră acasă, ci pe dram, 
dimpreună cu Ördög, cătra ţara ungurésca.

Intr’o uliţă de la marginea oraşului Tokaj, este 
un meşter argintar nemţ.

Intr’o seră intră la dinsul un ungur necunoscut, 
ii dă mai multe inele de aur, bucăţi de aratriă şi 
plumb, ii arată nesce chipuri, şi ii zice :

— Să-mi faci nesce bănuţi cu aceste chipuri şi 
să sapi pe ei aceste cuvinte :

„Hora bé şi hodinuesce, ţara plânge şi plătesce,“ 
apoi „Hora R*x Daciae“, , Nos pro Caesare“.

Meşterul fâ'cù asemene bani, sapă cum se precepu 
el, adecă: „Hora be si hodinueste, Cara blirise si 
bleteste,“ şi le dădă necunoscutului care i lea cerut.

Acesta ii plăti indoit, şi fugi cu bănuţii, fără să 
vreie a-şi spune numele seu.

Nu trecură după acésta multe zile, şi Hollaky 
se infâţoşă iarăşi la impëratül, şi-i arătă nesce bănuţi.

împăratul ceti pe unul :
„Hora, Rex „Daciae4* adecă: Horea, craiul Daciei/*
La vederea acestor cuvinte, impëratül se puse pé 

gânduri, şi tot zicea in sine: „Horea craiu al Ar- 
délului?“ Resculat asupra imperăţwi mele?

Hollaky, mormăi in sine, ieşind delà impëratül:
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— Gred eu acuma, că nu se va mai indoi.— Ce 
du pot face cuvintele, vor face semnele săpate in aur.

Horea şi Cloşca şed io Cetatea-Albă prinşi, in câ
tuşi cu gâtul cu braţele şi gleznele. Di câtuşi Bunt 
legate lanţuri grele, prinse in bolovanii zidurilor.

Dragoni înarmaţi până. iu dinţi stau cu dinşii, şi 
nu-i lasă din vedere o clipă macar.

Aşa trec zile după zile, zile după zile, in chinuri, 
ca nesce lungi şi fioröse vécuri.

Horea se uită pe ferestuica inchisorii sale afară, 
ca de atâtea ori, şi numără:

— Asta-i ziua a şase-zeci şi doua, iucepatöre de 
o nouă septămână. Dumnezeule : pune odată capăt 
acestui iad de viaţă, lasă-me, să ies dintr’insa, ma
car şi, prin colţii înfricoşatei röte! căci mult mai 
infricoşate roţi imi sunt aceste nenumărate zile, fie
care cât un văc nemăsurat. Apără, dumnezeule, pre 
scumpii mei fii, şi pe pré iubita mea Ilină, nenoro
cita lor mamă. Când i-aş sei linisciţi in pacinica 
lume a morţii macar, şi când aş pută crede, că şi 
sermanul Ardăl, sfânta ţară a nămului meu, ar re- 
8uflâ nezugrumată, - aş muri vesel, ba, aş fi bucuros 
a suferi chiar infricoşata pedăpsă a vieţei!....

— Dar ce văd ? cine e acel om zmintit? A! e 
nenorocitul de Stefan Trif ! Ce strigă el ? „luda“, că 
el e Iuda, carp m’a vândut lui Kray şi lui Hollaky. 

. Ce mai striga el?—Horea asculta, cum urma ne
norocitul Stefan:

— Fugi deaci, afurisit deget negru, nu tot arăta 
spre pieptul meu, că ţine un suflet de Iudă,—care 
a vêndut pre Horea ! Tu, ochiu mare al lui dumne
zeu ! nu te toţ uita drept la mine. Căutătura ta 
e săgăţă. de foc; ea-mi inţapă cugetul; şi nu me 
lasă să gust. şi eu ca toţi muritorii, dulcea pace a 
adormirii..Fugi, deget .blăstămat ! nu mă tot arătă; 
zbora. de acolo crâncen ochiu al lui dumnezeu, nu

i
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sta tot pironit ţintă in ochii mei! ţintă in sufletul 
meu....

