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Prefaţă.

în anul 1868 am scris prima ediţie a nuvelei Iancu 
Jianu, pe care am publicat’o în Calendarul pentru toţi pe 
anul 1869. Câte-va amintiri din copilărie povestite de tatăl 
meii, care' se născuse şi crescuse în judeţul Dolj ; aprópe 
de locurile bătătorite de Jianu, câte-va episode din baladele 
poporale aduse pănă la noi prin gurile lăutarilor de ţară 
şi câte-va peripeţii, din care mare parte plăsmuite, împru
mutate de la piesa d-lor Anestin şi Millo întitulată : Jianu, 
Căpitan de haiduci, iată tot materialul din care fuseiti. nevoit 
să ’ml alcătuiesc eii legenda mea, material în adevăr pu
ţin şi neîndestulător.

Cu tóté acestea nuvela mea avii parte încă de două 
ediţii, una la 1S73 şi alta la 1881, tot în aceeaşi cuprindere 
neîndestulătore, însă cu órecare mici modificări, mal cu sămă 
de stil. Pentru-ce tóté acestea? pentru-că n’a vrut nimeni 
să-mi comunice nimic, de şi să găsesc încă mulţi, cari aü 
.trăit pe vremea lui Iancu şi cunosc multe particularităţi 
din aventurósa sa vieţă.

Abia la 1884, d-ltl Gr. G. Tocilescu animat de neîn- . 
vinsa sa dorinţă, d’a cerceta şi de a face să iasă la lumină tóté 
23articulantăţile trecutului nostru, avii fericitei înspiraţiune 
d’a 23ublica în lievista sa pentru istorie., archéologie §i philo
logie., anul I, volumul I, partea II, o interesantă povestire 
des23re Iancu Jianu, scrisă de un contimjDoran, adecă de 
cătră C. Isvorenu şi comunicată d-sale de cătră răposatul 
d. C. D. Aricescu.

1*



:i
)

Acea scurtă povestire conţinea amănunte noul, multe 
episode din vieţa îndrăsneţuluî haiduc încă necunoscute. 
A scrie din noii şi mal prelungită viéta acestui legendar 
eroii popular, era pentru mine mal mult ca o datorie. Me 
puseiü dar pe lucru şi cu ocasia retipărire! ediţiuneî ce 
s’a vêndut, am crecjut că fac o plăcere publicului iubitor 
de nuvele populare, d’al da două broşuri în loc de una, 
care să conţină viéta îutrégà a celui mal cutezător şi mal 
iscusit dintre haiduci şi am numit cele doue broşuri : pe 
una lane'll Jianu Zapciu, căci descrie mal mult viéta 
sa de funcţionar după acele timpuri şi pe cealaltă, adecă 
partea a doua: Iancu Jianu Haiducul, în care sunt 
descrise mal ales faptele sale de haiduc.

Nici una din ambele părţi nu conţine nimic din ceea 
ce a fost scris pănă acum, căci totul este prefăcut, dar în 
amêndouë părţile sunt intercalate tóté episodele deja sciute 
pe lângă episode cu totul noul, care întrec în interes pe 
cele deja cunoscute.

Recomand atenţiune! lectorilor mei şi astă noă scriere, 
care e pe cât se póte mal apropiată de adevăr şi ’I rog 
s’o îmbrăţişeze şi să încurajeze cu bună voinţă şi indul
genţa şi astă noă cercare, luând’o sub bine voitor ea d-lor 
protecţiune.
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I.

Familia lui láncú Jianu.
Familia lui Iancu Jianu era forte cunoscută 

şi forte stimata în judeţul Romanaţî ; ea dispu
nea de mai multe moşii în jurul Caracalului, de 
vii vestite în preajma Drăgăşanilor, de mai mulţi 
munţi în judeţele Vâlcea şi Grorj şi de mai multe 
sălaşe de robi şi suflete de scutelnicî. Grecii, cari 
cotropise tóté rangurile boerilor Românesc! ca- 
tandiseaü a o numera pintre boerănaşi; boerî 
Români câţi bruma mai rămăsese ne greciţî şi 
aciuiaţi pe la moşii se mândreau a o prenumera 
în rândurile lor cu titlul de boer de neam şi pros
timea se uita la densa cu dor şi iubire, ca la 
una din rarele urmaşe a le glorióselor familii de 
osteni şi resboinici, care ridicase pana la înălţi
mile nemurirei faima némuluï Românesc şi pro
mitea în viitor de-a reînvia amorţita voinicie stră- 
moşâscă menită d’a scăpa moşia de cumplitul jug 
străin.

Orï-cûm şi ori-ce nume, familia Jianilor se 
bucura preste Olt şi mai ales în judeţul Rorna- 
naţî, de multă trecere şi mult credit, în cât za- 
bieţeiî Greci nu cutezau să se năpustâscă cu po
topul lor de asupriri peste densa şi peste fiinţele 
ce se bucurau de ocrotitórea sa protecţiune.

Moşiul lui Iancu vestitul căpitan de haiduci, 
care a băgat spaima morţii în grecotime pe la 
începutul acestui secol, se numea Radu şi bunica-sa
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Rada, după cum ne încredinţâză un act comu
nicat de d-nu Amza Jianu d-luî Grigore Tocilescu 
şi publicat în Revista pentru istorie, archéologie 
şi filologia, anul al II volumul I, fascicula I ; Radu 
avea doi feciori şi anume pe Radu tatăl Jianului 
şi pe láncul unchiul seu; iar Radu Jianu fiul avu 
trei feciori şi anume pe Amza, pe Radu şi pe Iancu.

Bătrânul Radu Jian pe lângă agricultură, vini- 
cultură, creştere de vite şi alte lucruri atingetóre 
de agricultură, se mai ocupa şi de altele: învâr
tea feliurite negustorii, cari erau în raport cu 
agricultura, strângea bucate, unt, piei, vite şi miere, 
pe care le vindea gialepilor şi cazacliilor Turci 
de la Diî şi Rahova cu preţuri bune şi bani pe- 
şim ; el avea reputaţie, de om bogat, atât de 
bogat încât escitase lăcomia lui Husein Paşa delà 
Diï, pe care ’1 cmioscea de aprópe, căci de multe 
ori îî vênduse zaharale însemnate pe socotéla has
nál eî împărătesei.

Aşa dar pe la anul 1788, luna lui Martie, pe 
când Oltenia, care pe atunci era sub stăpânirea 
Nemţilor în urma funestului tractat delaPasaro- 
vicî, se afla ocupată militărescc de Turci, car! se 
resboiaü încă din anul 1784 cu Austriaciî şi Ruşiî, 
pe când Husein Paşa se afla tăberît în prejma 
monăstireî Cozia şi oştirea Turcéscá furnica peste 
totă suprafaţa pământului dintre Dunăre, Olt şi 
Carpaţî, pe când Radu încrecjetor în făgădui al a 
dată de însuşi marele Vizir, că nici un fir 
de păr din cap românesc nu va fi atins precum 
şi în promisiunea făcută de amicul sëü cum că 
persona, libertatea şi avutul seu, se vor bucura 
de cea mai deplină libertate, së duse la car
tierul general al lui Husein paşa, adecă spre Co
zia, însoţit de femeia sa Rada şi de fii sei Radu
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şi Iancu, ca să facă óre-care afaceri comerciale 
şi ele odată ca să se plimble, atunci Húséin paşa, 
de şi Turc, pentru care cuvêntul dat este lucru 
sfânt, îşi uită şi de promisiunea sa şi de 
marelui Vizir şi îndată ce află, că Jianu se află 
în tabăra turcésca, crecjend că acesta ar fi având 
asupră-şî sume mari de bani, pus.e pe chehaiaoa 
sa anume Mahomed Aga së pue mâna pe Jianu 
şi pe familia sa şi după ce-î aresta ca pe nisce 
prisonierî de resbel, ordonă să-î buzunăiuscă de 
tot ce ar găsi asupră-le şi să le ceară o suma în
semnată pentru desrobire.

Ceea ce ordonă Paşa së făcu întocmai; Radu 
Jianu fu arestat împreună cu femeia sa Rada şi 
feciorii sei Radu şi Iancu; eî fură puşi la popreală 
ca prisonierî de resbel şi buzunăriţî în totă forma, 
dar buzunăreala nu avu résül tatul aşteptat ; în chi
mirul Jianului, Mahomed Aga nu găsi mai mult 
de cât câte-va sutimi de lei, atât cât trebuia omu? 
lui să cheltuiască pe drum.

Ca să reniâe de ruşine, adecă să dea creşti
nului drumul fără de nici o altă asupréla, nu-î 
venea de loc la socotéla Turcului, căci i se per
dea prestigiul, adecă spaima ce'inspira 
telor de raiale numele de păgân. Asemenea nu-î 
venea la socoteală. să renunţe la bănosele spe
ranţe ce l’a îndemnat să pue mâna ne-tam ne-saîn 
pe bietul creştin şi să-î arunce în spinare vina de 
spion nemţesc, vină care nu së p o trivia cu el 
nici măcar ca nuca în părete-, căci Jianu în de
cursul domniei Austriacilor în Oltenia, nu numai 
că nu dovedise nici un fel de simpatie pentru 
Nemţi, dar încă s’a luptat din tóté puterile, pe . 
cât l’a ertat mijlócele, spre a alunga din patria, 
sa pe cotropitori.

aceea a

nenoroci-
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Ce să facă clară ? inventă altă stratagemă : 
prea puternicul paşe scia prin sine însuşi şi mai 
aflase şi de pe la îndatoritori informatori, cari 

lipsesc nici o data pe lângă asemenea soi vi de 
omeni când creştinul dă de primejdie; aflase, zic, 
cumcă Ian cu avea stare mare, avea bani buluc în 
oraşul sëü şi că se scălda numai în rubiele şi mah
mudele, prin urmare putea să plătescă cu cea mai 
mare înlesnire orî-ce sumă i-ar fi cerut pentru 
desrobire şi’Î puse capul la preţ: şi cerii pentru 
capul lui, al femeii şi ale celor doi copii aï sei, 
drept despăgubire de desrobire suma de lei vechi 
1730, sumă care azi ar părea o bagatelă aprópe 
neînsemnată pentru orî-ce proprietar de moşii, 
dar care pe atunci era forte exorbitantă, căci 
banii în acele timpuri era aşa de scumpi în cât 
un leu. preţuia mai mult ca zece din vremea de azi.

Când aucţi bietul creştin de asemenea satara 
îşi smulse perul şi barba, plânse amarnic şi el şi 
femeea şi copii lui ; se jură pe tot ce are omul 
mai scump pe lume, că o asemenea mare sumă 

,pe asemenea răstimpuri n’avea nici el, nici rudele 
lui şi nici tot néniül lui, dar de surda fură tóté 
rugele şi lamentările, căci Turcul rămase nestră
mutat; ce a zis a rămas zis şi ce s’a hotarît a 
rămas hotarît. Aşa dar dădîi drumul lui Radu fe
ciorul cel mai mare al Jianului, ca să să ducă la 
Caracal, spre a face rost de bani şi când îl urni 
£ivù grije d’a ’î spune că dacă nu s’o întorce cu 
totă suma întréga întreguliţă în decurs de o lună, 
apoi tată-său, mumă-sa şi fratele- sëü cel mai mic 
vor fi negreşit spânzuraţi.

Bietul flăcăiandru plecă delà Cózia cu mór
tea în inimă, căci scia el că a casă n’o să gă- 
sésca niai nimic, fiind-că tot avutul bănesc al Jia-

nu
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nuliű era împărţit pe la muncitori în arvunirî şi 
pe la omenii stăpânireî şi aï împărăţiei în provi
zii neplătite; p’asemenea timpuri nu putea vinde 
nimic, căci averea immobilă era cu totul depre
ciată, din causă că Oltenia era ocupată de Turci, 
a cărora reputaţie de a arde şi nimici proprie
tatea privată era îndestul de bine stabilită şi cine 
avea bani albi îi ţinea pentru zile negre, legaţi 
cu o sută de noduri şi nimeni nu cuteza să se dea 
la iveală, că ar dispune de bani, de téma să nu 
se pomenésca călcat şi jefuit de Tătărimea ce 
furnica razna în tóté părţile.

Cu tóté acestea după ce mai trecù cât-va timp 
i se mai potoli aprinderea supărării, mintea în
cepu. a i se mai limpecji, raţiunea a ’î funcţiona 
în mod mai firesc şi a vedea lucrurile mai puţin 
întunecose, de cât i se păruse la început. îşi aduse 
aminte că între rudele şi amici părintelui seu, 
erau câţî-va care nu numai le arăta dragoste din 
gură, ci *i iubea cu tot dinadinsul şi speranţă în 
ajutorul lor îl fácű să respire mai liber.

între amicii şi protectorii familiei sale, cel 
mai bun şi mai milos era Episcopul Râmnicului, 
prea fericitul întru fericire Climent sau Cosma în 

w- scliimnicie, care de când intrase Turcii în ţara 
Oltului şi arsese oraşul Râmnic şi episcopia cu 
biserică şi case pană în temelie, se retrăsese pe 
apa Lotrului într’un sat vecin cu frontiera gata d’a 
trece de azi pănă mâne în Ardeal. Radu scia 
imde se aciuia părintele episcop şi servindu-să de 
teşchereaoa de drum ce ’î încredinţase Mehemed 
Aga la plecare, ca să nu fie de nimeni supărat, putù 
răsbi prin leota de oştire turcéscá pănă la densul 
şi cum ajunse îî spuse nenorocirea ce a căcjut peste 
neamul lui şi focul ce’l aducea ia densul.
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Bunul prelat plânse clin inimă nenorocirea ce 
căc]use peste capul amicului şi fiului sëü sufletesc 
şi ’î deschise largă punga; dar în ea era prea pu
ţin, căci pe atuncea capii bisericeî nu prea ago
niseau aven pămentescî, ci cheltuiau toţi hanii ce 
capetaü pentru a ajuta pe cei în nevoi şi a înălţa 
sf. Biserică. El cheltui se o sumă mare de bani 
pe tipărirea penticostaruluî, tradus pentru prima 
dată în românesce de predecesorul sëü episco
pul Damaschin şi restul îl împărţise pe la mai 
mulţi boerî şi târgoveţi fără dare de mână, ca să 
scape prin pribegire de iataganul şi sabia turcescă.

Cu tóté acestea, tot găsi să’î dea 50 de galbeni 
de aur, cari pe atunci umbla 5 lei şi o sută de 
taleri de argint. De acolo tînërul Radu plecă mult 
mai uşurat şi mai animat de speranţă că va rëusi, 
căci episcopii dacă n’avusese să’î dea mai mulţi 
bani, îl căpuise cu o mulţime de scrisori de re
comandare pe la mai mulţi boieri fruntaşi din 
Oltenia, care de sigur aveau să së înduplice case 
*şî deschidă pungile, chiar pe un asemenea timp 
de foc.

Aşa dar cum ajunse la Caracal, Radu îndu
plecă pe vornicul C. Bălăcescu să’î dea 65 de 
taleri, pe căpitanul Patru Zátrénu 83 taleri, pe 
Constantin Reiş0nu 31 taleri pe Iordan Giurgiu- 
vénu şi tovărăşii sëi 50 taleri, pe Ión Cojocarii 
prin jupân Chiriac 163 taleri, pe fratele Conda 
Călăraşiu 37 \/2 poli, pe părintele egumen Hotăran 
galbeni de aur 5, pe fratele Andrei Moldovénu 
7 '/2 poli, pe Barbu Portărescu 10 taleri, pe Ne- 
delcu Gherlan 10 taleri şi pe Marin delà Săgarcea 
30 taleri; tóté aceste sume împrumut dar fără 
dobândă. Numai un Turc anume Mustafa delà 
Diî, .adecă Vidin, cu care tatăl sëü făcuse mai
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multe afaceri bănesc! îl împrumută ca 100 taleri 
cu dobândă ; asemenea şi sluga sa din prăvălie 
anume Constantin ărăş! 100 taleri şi tot cu dobândă.

Cu aceste sume împrumutate şi cu câţi-va 
ban! găsiţi acasă, putù Radu să încherberésca 
suma desrobirel hotărîtă de Turci şi să aibă timp 
d’a se íntórce la Cozia, mai nainte d’a sosi ter
mini! 1 fatal. După ce primi baniî. Turcul nu mai 
avù încotro ; el fù nevoit să dea drumul lui Jianu 
cu nevasta şi copiii Iu! şi să-l căpătuiască cu teş- 
cherele, că d’aci încolo să póta trăi nesupărat 

! de nimeni.

»

II.

Judecăţile în secolul trecut.
Bătrânul Jianu scăpă de robia turcésca, dar’ 

de robie nu scăpă totă viaţa, căci necazurile, su
părările şi amărăciunile ce-î pricinuiră resultatele 
acelei robii, fură atât de numerose şi de sdrobi- 
tóre, încât îl turtiră sub cotropitórea lor greutate 
şi-î curmară zilele mai nainte de vreme.

Multe şi dureróse fură acele amărăciuni; multe 
şi ucigătore fură suferinţele ce îndură bietul Radu 
Jianu după întôrcerea sa delà Cozia. Mai întâiü 
găsi tot avutul său mişcător şi nemişcător din 
Caracal prădat şi devastat de catră ienicerii, cari 
trecuse delà Diî spre a merge catră Cozia; ca
sele ’! fusese arse şi dărîmate, móra şi hanul 
delà moşia vecină cu oraşul, arse şi dărîmate, 
pătulele, hambarele şi magaziele cu provizii adu
nate din ţâră pe ban! gata spre a le preda oştilor 
împărătesc! golite şi jefuite, chiar holdele după 
câmp, car! promiteau a fi mănose fură zopite şi

f
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pârjolite; nu-ï mai rămăsese drept avuţie alt de
cât negru pămeut, pe care hórdele cotropitóre 
nu-1 putuse nici lua, nici pârjoli.