In marele suflet al lui Horea incolţi ântăi o a- 
dâncă milă pentru sorta perdutului Stefan, apoi, ve
derea acestui tovarăş de copilărie ii deşteptă tim
purile senine ale tinereţei celei inflorite şi lumiuose, 
cum totdéuna trăiau in adâncul amintirii sufletului 
seu ; şi el şopti in sine :

— Voi, dulci zile ale tinereţei, pline de flori şi 
de raze de söre, din luminosul ceriu al sfintei.iubiri, 
— ce raiu alcătuiţi in sufletul omului! căldurosa lui 
imbrăţişare ne face să simţim vécuri de indumuezei- 
töre desfătări, chiar pintre fiorösele suflări ale fur
tunilor sorţii.

Luminaţi-mi, mai luminaţi-mi odată in acéstà a- 
dâncă inuourare a vieţei mele. Vederea plângerosei 
innoptâri, ce cuprinse pre acest jălnic şi pocăit pri
gonitor al meu, imi deşteptă din adâncul depărta
telor mele amintiri de tinereţe o poveste imbrăcată 
in blânde raze de lună şi de stele, un raiu indura- 
nezeitor. îmi vine, ca şi cum printre negurele ur
sitei mele aş vede o dumbravă luminosă cu blânde 
umbrişuri; pe o cărare zăresc un fecioraş trist, vi
sător,—apoi zăresc o copilă, ba nu, nu e o copilă, 
e o zburătore zină, zina Albacului, zina Bihorului, 
faţa ei e imbrăcată in julj de lacremi, ochii ei se in- 
dreptă rugători cătră ochii necunoscutului. Acesta o 
intrébà, ce nouri o umbresc cu haina durerii ? Ta
tăl ei a făgăduit-o unui neom. Cui? intunecatului 
logofeţel Stefau ! Ea-1 rogă să o apere. El ii făgâ- 
due8ce. Ea nu pöte să créda; el ii jură închinare 
şi credinţă. Printre lacremile ei zăresce o rază de 
ângeréscà mulţămire. El se simte redicat in nouri.

— Şi acel om cu ceriul in braţele sale eram eu. 
—Dar ce-i astă?

0 apăsare neinţelăsă ii cuprinse tot trupul, şi el
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îşi lăsa capul răzemat de virtosul bolovan al zidului; 
pleopele lui se lasă obosite peste luminile ochilor, 
şi le acopere,... parcă ar fi vrut să le păzască, să nu le 
tot împungă săgeţile din ochii dragorilor, càri il pân
desc. Curând se vede iarăşi deşteptat;—şi acuma vede, 
că intră la dinsul un ghinerariu, il cunôscë, e Carp • 
dragonii ies ; ghinerariul ii descuie verigile lanţuri
lor, il iè de mână cu blândeţă, ii chiamă să se ducă 
cu dineul, se urcă pe scări şi intră in încăperea cea 
mai mare a castelului. O lumină mare ii lovesce o- 
chii ; sute de făclii aprinse ţin loc de sore. O strălu
cită adunare ii cuprinde vederea, toţi cei de faţă in veş
minte de generali, cu săbii scumpe. Horea se uită 
la feţele lor ; se cutremură de o bucurie ca din visuri : 
sunt căpitanii lui. In frunte Cloşca, Crişanu şi popa 
Costau. Pe feţele lor e zugrăvită .o fericire nebună. 
Horea remâne mut şi se opresce pe pragul uşii. Ghi
nărari ul Carp se plăcă dinaintea lui, il iè de mână. 
Doi copii imbrăcaţi domuesce aduc o mantie albă ; 
Carp o aşază pe umerii lui Horea ; apoi il duce in fun
dul încăperii, acolo e un altariu. Ghinerariul Carp 
ii zice:

— Căpitane ! înălţatul imperat a vëçlut virtutea ta. 
Şi iată, te pune ocârmuitor şi ghinerariu mai mare 
peste ţara Ardélului. Păzesce-o cu scumpătate, cu a- 
jutorul bunilor tei căpitani.

Horea se siliă să inţelăgă, ore nu-i vis acesta ?
Sufletul lui simţi ca o zugrumare de bucurie. II 

cuprinse un suspin apăsător ; dar începură a-i curge 
şi lacremile. . Acum se plâcă a crede că nu visézà ; 
şi nu-şi mai pöte iufrênà zborul unei nebune fericiri.

— Vom fi neapăsaţi de nemeşi? ungurii nu vor 
mai turbură sermana nostră ţară a Ardealului ? O, 
bunii mei mucenici, cari v’aţi versat scumpul vostru 
sânge pentru acâstă desrobire, ■ fiţi in veci binecu
vântaţi ! Bunul meu ghinerariu, arată împăratului că
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in genunchi primesc acestă mare şi neasemănata 
dreptate, pentru care de patru vécuri ne am luptat.

Horea cade in genunchi, şi cu lacrămile sale udă 
imbrăcătura altariului. Se scölä in picioare ; Carp 
redică o coronă de craiu, şi i-o pune pe cap. Horea 
se teme să nu innebunăscă. Ansă recea atingere a 
coroanei il scutură până ’n adâncul sufletului. El işi 
inchide ochii; apoi caută să vadă ore e intr adevăr 
tréz ori numai visăză? Deschide ochii şi — se vede — 
unde ? In fundul temniţei in grelele sale lanţuri in 
chilia cea intunecosă şi gerosă, sub săgeţile din ochii 
unui comisar ungur, care il atinse pe frunte cu un 
paloş. Aşaţlară, corona cea de craiu şi voivod al ro
mânilor fusese o coronă de spini, un paloş de călău.

Horea redică ochii. Comisarul erâ : Hollaky Istvân! 
Acesta ii ceti de pe o carte cuvintele aceste:

„...Horea, pentru rescöla asupra impărăţiei, şi pen
tru că a cutezat a se numi craiu al Ardealului, o- 
sânditla morte cu rota. Iscălit imeratul Iosif al doile.“

A ! striga nenorocitul, viu e dumnezeu. împăratul 
va fi demult mort, ca şi mine,—şi dumnezeu va trăi, 
dumnezeul dreptăţii va trăi !....şi va da izbândire prin 
nepoţii strănepoţilor mei!

XX V. Mântuitorul.o
Lângă Cetatea-Albă, deasupra viilor, este un colţ 

de dél, ce-i zic Podeiu. Acolo e aşezată rota morţii.
Un mare pâlc de dragoni diic pre Horea şi pre 

Cloşca, legaţi in lanţuri, până pe Podeiu.
Horea zăresce că in fruntea deregătorilor veniţi e 

Hollaky. El ii grăesco :
—Bucură-te, Hollaky, că ve$i tu mörteä mea, şi 

nu eu a ta.
—Nu.-i ancă târziu, crăişorule, respunse Hollaky 

in bătaie de joc, şi adause: rogă-te mie, să te iert, 
şi eu am in mână iertarea fcâ,-rHorea ii respunse:
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—Daţi iertare celor vinovaţi. Mie nu-mi trebue 
iertarea vostră. De n’aşi muri eu, pentru mine mai 
reu ar fi.

Călăul Grancia Rokoczy, aştepta la rota.
Antăi scăpară de acésta viaţă pre bietul Cloşca — 

Horea privi neclintit, stând falnic şi mândru, ca şi 
când tot ar fi fost de oţel, uitându-se la cei doue 
mii şi cincisute de români aduşi acolo ca marturi.

Preotul Nicolae Raţ il ţinea cu capul pe pieptul 
seu, şi, in taină, ii dete o sărutare, şoptindu-i !

— Prin mine iţi dă 'acésta sărutare intreg némul 
românesc din ţara Ardélului.

Horea o primi cu o sfântă insufleţire, işi redicâ 
fruntea, şi grăi:

— De acuma mor vesel şi mândru. Dumnezeul 
oreptăţii nu a murit. Eu mor cu credinţa, că ur
maşii noştri vor vedé ziua desrobirii, pentru că 
sângele apă nu se face !