Yecjênd ast prăpăd, bietul bătrân să lu à cu 
mânile de păr şi plânse cu mare jale, împreună 
cu soţia şi copii săi, perderea ce i s’a pricinuit 
şi blastămă cu foc neamul păgânilor nimicitori, \ 
dar nu să descuragiâ, ci să puse cu ardóre şi băr- f 
băţie pe muncă, ca să-ş! repare avutul, spre a-1 
aduce măcar în parte, în starea de mai ’nainte.

El în viăţa lui făcuse mult bine mai la toţi 
concetăţenii sëï, mai cu séma megiaşilor de prin- 
prejur, cari eraü mai toţi cu dare de mână.

EÍ, cum am mai spus mai sus, în numerar 
n’avuseso mai nimic, pentru că orT-cine căsca 
gura la densul şi cerea să-l ajute, el bucuros îşi \ 
deslega punga şi nu-1 lăsa să plece cu mâna góla. 
Mai ales patrioţii, adecă acei boerî, cari rămăsese 
credincioşi domniei pămentene şi conspirau spre 
a alunga pe Austriac! din Oltenia şi a’şi încor
pora moşiora lor cu patria mama, lor le deschidea 
punga larga de tot şi da fără să socotéscá.

Când fii şi el la ananghie şi vrii să cérá şi 
•el înapoi o mică parte din ceea ce le dăduse, 
atunci să schimbă cu totul lucrurile; în locul ^ 
acele! bune-voinţe generöse şi încuragiatore, cu 
care primea el pe toţ! solicitatorii, nu întâmpină 
alt decât refusur! ma! mült orï ma! puţin deghi
zate, mustrăr! pentru conduita sa risipüóre, impu
tări cum că din pricina purtăre! sale echivocă 
faţă cu Turci! aü avut să îndure şi e! aspre per- 
secuţiun! din partea Turcilor şi ma! multe altele.

Chiar ace! ce împrumutase pe fiul său Radu, 
dintre car! ma! toţ! tusese larg ajutaţi de Radu 
Jianu în timpul prosperităţi! sale, nu să mulţă-
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mira numai cl’al refusa, ci îï amintiră că Tï mai 
datorézá încă şi’i cerură să le înapoeze sumele 
împrumutate,' pe care i le-a dat împinşi numai 
de milă, ca să-l scape din jugul robiei.

Vëcjênd şi vëcjênd, că delà recunoscinţa óme- 
nilor numai avea nimic ce aştepta, vëcjênd ca 
creditorii, adecă acei ce împrumutase pe fiul sëü, 
ca să plătescă glóba Turcilor, îl strângeau în uşe 
şi’i cereau cu insistenţă restituirea banilor lor, 
vëcjênd mai cu séma, că vărul sëü Stănuţă, la 
care şedea în gazdă, căci casele sale erau arse, 
îi da să înţelega, că găzduirea sa şi a familiei 
sale a durat prea mult şi a ajuns a fi o povară: 
vëcjênd erăşi, că datornicii sëï, cavi eraű destul 
de numeroşi se făceau, că nu aud când le cerea 
măcar o părticică din aceea ce-î datorau, ér cine 
avea să ia ceva, cerea cu clouë guri, amărîtul bă
trân îşi luă inima în dinţi şi cu mare jale şi multa 
părere de rău puse in vêncjare câte-va curele de 
moşie ce avea spre partea muntelui; le vêndù 
pe ce apă nu curge vărului sëü Stănuţă şi după 
aceea să puse cu sudóre să-şî reziclescă casele, 
móra şi hanu, să-şî reumple pătulele, hambarele 
şi ma gaziele, să-şî cultive moşi ele şi să reíncépá 
bănosul sëü comerţ, mai ales după retragerea 
Turcilor, care făcuse pace cu Nemţii şi realipise 
Oltenia de ţâra român ăscă.

Vremurile erau cât să póte de priincióse pen
tru învêrtirea unuî comerţ aşa de bănos, mai ales 
când să învârtea de un om esperimentat şi activ 
cum era Radu Jianu. Puţin timp ar fi trebuit bă
trânului să-şi restabiléscâ posiţia, să recapete ce 
a perdut, să plátéscá aceea ce datora şi să răs
cumpere aceea ce vênduse, dacă procleta şi duş- 
mănosa de ursită rea nu s’ar fi amestecat, ca să-l 
strice tóté bunele sale combinaţiuni.

<
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Era bëtrân Radu Jianii, trecuse de 60 de anï, 
dar’ era încă verde şi promitea a trece de 80 de am ; j 
supărările însă ce-ï pricinui perderea ce încercase ! 
şi mai ales îngratutidinea omenésca ’î minase pe 
nesimţite sănătatea. El însă nu baga de sămă,
’şi rîse de suferinţă, înjugă boia la carul voinţei 
sale, ’şî rîse de dureri şi merse înainte spre ţinta [ 
dorinţei lui; însă pănă într’o zi fură tóté; coţuşea t 
de bolă rabdă ea cât rabdă, se supuse ea cât se \ 
supuse acelei voinţe de fer, dar’ îi veni şi eî apa 
la mórá şi într’o zi puse mâna pe bătrânul rebel, 
îl înhaţă straşnic de pept, îl trânti în pat şi după 
trei zile de luptă, luptă de uriaş, îl răsturnă 
drept în negrul morment. Abia să sfârşise casa, 
móra. şi hanul, când Radu Jianu să culcă ca să 
nu să mai scóle!

Mórtea lui Radu Jianu ar fi fost pentru ne- 4 
norociţii săi fii întocmai ca lovitura de graţie ■ 
pentru condamnaţi la morte; ea i-ar fi istovit cu 
totul, dacă între cei doi fraţi n’ar fi fost Radu, 
tînăr plin de inimă şi de bărbăţie. Mai toţi aceia, 
cari avusese , să dea, nu mai vrură să dea nimic 
şi nimeni nu putu să-î apuce, căci p’acele vremuri 
patriarchale vorba era vorbă şi făgăduiala făgă- 
duială, astfel că împrumuturile, transacţiunile şi 
daraverile să făceau mai mult prin viu graiü şi ^ 
pe- răboj şi forte rar, rar de tot, prin zapise şi 
ipistóce. ntre Români forte rar să găsea om, 
care să-şî calce cuvântul, dar din nenorocire pen
tru fiii Jianului, bătrânul învârtea comerţul maî 
mult cu străinii şi printre eî, cu t0tă probitatea 
ce domnea pe atunci, tot să găsea, maî cu séma 
după nisce epoci de : turbur are şi prigonire cum 
fii acelea ale invasiuneî turcescî din anii 1788 şi 
1739, omeni cari să nu să ţie de vorbă.

;
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Ceï ce aveau să dea, cum ziserăm, nu prea 
se grăbiră să dea, dar’ ceï ce aveaü să ia, veniră în 
per; ba încă pe lângă eï se mai înfăţişară şi o 
bună sumă de fiinţe fără inimă şi demnitate, mai 
toţi străini, gialepî armeni şi ovrei, pripăşituri 
după la Diî şi Belgrad, cari ’şî primise pană în- 
itr’o para delà răposatul tot dreptul lor. Aste le- 

, ipădături ale ţărilor megiaşe, cutezară să jure 
după mórtea tatălui, că n’aü primit nimic şi să 

• céra delà fiü a doua plata. Radu Jianu, fiul cel 
jmaî mare dintre fraţi, deşi era destul de mare 
ca să învertăscă un comerciu ca al tatălui seu 
cu pricepere şi iscusinţă, totuşi nu fusese iniţiat 
de bătrân în secretele daraverilor comerciuluî său, 
astfel ca nu putù distinge datoriile bune de cele 
mincinóse şi nici a cunósce pe debitorii răi de 
(plată şi neonescî.