Tobele iucepură a durul in zgomot diavolesc.
Călăul se pregătiâ, să lovéscà pre Horea, şi in 

acea clipită Hollaky făcu semn, să-l chinuiască mai 
mult. Comandirul imperătesc făcii semn, să nu-1 chi
nuiască de loc. Călăul era ascultător do comandir, 
şi deci chiar d’îotăi ii dedù lui Horea lovitura de 
milă, prin care deodată il scöse din acéstà lume. 
Sfântul lui suflet eră redicâ t in ceriu.

Lui Hol laky ii veni ca o turbare, şi el redicâ su- 
dâlmi asupra călăului, intrebându*l :

— Cine-ţi, a zie, să-idai deodată lovitura de milă?
— Comandirul meu ! respunse călăul.
-r Dar ce-i? striga comandirul, cine eşti tu de 

cutezi a te amestecă aşa?
— Eu? sunt Hollaky comisariul nemeşimii.
— Dragoni! strigă comandirul imperătesc,-luaţi-il 

antre săbiile vöstre; şi să-l duceţi la inchisore! —
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Dragonii il duseră. Lui Hollaky i-se intùnecà lumea 
dinaintea ochilor; şi’l cuprinse nöptea morţii.

Cei de faţă şi aui şters lacremile, ş’au năduşit sus
pinele, ş’au apăsat clocotirea turbării, şi <au por
nit muţi, gândind numai fie-care in gândul seu:

— Dă-ne, domne, putere de aşteptare, şi zile de 
drépta izbânçiire !....

Inima lui Horea o ingropară in locul morţii sale in 
Podeiu. De atunci acela e loc sfâut pentru toţi românii.

La porta oraşului Sibiu omenii, trecători numai 
ce vëd intr’o demindţă, că nesce ţigani se suie cu 
o scară sus, bat un cuiu mare, atârnă de el o parte 
dintr’un trup omenesc, şi un solgăbireu ungur strigă:

— Trupul blăstămatului de Horea !
La Cluj tot aşa cutremurătore privelisce cu tru

pul lui Cloşca, la Deva cu trupul lui Crişanu.
Intr’o dimiimţă, nesce copii din Albac alérgâ prin 

sat, strigâud, că in capul satului este o prăjină naltă 
bătută in pământ, şi sus in vîrvul ei un cap de om !

Albăcenii ies, şi vëd cu groză şi negrăită amără
ciune capul lui Vasile Nicola, ce-i ziseseră Horea.

Tot aşa privelişte au făcut solgăbiraiele unguresc! 
Cărpinişenilor cu capul lui Cloşca, şi cu capul lui Crişanu.

Albăcenii,. Cârpinişenii, şi toţi ceilalţi români işi 
făcură cruce, şi işi năduşiră clocotul de turbare in 
fundul sufletului

Dar umbra lui Horea umblă pe deasupra sufle
tului lor, şi ii intăresce.

**
Nöptea cuprinse cetatea Vienei sub împăciuitorul 

seu inveliş ; . şi toţi muritorii cei mai neinnălţaţi se 
repausau in braţele somnului celor drepţi ;rhn numai 
unul diu muritorii cjşi mai innălţaţi şi mai> puternici,

: nu-şi pöte, găs^Bomuul, blândul vixifr molcomitor al 
sufletului. El şoptia in sine :

Aşa dară negre uneltiri şi .diavoleşci; ponegriri
: /'.jsa
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au fost pârele aduse de cătră unguri asupra capului 
lui Horea, cura celelalte învinuiri, aşa şi povestea cu 
bănuţii. Dumnezeule! şi tu, umbră mâniosă a lui 
Horea, iertaţi-me pre mine, căci eu nu puteam pă
trunde atunci acele ţeseturi ale lui Satana. Turbaţii 
uneltilor sunt pedepsiţi : chiar Csâky Iânos, capul ne
meşilor resculaţi, gerne azvîrlit pe drumurile pribe
giei. Ce pot să fac mai mult?....