Văcţendu-să împresurat de atâta leotă de cre- 
., ditorî, Radu, de şi încă june, nu’şî perdîi cumpă

tul, ci din contră se ridică la înălţimea situa
ţi uneT, cerii termene de plată creditorilor şi după 
ce dobândi cu chiü cu vai răgaz delà toţi, începu 

; să vencjă fără grabă, adecă cu preţ bun, , marile 
apro visionär! făcute de tatăl săii şi cu bani! prinşi 

. din ele să plătăscă ma! întêiü pe ceï mai mici,
! adecă pe cei săraci şi după aceea pe străini, lă- 
jsând mai în urmă pe boeriî şi negustorii pani en
tern, cari să arătară mai îngăduitori. )

După aceea Radu să puse cu o activitate 
fără preget pe lucru, adecă continuă a’şî cultiva 

I pământurile şi a inverti comerciul de strângător 
, de bucate şi din câştigul ce agonisia, d’a plăti 
într’una la datorii, fără a înstreina din pamêntu- 
rile moştenite delà părinţi, fără numai câţî-va 
munţi isolaţî şi câte-va curele de moşie de mică 
însemnătate,
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Cu banii prinşi după aceste moşii, plăti mal' 
cu séma datoriile ce făcuse, ca să desrobéscá pe 
părinţii şi fratele şeii Iancu din robia turcéscà. 
Insă când să zică: Domne ajută, atunci îşi aprinse 
mai rëü paie în cap şi întră într’o vel tore de pro
cese, în cari së sbătii el şi urmaşii lui aprópe 
80 de ani.

în anul în care plăti ultimele datorii venii
r

în verstă legiuită fratele seu. Iancu cel mai mic 
dintre cei doi fraţi. Acesta cum ajunse în verstă,; 
së grăbi d’a cere fratelui sëü partea sa de moşte
nire. Radu primi bucuros şi numai decât scose! 
la ivélá catastifele şi tăgârţa de zapise şi fiţuici.! 
Fratele sëü primi drept bune tote condeele dini 
catastife, ca drept cheltuite şi luă asupră-şi partea! 
ce i së cuvenia din datoriile tatălui sëü şi des-; 
cărca pe fratele sëü de sumele ce a plătit pentru 
exoflisirea lor. Dar când fu să ţie în séma şir 
plata datoriei de 1730 lei contractată pentru a da: 
turcilor gióba desrobireî, atunci Iancu îşi schimbă? 
purtarea şi nu vrii cu nici un preţ să o ţie în 
sémá şi să recunoscă ca bună vene]area munţilor 
şi curelelor de moşie, pretincjend, cum-că acele 
zapise de datorie eraü subscrise de el, fratele sëü,j 
ér’ nu de reposatul lor părinte.

în deşert Radu së cercă să Ï explice c’a sub
scris el zapisele, fiind-că el fusese trimis de cătră! 
Turci ca sa facă rost de bani, pe când tatăl Ion 
era ţinut la poprélá; în deşert bëtrânul episcop 
Clement, care së restabilise pe tronul episcopal, 
în credinţă pe Iancu Jianu că Radu grăia adevërul,1 
în deşert afirmă prin juramént chiar bëtrâna lor! 
mamă, căci nu fii chip să-l înduplece d’a reçu-, 
nósce ca bine cheltuită suma de 1730 leî, nicîj 
d’a récúnósce bine vândute făstoicele de moşii.
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El cerea într’una fástóícele de moşii saü va- 
lórea lor şi nu vrea să ştie de cei 1780 de leî, 
pana ce la urma urmelor alergă la judecată şi 
cerii fratelui sëü să-î dea sau moşiile vândute în 
fiinţă, sau în locul lor o sumă de bani întreit mai 
mare decât fâceaû.

Judecăţile azî ţin cât lumea şi pământul şi 
I nu se sfîrşesc şiruri de ani, necum p’atuncî când 

domnea în ţotă prosperitatea sa era străgănirilor 
şi a venalităţii.

Condica lut Caragea încă nu se pusese în 
aplicare şi nici măcar se alcătuise, căci Caragea 
încă nu se suise pe tron şi domnea îucă marea 
condică a obiceiurilor pământului, comentate şi 
mult alterate de cătră iscusiţii diacî fanarioţi. 
P’atuncî judecăţile ţineau cu zecimile de ani şi 
se judecau de generaţiunî întregi de cilenî şi ci- 
novnici; dar cu toţii, delà diacul cel mai inferior 
şi pănă la obştea celor 12 boerî veliţi şi chiar 
pănă la mădularele înaltului divan domnesc nu 
se uneaü din loc, decât numai prin bani şi daű 
dreptatea nu acelora ce o aveau, ci mai cu sâmă 
acelora ce dau mai multe ruşfeturî. Vai de acela 
ce nu vrea saü nu putea să dea! el era de mai 
nainte condamnat.

Pe vremea fanarioţilor se mai amesteca un 
nou factor la distribuirea dreptăţii, adecă înrîu- 
rirea politică. Acei ce eraü reputaţi ca urîtorî 
saü prigonitori aï grecilor, acel ce dau dovecji că 
nu prea suferea bucuroşi jugul fanariot şi mái 
ales cei de peste Olt, care fusese pe drept, or! 
pe nedrept acusaţî, cum-că ar fi simpatisat cu 
Austriacii şi ar fi fost bucuroşi să mai dăinuâscă 
încă în Oltenia domnia nemţâscă, aceia eraü mai 
mult ca ori cine prigoniţi şi zădăriţi de şicanele 

nj. Z.“ 2
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şi asupririle celor însărcinaţi cu împărţirea drep
tăţii, cari erau mai toţi greci. Acei nenorociţi 
erau. ameninţaţi să piarcjă pricinele cele mai drepte.

Radu Jianu era unul din numeral acelor, cari 
nu avea ochi buni înaintea Grecilor. Cu drept 
sau pe nedrept totă leota veneticilor cotropitori 
vedeau în el unul din cel mal aprigi inimici al . 
Fanarioţilor şi unul din duşmanii cel mal hotărî ţi 
al domniei de fapt al liftei din Fanar. El dar 
când se înfăţişa înaintea justiţiei cu tóté zdrobi- 
tdrele probe şi mărturii ce înfăţişa înaintea diva
nului judecătoresc, nu dobândi la minut dreptatea 

■ ce avea, ci neputênd fi ras aşa dintr’o-dată, fii 
amânat din zi peste zi, tărăgănit şi dus delà Ana 
la Caiafa, delà Divan la Divan, delà Caracal la 
Rîmnicu-Yâlceî şi de acolo la Craiova; plimbat 
din loc în loc după constatări la faţa locului, nu
mai şi numai ca să se calicescă cheltuind şi sa 
se piarc]ă urma zdrobitórelor mărturii prin morte 
sau alte accidente stergetóre de dovecji.

Astfel îşi petrecii bietul Radu o viaţă întréga 
alergâud din judecăţi în judecăţi şi încurcându-se 
din ce în ce mal reu în mreja unul dedal de for
malităţi de procedură, una mal machiavelică ca 
alta, pănă ce-1 sosi din urmă şi condica lui Ca- 
ragea. Ea ’1 găsi la divanul domnesc, aşteptând 
auaforaoa definitivă bună saű rea; însă când sa 
zică Domne ajută că a scăpat, căci la urma ur
melor isbutise să smulgă delà b o er ii veliţi o ana- 
fora favorabilă, se pomeni că Vodă în loc d’a în
tări sau d’a da o hotărîre deosebită, anulâ totă 
procedura urmată pănă atunci şi trimise pe pro- 
tivnicl 0răşl la primele instauţe, ca să se judece 
după noua pravilă.

Radu Jianu aflând astă scire, fit cuprins de
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aşa mare amărăciune şi scârbă, în cât căc]u la 
pat şi muri lăsând celor trei iii a! sei: Amza, 
Radu şi Iancu drept moştenire o brumă de avere 
zălogită pentru a scote bani pentru susţinerea pro
cesului şi un proces aprópe neterminabil. Peste 
puţin timp muri şi fratele lui Radu, Iancu şi re- 
mase în locu-i feciorii acestuia.

Verii în loc d’a se înţelege între denşii şi 
d’a precurma lunga cale a judecăţii, începură să 
se prigonéscâ mult mai amarnic ca părinţii lor, 
pană ce la urma urmelor se găsiră cu toţii cali
ciţi, îndatoraţi, ruinaţi şi numai vechilii lor se 
îmbogăţiră, conform obiceiului, care în prigoniri 
de judecată a fost, este şi va fi în fiinţă.

însferşit la urma urmelor sfânta dreptate fii 
îngenunchiată, nedreptatea eşi triumfatőre cu totă 
bunătatea noului codice, fii lui Radu fură raşi ca 
şi tatăl lor fără speranţă de îndreptare şi con
damnaţi să întorcă urmaşilor lui Iancu valórea 
curelelor vêndute cu venitul lor delà vêncjare saü 
valórea lor în urma unei preţuiri, plus pravilnica 
dobândă.

III.

Juneţea lui Iancu Jiariu.
Iancu Jianu haiducul fii fiul lui .Radu Jianu ; 

el mai avii doi fraţi mai mari ; pe unul îl chema 
Amza şi pe altul Radu şi o soră mai mică anume 
Ana sau Ancuţa. Tatăl seu dăduse copilului ai 
doilea numele ce purtase el şi celui mic numele 
fratelui seu, în amintirea bătrânului şi bunul seu 
părinte. -El fiind în tot cursul vieţii preocupat şi 
amărît de persecuţiele procesului cel fără de sfârşit, 
n’avusese îndestul timp să se ocupe de educaţiunea

2*
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copiilor lui şi-i lăsă ca fie-care să-şî urmeze pro
priei e sale înclinări.

Pe atunci educaţiunea intelectuală mai nu 
esista' în rîndurile poporului şi între boerî pămen
tern de a patra şi a treia mână ; chiar între boerî 
de a doua mână se găseau mulţi fruntaşi, care- 
ocupau locuri importante şi cari iscăleau prin pe
cete, căci nu sciaü nici măcar azi-buche. Abia 
între boeriî veliţi instrucţiunea şi aceia streină, 
grecâscă, dobândise óre-care desvoltare şi produ
sese căţî-va omeni procopsiţi, spre pildă: Golesciî, 
Bălăcenii, Yăcăresciî, Grecenii şi alţi câţi-va.

încolo ignoranţa cea mai absolută se resfaţa 
cu mândrie în negura celui mai absolut întunerec 
intelectual, căci pe atunci sciinţa de carte nu era 
'-,rebuinciósá decât popilor, dascălilor, călugărilor, 
ogofeţilor şi diecilor. Boerul n’avea nevoe să- . 
;cie carte pentru ca să ocupe posturile cele mai 
mportante; el le ocupa nu pentru-că era vrednic 

de ele, nici pentru-că era dotat cu însuşirile şi cu- 
noscintele trebuincióse, ci pentru-că era boer şi 
avea drept prin nascere la tóté funcţiile potrivite 
cu rangul seu. Lucrarea brutală o săvârşia diacul 
saü logofeţelul şi el punea jos numai turaoa sau 
pecetea, d’aceia mergeau treburile aşa de bine. 
Grecii nu négligeai! instrucţiunea cu atâta nepă
sare ca boeriî Români; ei înveţaii pe copii lor 
carte d’ar fi fost de trei palme în frunte ; de a- 
ceia Fanarioţii cotropiră cu atâta înlesnire ţâra şi 
ocupară locurile boerilor pământeni.

Copii Jianului înveţară puţină carte româ- 
néscâ şi grecéscá, căci se întâmplase ca casa lor 
să fie' în apropiere de o biserică şi după cum seim 
toţi cei ce avem mai mult de patru-zeci de ani, 
în prima jumëtate a acestui secol tote privdoru-
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rile bisericilor erau transformate în nisce şcoli 
minuscule, unde dascălul saü defteriul da copii
lor, can ’! plăteau câte o leită pe lună o instruc
ţiune românâscă şi grecéscá cât së pote de ele
mentară şi de rudimentară. Bocóvna, ciaslovul 
şi psaltirea erau singurile căiţi ce së dau în mâ
inile copiilor şi falanga unica metodă pedagogică.

După-ce învăţară tot ce putură învăţa din 
bucovnă şi psaltire feciorii Jianului, urmă fie
care, fără nici o siluire, fireseile sale înclinări: 
Am za së alipi de tatăl sëü şi începù a së dăda 
din cea mai fragedă juneţe la cultura pământului 
şi la comerciul de bucate şi-l ajută forte mult 
prin o muncă din cele mat încordate, ca să ţină, 
cap atâtor străgăniri şi să nu lase fondul avere! 
părintesc! să se scurgă în cheltuielile ocasionate 
de neterminabilul proces.

Radu se smulse din cea mai fragedă verstă 
din sinul familie! şi se alipi pe lângă un unchiu, 
care locuia la ţâră tot în judeţul Romanaţî.

Numai Iancu fii mai rebel; lu! nu’! plăcea 
munca, ma! cu sémă a câmpului, nici strîmtoră
ri le cuviinţelor sociale. Din mica sa copilărie dădu. 
la ivelă o neînfrânată dorinţă de libertate, de 
exerciţiul'! corporale, de mânuirea armelor şi că
lărit şi de traiü la aer curat. Un ţigan anume 
Alexe, care se născuse ca rob în vatra case! Jia- 
nilor, fű dascălul şi mentorul sëü. El îl învăţă 
să încalice şi să instruneze într’o clipă calul cel 
mai sălbatic şi mai neînvăţat, el îl deprinse cu 
mânuirea armelor şi cu trasul la ţintă, pănă ce 
răuşi să-l facă a isbî păsărică în sbor, el sălba
ticul fiu al sălbaticei naturi îl învăţă, să să de
prindă de mic cu trudele traiului la aer liber, pănă 
ce ajunse să nu mai simţă asprimea gerului şi să
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dórma în decurs de maï multe sëptëmânî afară, 
în mijlocul câmpiei sau a pădureî culcat pe pă
mântul gol şi fára de nici un acoperemânt. Ast- ; 
fel de viaţă şi de deprinderi îl fâcù ca cu timpul 
să dobândescă o neînvinsă înclinare spre venă- 
tóre şi să capete în scurt timp reputaţia de cel 
mai bun vânător din împrejmuiri. Din acâstă 
causă el mai că nu da p’acasă şi-şî petrecea viaţa 
împreună cu Alexe al sëü mai mult prin codri.

Intr'acest timp muri tatăl seu şi râmase în 
locu-î, ca să continue cu procesul şi administrarea 
averii fratele sëü Am za . El plânse din tot adân
cul inimeî sale pe bunul seu tată, care nu-î fusese 
de loc supărător, ci-1 lăsase să facă tot ce vrea: 
lasă pe fratele sëü mai mare să conducă admini
strarea întregei averi fără de nicî un amestec din 
larte-i, deşi ajunsese în verstă legiuită şi së alipi 
le pădure şi de viaţa de vânător cu mai multă 
írdóre şi îndărătnicie, în cât nici iarna nu mai 
da prin oraşiu, ci ’şi petrecea vremea în chioşcul 
unei vii ce avea în prâjma Drăgăşanilor şi în ve- 
cinătata unei păduri aprópe virgină.

I

!

IV.
Deşteptarea Leului.

într’acea vreme începù să së aucţă în ţâra 
Romănâscă şi mai ales în Oltenia, printre popu- 
laţiunea pământâscă, un murmur surd, care së- 
mëna forte mult cu depărtatul muget ce scote 
leul din largul sëü pept, când së deştâptă dintr’o 
lungă letargie.

Domnia grecescă devenise nesuferită; jaful 
zabieţilor lor nu mai avea nici un frîü şi funcţio
narii lor devenise mai jefuitori ca hoţii din pă-

i
!
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durea Vlasieï. Nimic şi nimeni nu maî rămăsese 
cruţat: popor, cler, mănăstiri, boerl pământeni, 
toţi ferbeau într’o apă, adecă gemeaü sub jugul 
asupririlor Fanarioţilor. A mal suporta un .jug 
aşa de greu şi aşa de abusiv era peste póte chiar 
pentru omul cel mai răbdător; de aceia începù 
să se auc|ă acel murmur, care la început fu cât 
se póte de surd şi de sfiicios şi care cu timpul 
ajunse să fio cât se póte de distinct, cât se póte 
de resunător.

Aceste murmure la început nu fură de nimeni 
luate în băgare de séma, nici de Greci nici de 
Români, căci de mal multe ori poporul împilat 
murmurase şi chiar mugise, dar nu mersese mal ‘ 
departe, căci popor blând şi răbdător ca cel Ro
mân n’a existat şi nici va exista. De asta-dată 
insa acele murmure fură rostite într’un chip prea 
tare, prea detunător, în cât începù să neliniçtéscà 
pe Greci şi sa îmbărbăteze pe Români. Ele do
bândiră aşa mare însemnătate, în cât unul din 
boeril ceî fruntaşi, carii din fire păn’aci fusese 
cât se póte de prudent, Dumitraşcu Bibescu, se 
puse aprópe făţiş în capul nemulţumiţilor şi per
mise murmură torilor să recruteze aderenţi servin- 
du-se cu numele seu.

în curênd simplele murmure nu se mal gă
siră îndestulătore, ci începù şi acţiunea a-şl da 
fiinţa la ivélà. Mal întêiü începù conciliaburile 
secrete, consfătuirile la umbra misterului, adună
rile şi înţelegerile între nemulţumiţi. Capul cel 
mal inteligent, cel mal activ, cel maî isteţ al 
acestei oculte mişcări; sufletul el, pot zice crea
torul el, era feciorul unul simplu clăcaş din satul 
Vladimir din judeţul Gorj, un tîner anume Tudor 
feciorul lui Constantin din Mitrofan şi al Ioanei,
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!amêndoï locuitori în satul Vladimir. Acest fecior 

de ţăran, care de mica sa copilărie dădii dovec|î 
că are să ajungă ceva de capul lui, căci ca nici 
unul din semenii lui învăţă carte mai întêiü la 
popa Pârvu Cruhonil din satul Vladimir şi apoi 
delà dascălul Lupu din Craiova şi prin vrednicia 
sa, prin iscusinţa sa, prin bărbăţia şi curagiul seü 
şi mai ales prin darul graiului seu scurt, franc şi L 
tot-deodată convingător, avu darul d’a goni téma 
şi sfiala din inimele unor fiinţe crescute în robie 
şi trăite a pururea cu frica în sîn şi-î făcii să 
ciAdă că ar fi cu putinţă Românilor d’a răsturna 
marele şi neînvinsul colos al Fanarioţilor, spre a 
pune în locui dreptatea, nepărtinirea şi domnia 
pămentenă.