Sudori ferbinţi curgeau pe faţa turburatului om,— 
şi somnul nu-i sosi. Vederea păreţi lor chiar il spă- 
riâ. El stringe candela de pe masa sa, ca să nu vadă 
nimica. Deodată ansă ţipă înfiorat, şi se dă să fugă, 
dar piciörele ii stau ca ţintuite pe loc. O lumină ro
şie umpluse in acea clipită totă camera sa, şi in fun
dul acestei lumini ca intr’o depărtare uriaşe, se re- 
dică încet incet o vedenie infiorătore, un om îmbră
cat in haine de căpitan de călăraşi, ânsă, o, groză! 
pieptul lui e tăiet iu doue, din tăietură curge sângele 
şiroiu, şi acopere totul Împrejurul lui.

lufioratul turburat ţipă:
— Hore! o! capul meu! ce să fac? lartă-me! du-te 

înapoi in adâncul teu culcuş. Toţi ponegritorii tei 
sunt pedepsiţi! Ce mai vrei? spune.

Acuma i se parù, că chipul lui Horea arată cu 
degetul mânei drepte spre resărit. Deci grăi din nou :

— Unde arăţi tu? A! spre iobajii tei! înţeleg. 
Da, ai dreptate, sermane mucenic ; şi iată că eu iţi 
făgăduiesc, că ii voiu desrobi. Eşti mulţumit?

De odată se fâcù intunerec imprejur ; cutremura
tul impërat câçlù pe aşternutul seu, blânda mână a 
somnului ii inchise plêopeie, şi-l legănă in un repaus, 

demult nu-1 îndulcise.
Adöuazi după acea fiorosă nöpte, Iosif scrise cu 

grăbire o mare patentă imperătăscă, hotărând prin- 
triinsa :

__ Dau tuturor iobajilor din Ardél şi din ţara un-

care
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gurésca ca dreptăţile, ce ei avuseră delà insuşi Lama- 
fire, şi pentru a cărora redobândire se luptase Hore^ )• 

Prin acésta, Iusif impërat redică pentru mărăţa 
umbră a acestui mântuitor cel mai sfânt altar in
inimile tuturor fiilor némului românesc.

*

De atunci trecură nu mai puţin decât o intrégâ 
sută de ani ; — şi in inimile urmaşilor lor, in inimile 
nöstre, cari toţi ne am bucurat de rodele vieţei şi 
a morţii lui Horea, totdéuna viie luminézà sfânta 
aducere aminte despre acest mare căpitan şi sfânt 
desrobitor al unui intreg ném—prin insuşi sângele lui.

Pre orbii lui vânzători i-a ajuns curând stânga 
sorţii, stânga dreptăţii, cum ii ajunge pre toţi vân
zătorii ca dinşii : insuşi cumpărătorii le au luat 
inapoi preţul sângelui vândut, pământurile, ce ei 
câştigaseră pe acea intunecată cale; incât ei rerna- 
seră pe drumuri, şi arătaţi cu degetul de cătră lume.

Chiar şi lor li se deştepta odată cugetul, şi ei se 
bateau cu pumnii in cap, judecându-se pre sine in
suşi şi osîndindu-se cu aceste cuvinte :

— „Aşa ni se cuvine, ticăloşilor de noi, pentru că 
am vândut sângele nostru cătră nemeşi tirani, intre 
zmeii intr'inşii ! cum n’am lăsat noi pre Horea, să-i 
facă tot mac!“

Dinaintea măreţei umbre a lui Horea ânsă, şi as
tăzi se inchinâ chiar şi duşmanii lui, când incep a 
se lumina drept,;**) şi de atunci toţi mântuitorii né- 
murilor robite se uită la mărâţa umbră a lui, se 
invaţă delà faptele lui, se insufleţesc delà mörtea lui, 
se hotăresc ca şi dinsul, mor ca şi el, şi sunt mă
riţi şi resbunaţi ca şi el..........

Acésta este cea mai dréptâ jertfă adusă pe al- 
tariul inchinării lui Horea.

*) y. Nie. Densuşianu. Rev. I, Horea, pag. 495. **) Loc, cit, p. 454.

(FIN E.)