Intre cei dinte iu, care îndată ce aucji cuvin
tele pline de foc ale lui Tudor, acela ce simţi > 
mai întêiü ca toţi că inima-î tresaltă şi să înflă- 
cărâză de sfânta iubire de ţeră, fù amicul şi pro 
tectorul său Vasile Moangă, care mai întêiü fii 
condicar al sămeşiei şi apoi ajunse chiar sameş 
al judeţului Gorjiű şi fruntaş între boerii Tîrgo- 
jienî. După el veniră pe rînd să să înscrie în 
numărul luptătorilor pentru drepturile strămoşesc!: 
vărul sëü Ioniţă Burleanu, amicii să! Gârdăreanu 
şi Meculescu; Ioniţă Creţescu, căpitan Orleanu, 
logofătu Radu Miu, Nicolae Zoican, V. Ghelme- 
geanu, Hârgot, Nicolcescu, Drăgliiceanu sêrbu, 
toţi fruntaşii boerilor pamêntenï din judeţul Gorj 
şi Mehedinţi şi mai apoi Ştefan Columbeanu din 
Craiova, omul de casă al Bibeştilor şi prin el chiar 
D urni traseu Bibescu împreună cu toţi omenii săi.

Cum vedeţi judeţele Mehedinţi, Gorj şi Dolj, 
fură împănate de aprigi apostoli aï noii credinţe 
a mântuire! patriei române de jugul venetic; nu-

I
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mai în judeţul Romanaţî şi Vălcea nu se numera 
încă nici un aderent devotat dintre fruntaşii boe- 
xilor pământeni.

Doue familii pământene erau mal importante 
pe atunci într’aceste doue judeţe, adecă aceia a 
Jienilor şi aceia a Prijbenilor, care se înrudea cu 
cea d’întâiu. Lor dar se adresă amicii lui Tudor 
spre a-î atrage în pa> tea sa, dar nu reuşi, pentru- 
că verii lui Amza Jianu, erau de mult timp tre
cuţi în partea Grecilor de târnă să nu piarcjă pro
cesul şi Prejbenil nu făceau decât ceea-ce fáceaü 
Jienil. Amza asemenea împreună cu fratele seű 
Radu refuzară d’a se amesteca îu conspiraţie, de 
téma să nu fie şi mai aspru nedreptăţiţi de drep
tatea judecătorilor lui Caragea. Rămânea numai 
Iancu.

Precum ştim, el locuia mal mult la via sa 
din prejma Dragăşanilor, saü mai bine în pădure, 
in companie cu Alexe şi fiarele sălbatice; conspi
ratorii însă cari precum se ştie, de nimic nu se 
teme, nici se dă la o parte înaintea ori cărui ob
stacol, alergară, bătură pădurea în crucişi şi cur- 
mec|işî şi sfârşiră prin a da peste Iancu şi a-î 
spune tot ce aveau de spus.

în inima lui Iancu avii un puternic răsunet 
cuvintele de patrie şi libertate, în cât dacă s’ar 
fi declarat într’acel minut resbelul, el' ar fi fost 
cel dintâiu, care ar fi sburat în contra inimici
lor, dar pe atunci terenul nu era pregătit; pană 
la desnodănlântul acţiune! mai era încă un dél 
şi o vale şi cu caracterul lui tarágánéla, conspi- 
raţiunea ascunsă, conciliabulele furişate nu să 

j împăcau.
!

Delà prima-dată el refuză neted pe acela ce-I
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propusese participarea, dar conspiratorii nu s& . 
crecjură învinşi, ci făcură mal multe cercări.

Chiar Tudor veni de câte-va. ori, ca să dea. 
ochi cu el spre a se înţelege. Vorbele tîneruluî 
agitator mişcară forte mult inima lui Iancu Jianu 
şi topi într’un mod simţitor cójea de ghiaţă, care-î 
acoperea inima, dar n’o nimici de tot. Jianu de
venise un sălbatic fiú al pădurilor şi cu greü se 
putea desbăra de deprinderile sale de pustnic. Cit 
tóté acestea consimţi d’a së întêlni de câte-va ori 
cu Tudor în casa sa din Drăgăşanî, unde se mu
tase de cuiênd muma sa şi sora sa. ca să îngri- 
jésca de el în rarele lui apariţiuni prin lumea 
locuită de omeni.

Cu acea ocasiune Tudor avù prilej d’a vedea 
pe Ancuţa sora. lui Iancu, care împlinise 16 ani 5 
şi era d’o frumseţe şi d’o perfecţiune uimitóre şi 
cu tot caracterul seu cel posac şi rece, se răni 
fórte de nurii eî şi fără de multe ocoluri o ceru 
delà fratele sëü Iancu în căsătorie. Tudor deşi 
fecior de ómeni proşti, cum së zicea pe atunci, 
totuşi nu era o partida de refusât, căci numai 
prin vrednicia şi isteţimea sa ajunse să devie că
pitan al plaiului Cloşani din judeţul Mehedinţi, 
prin urmare Iancu nu-1 putea refusa şi nici îl re
fusa, ci cern numai cât-va timp de resgândire ca 
să së înţel0gă cu muma şi fraţii săi, căci pe atunci i 
fata nici odată nu se întreba dacă-i place sau nu 
mirele.

Tocmai atunci Iancu avù ocasie d’a se gândi 
la averea părint0scă şi la partea ce s’ar cuveni 
fie-carui din frate. Numai atunci së duse şi el la • 
fratele sëü Amza şi-i cerù socotéla despre gestiu
nea averii părinteşti.

Amza îl scóse un catastif cât tóté zilele de
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mare şi o listă d’o poştie de lungă; îî înşirui 
cheltuelî peste ckeltuel! şi perderi peste perderï 
pănă ce-T constată negru pe alb, că din tótá ave
rea Jianilor nu remăsese alt decât casele boereştî 
din Caracal, care le-a oprit el pe séma sa, o sforă 
de moşie, pe care a luat’o Radu, casa din Dră- 
găşanî cu locul ei, care constituia singura zestre 
a Ancuţeî şi via din apropiere, care cădea în par
tea lui Iancu. încolo moşie, munţi, vii, moră. Im
nuri, tóté së vênduse şi fusese cumperate de el 
Amza şi de fratele seű Radu, cu banii lor proprii, 
care fusese întrebuinţaţi pentru cheltuelile proce
sului şi despăgubire! verilor lor, care adusese ko- 
tărîrea la îndeplinire.

Aflând ast résultat, Iancu înţeleni în loc de 
uimire şi nu putù a zice alt fratelui sëü decât:

— Dar bine, banii şi bucatele remase delà 
tata, ce s’aü făcut?

— S’aü cheltuit pănă la o para în judecăţi 
şi alte angarale.

— Dar bine, atunci ce se face sora nostră ? 
Cum o s’o putem mărita potrivit ipolipsulu! nostru ?

— Ce o vrea D-c|eu cu densa; eü îmi spăl 
mâniie ca Pilat.

— O să-ţî dai séma înaintea judecaţii.
— N’am grije, sunt hârşit acum cu judecăţile 

şi am multe regîele printre greci.
Jianu se ţinii de cuvent, trase în judecată pe 

fraţii se! şi le cerù socotélà de administrarea ave
re! părinteşti, dar judecători! Fanarioţi, momiţi 
de darurile Iu! Amza şi ale Iu! Radu, care învă
ţase cum să se pórte cu ómeni! dreptăţi! 'dup’a- 
cele vremuri, num a! decât cercetară din scorţă 
pănă în scorţă marele catastif şi găsiră, că Amza
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şi Radu mai aveau să ia în loc d’a mai da, ér’ 
Iancu n’avea dreptate nici pic.

Amârît d’astă strigătore nedreptate, Iancu 
mai merse mai departe cu judecata, câcî din pâ- 
ţitanie ştia el ce-l aşt0ptă, ci o rupse cu desăvâr
şire cu fraţii sei .şi deveni îndoit mai misantrop.

Intr’acest timp mai veni de vreo câte-va ori 
Tudor pe la el şi-şî repetă ârăşî cererea, însă în ; 
timpul procesului Iancu îl amâna de azi pana i 
mâine, ér’ după terminare îî spuse fără de oco- . 
lurï, că nu putea să-î dea pe sora-sa de soţie, 
căci nu avea nici un ban

— Nu-mî trebue banii eî, răspunse Tudor cu 
o nobilă mândrie amestecată cu o vădită brus- 
clieţă, ci darurile şi fiinţa eî. Nici eu nu am bani, 
dar am voinţă şi dorinţă d’a munci şi mî-e de i 
ajuns. Nu-ţî cer starea sa ci pe ea; dămi-o dacă vrei.

— A ta să fie, răspunse Jianu, strângêndu-ï 
mâna cu căldură; de azi încolo să mai numeri 
încă un soldat printre compărtaşiî tăi, adecă pe 
mine, •-cafe me daű ţie cu trupul şi sufletul spre 
a stârpi cu un cés mai curênd pe Greci şi pe 
hoţii de ciocoi.

— Fii bine venit între noî.
Chiar în acea zi Jianu vorbi mumei sale des- ; 

pre propunerea lui Tudor şi din acea zi junele j 
Vladimirescu întră în casa Jienilor delà Drăgă- . 
şanî ziua şi nóptea ca un logodnic.

Grecii prinseră iute de veste cum că Românii 
umblă să se zurlubăiască şi se grăbiră d’a lua 
tóté dîsposiţiile câte sunt pe larg descrise în istoria 
lui Tudor Vladimirescu de D. Aricescu (Craiova,
2 voliime); eî prinse 0răşî de veste, că şi Iancu 
.Jianu s’a prenumărat între acei ce le purtau sâm- 
betile şi numai decât- îl scrise şi pe el în con
dica négrá.

nu

:

i
;
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V.
Demonul ispitei.

într’o desfătătore vălcea situată în depărtare 
de un ouart de oră de Drăgăşanî, se zăria pe la 
anul 1815 printr’o alea de salcâm! mirositori şi 
te! alb!, o căsuţă albă ca un crin, în forma tu- 

: tur or caselor boeresc! clădite pe la începutul ace
stui secol, adecă cu ínvelitórea naltă de şindrilă, 
cu streşinile late, cu gârliciu în faţa caselor şi cu 
pălimaru d’asupra gârliciuluî. Astă căsuţă prin 
cocheta ei înfăţişare, prin admirabila panoramă 
ce o încunjura şi prin vesela verdéfa ce-! tapeta 
împrejmuirile, făcea pe orî-ce trecător să stea în 
loc şi să nu se mai sature privind’o. Ea era în
tr’o parte scăldată de un limpede rîuleţ, ér . în 
alta umbrită de depărtata siluetă a Carpaţilor şi 
de délurile cu vi! şi cu păduri seculare. Acest azil 
încântător era casa de vară a Iu! Iancu Jianul.

Tatăl seu când murise nu-î recomandase alt 
decât, să iubescă pe maica sa, ca pe sine însuşi 
şi s’o ţie pe lângă el pană ce va muri; îï mai 
recomandase să iubéscá şi să susţie pe sora sa 
Ana, pănă ce se va mărita. Iancu ca fiu supus 
ascultă tóté ordinele părintelui seu; el respecta 
pe mama sa, ca şi pe sfânta icóna la care se în
china şi iubea pe sora sa mai mult decât pe sine. 
Etă pentru ce bătrâna sa mamă preferia să stea 
mar bine la Drăgăşanî cu el, decât la Caracal cu 
fratele seu Am za.

într’o sérá cam pe la finele Iu! August al 
anului 1813, sórele după ce apuse într’un nor de 
purpură, lăsase seninele câmpii ale cerului în 
grijea luneî, ca ea să le înfăşure cu dulcea e! lu
mină şi discreta confidentă a misterelor, ’şi da
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tóté silinţele, ca să nu rëuiâe ele ruşine ; tóta na
tura ce intrase într’o plăcută tăcere surîdea cu 
bucurie alburielor sale raze şi se răsfăţa cu mul- 
ţămire în indolentele braţe ce-ï întindea lenevósa 
zînă a nopţii. Omul, ca ori-ce altă fiinţă, părăsia 
locurile întunecose ca să ăsă afară spre a absorbi 
aer curat şi a admira splendia lumină ce împrăscia 
suava regină a nopţei. In acésta sérá, pe divanul 

• ce era făcut d’asupra balconului caselor ce des- 
criserăm, se vedea stând răsturnat şi fumând din- 
tr’un lung ciubuc un bărbat ca de 30 de anî. 
Talia sa proporţiionată, trăsurile sale regulate, 
mustaţa sa négra şi uiătăsosă, peliţa sa colorată 
•cu nuanţa vigoreî şi a sanetăţeî, perul seu ce 
cădea în bogate unde pe latul sëü spate, gura sa 
roşă, în care se vedea nisce dinţi de ivoriu, bu
zele sale late şi cărnose, ochii sei negri, care de 
multe ori din dulci ca aï unei blânde copile se 
făceau impunători şi chiar inspirăton de groza-, 
tóté aceste însuşiri adunate la un loc dau figure! 
eroului nostru o înfăţişare frumosă şi tot deo
dată impunetóre. Acest personagiii, care sorbia în 
li nisce fumul ciubucului său şi apoi îl făcea să 
ăsă din gură şi pe nas în nenumărate rotocóle, 
era însuşi Iancu Jianu, stăpânul casei.

Pe când tînărul fiu de mazil să afla absor
bit în contemplaţiunea splenditeî naturi, o juna 
copilă de vre-o 16 anî frumosă ca o zînă din po
veste eşi din casă şi călcând în vêrful degetelor 
să apropiă de Iancu şi se aşeză cu uşurinţa şi 
graţia uneî pisici lângă densul, fără ca el să 
simţă ceva; acăstă fată în care să vedea tot ce 
constitue cea mai perfectă frumseţe, era Ancuţa 
sora Jianului. Ea stătii mal multe minute lângă 
fratele seu fără a să mişca şi fără să facă să i se
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aucja dulcea sa respira ţiune a guriţei sale, văcjend 
Insa că Iancu nu se distrage din absorbirea sa, 
se apropiă încetinel de faţa luî, îi depuse pe obraz 
nn dulce sărutat şi apoi se ascunse după spatele 
luî rîcjend cu hohot.

— Tot nebunatică şi neastâmpărată escî Ano ! 
•c|ise Iancu după ce tresări; ’mî risipişi nisce gân
diri în cari voiam să fiu încă câtă-va vreme, 
fiind-că erau forte frumóse: deştept, visam că ţâra 
nostră scăpase de Greci şi de ciocoi! nerozia ta 
me lipsi d’asemenea dulci vedenii; pentru acesta 
am să te pedepsesc forte aspru.

Zicând aceste cuvinte, luă frumosul cap al 
surorii sale şi-l acoperi de nenumărate sărutări.

— Nu mă tem de peclépsa ta, răspunse ea 
ştergendu-se, după ce a scăpat din manile fratelui 
seű ; ori cât de mult te-ai osteni, nu m’ai înfricoşa.

— Copilă ce escî! tu erecţi că, sărutându-te 
cineva, te pedepsesce?

— Negreşit, mama aşa a zis, că dacă o buză 
de flăcău să lipesce de obrazul unei fete mari, 
obrazul fetei să îngălbinesce ; un obraz galben 
este urît şi eu nenişorule, nu voiü să fiü urîtă.

— Nu vei fi draga mea niciodată urîtă, dacă 
numai buzele fratelui teu şi ale aceluia ce va fi 
soţul tău să vor lipi de trandafirul tău obrăjori. 
Sărutul fratelui şi al soţului este ca. adierea vân
tului, care înveselesce şi înfrăgezâză flórea pri
gonită de arşiţa sórelui, pe când sărutul străinului 
e ca vântul de mâză-zi. care bate, la nămiez şi 
păleşte ori-ce flore. Dacă vrei să nu fi urîtă, 
dragă suriórá, feresce-te de sărutările streinului.

Aucjind aceste cuvinte, Ancuţa să roşi, nu 
zise deocamdată nimica, apoi lăsând pe fratele 
säü să depue pe fruntea sa încă o sărutare, zise 
aşezându-să lângă dânsul:
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— Din ce pricină n’o fi mai venit Tudor pe 
aicea de atâta mari de vreme? Am aflat prin 
Alexe că este la Drăgăşanî.

— Tudor trebue să vie; mâne va veni ne
greşit, aşa mî-a trimis răspuns ; dar’ia ascuită-me, 
me rog leliţă, pentru ce întrebi mătăluţă aşa de 
des de Tudor, aï? Ori mustaţa lui cea negră ţî-a 
căc]ut cu tronc.

— Ba
în jos obrajii sei ca bujorul.

— Dar de ce, me rog? întrebă Iancu bă- 
tênd’o uşurel peste aprinşii ei obraji şi mângăin- 
du-î cu palma perii sei negri ca abanosul.

— Fiind-că... îmi veni să întreb, iac’aşa ; 
vorbesce aşa de frumos, adăogă ea încurajindu-se 
despre Români şi defaimă aşa de aspru pe cho- 
chinţi, încât ţi-e drag să-l asculţi,

— Ia ascultă copila mea; spune-mî adevărul : 
numai pentru-că Yladimirescu este bun român, nu
mai pentru-că hrănesce in inima sa idei mari, idei 
frumóse prin împlinirea cărora nenorocita nóstra 
ţeră ar scăpa de lepra Grecilor şi a Turcilor şi 
s’ar face mare, puternică, frumosă; numai pentru 
acésta ’ţi place ţie Tudor?

— Negreşit, frate şi pentru-ce alt-ceva?
— Nu ine îndoesc, că în vinele tale curge 

sângele Jienilor, cari din vécurí uitate aü avut 
drept sfântă datoria d’a apăra cu braţul lor pe Ro
mâni şi ţăra lor de hordele străine; nu mă îndo
esc nici de curăţenia frumóselor tale cugete; mă 
tem însă copilă şirăta, că pe lângă aste adevăruri 
ascunzi şi o ţîră de minciună.

— Frate ....
— Aide, aide ! am băgat eu de sămă bine 

ce zace în inima ta; îl iubescî pentru-că nu nu-

frate, răspunse copila plecândnu
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mai când vorbesce, dar mai de multe orï când 
tace, când se gândesce îl sorbi cu căutătura sa 
plină de flăcări. îl iubesc! fără să sciî, fata mea, 
nu este aşa, că am ghicit!

— Nu frate, răspunse ea aruncându-se în bra
ţele lui şi udându-î mâna cu o lacrimă ce se fu- 
rişiă din ochii seï, nu sciü nimic din cele ce spui.

— Aide nu mai minţi, Ano, că astă lăcră- 
mioră te-a dat de gol ; pentru ce ascund! un lucru 
atât de firesc, în care cinstea nu e de loc în pri
mejdie? Te iubesce şi el, mî-a spus’o, ba încă mi 
te-a cerut de soţie. Ce zic! aï? să-î spuiu că nu 
vrei ?...

— O, frate nu !.. . ba adecă, adaogă fata 
confusă, spune-! aceea ce vre! mata.

— Bine, bine, mâne când va veni, ve vom
logodi.

Ca să-şî ascundă transportul de bucurie ce o 
domina, Ancuţa începu să alerge prin sala jucând 
şi cântând, apoi ved end surîsul ironic al fratelui 
său. şi ca să schimbe şirul convorbire!, se apropiâ 
ărăşî de densul şi-î zise:

— A! audit, că la Rîmnic a venit un căpitan 
domnesc însoţit cu o sumă nenumărată de pan
dur! şi poteraş! orânduiţi, ca să ur măr és că şi să 
prindă céta Mereanuluî, care se zice că bântue 
aceste locur!?

— Da, draga mea, am audit că Greci! au 
trimis să gonéscá şi să stârpésca pe bieţi! haiduci, 
care se aciuesc prin desimea pădurilor şi despóe 
numa! pe ace! ce trec pe la dânşii; dar pe hoţi! 
ce! ma! rëï, ce! ma! neruşinaţi, ce! ma! nemilo-. 
stivï şi ce! ipa! mulţi, pe aceia ce au. năpădit în 
oraşe din ţări străine, pe aceia çe sug sângele 
biete! ţări, cine are să-î gonéscá? Se înţelege că

3„J. Z.“
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eï nu-ï gonesc, căci corb la corb nu scote ochii 
nici strein la strein. Vodă e grec, mitropolitul 
Nectarie erăşî grec, boeriî asemenea greci; el să 
se gonésca pe denşii ! Câţi boeri români aü mai 
renias, nu se mai sciü pe unde s’aü mai ascuns, 
ca să scape de mulţimea angaralelor ce le aruncă 
pe cap némul strein.

— Am auc]it, că în fruntea lor s’a trimis 
vestitul Cârc-Serdar Stoica, însemnat prin vitejia, 
viclenia şi sluţenia luî.

— Da, a trimis pe un venetic Bulgar, pe o 
lepădătură, pe care nici Bulgarii n’o recunosc, 
l-a trimis să stârpésca şi pe acea mână de Bo
rn ânî, cari au cutezat să aibă puţină inimă şi să 
índrasnéscá a face din întunerecimea codruluT 
rësboiü cu leota streinilor ce copleşesce némul 
românesc. Pentru ca să sciî, Ano, haiducul în 
féra românéscâ nu este aceea ce se numesce tâl
har aiurea; haiducia este o luptă sfântă cum era 
odată lupta G-ibelinilor cu Guelíií şi în zilele nóstre 
Carbonarii din ţerile apusene. Ca şi Italianul, Bo
ni ânul se bate cum póte cu streinul: Miu, Me- 
reauu şi Gruia în ţera Bomânéscà, Horea şi Cloşca, 
cari aü perit în ţâra Ardelenescă, Bujor şi Grozea 
din ţâra Moldovenescă, n’aű fost nici nu sunt tâl
hari; ei nu omorau şi nici jefuiau pe Bomân, ci 
din potrivă, dacă daü peste Bomân îl ospătau şi-l 
îndréptaü pe calea ce trebuia să apuce. Aşa fac 
şi cei de azi: săracului îi dau boi şi bani de chel- 
tuélá, ér’ pe cochinţî şi pe ciocoi vai de mama 
lor! multe îi fac că să pată săracii!

— Frate, frate, striga Ancuţa, care se uita 
spre drum, pe când fratele seu îî vorbi a plin de, 
entusiasm despre aceşti singulari apărători ai na- 
ţionalităţei române, frate, frate, ia-te uită, ia-te
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uită, ce mai de călăreţi trec pe drum; ce frumoşi 
sunt îmbrăcaţi! ce durbanuri mândre! ce haine 
scumpe de catifea cu fir, dar arme ce au! dar 
cai ! Pecat de mândreţea hainelor aceluia dinainte, 
că e urît foc.

Pe când Ana vorbia acestea, streinii se oprise 
puţin în faţa acelor case şi şeful lor se uită spre 
Ancuţa eu o insolenţă neertată. în acest timp 
Jianu îşi întorse şi el căutătura şi vecţend cum se 
uita drumeţul la soră-sa îi zise:

— întră în casă, soro dragă; aceşti omeni 
trebue să fie ciocoi, căcî prea sunt obrasnici şi 
mT-e temă să nu ni se întâmple vreo nenorocire 
după urma lor.

Ancuţa se supuse, dar întră în casă forte 
târcjiu, căci demonul ispitei deja o cuprinsese cu 
ochii sei nesăţioşi şi acela ce era şeful acestei 
cavalcade, zise unuia din aï sei:

— Căpitane Duţă !
— Porunciţi stăpâne, respunse acela plecân- 

du-se pe cal.
:— Aï vecjut astă porumbiţă?
— Aucjï vorbă! stăpâne trebuia să fiu orb.
— Cum ţi se pare?
— Ei, eî ! respunse acesta răsucindu-şî mu

staţa.
— Nu e aşa că face?
-— Mai e vorbă! tinereţea ce cată? . . .

' —- Dar nu vorbesc pentru tine, neghiobule, 
voiü să fie a mea, m’aî înţeles tu? Câtă vreme 

trebue, măi, pănă să mî-o aduci în odaia mea?
— Eu stăpâne ? pe astă fată ? dar nu scii că 

casa asta este a lut Ian cu Jianu?
— Eî! şi ce’mï pasă acul e? Nu scii că Jianu 

e pus la catastif?
3*
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— S’ar scula tot judeţul împotriva nóstra!
— Ia taci cu flecăriile şi ascultă; dacă mâine 

séra nu’mï vei aduce pe acea fată vie nevătămată 
1 ■' la locul sciut, te daü pe mâna ălui cu spenţăru 

roşu, pe credinţa mea de Cîrc-Serdar.
— Me voiü sili, stăpâne, de a vë îndeplini 

porunca, dar să scii, că e prea greii, greu de tot.
— Greii, uşor, nu voiü să sciü; eű vréü fata 

şi mai mult nu.
Când termină acestă conversaţiune aşa de 

fatală familiei Jianului, eî se depărtase mult de 
casa lui Iancu şi eraü aprdpe de bariera Drăgă- 
şanilor. Iancu rămăsese tot în balcon cât-va timp 
şi apoi întră în casă şi închise uşile şi porţile.

VI.

Răpirea.
A doua c]i, după scena ce descriserăm mai 

sus, curtea lui Jianu era plină de cai şi trăsuri 
şi casele de o mulţime de invitaţi de ambele 
sexe, între cari era şi Tudor Vladimirescu. Pe 
când Ancuţa se preumbla împreună cu amicile 
sale prin grădină arătându-le florile eî şi făcăn- 
du-le buchete frumóse, Jupânésa Stana, niama 
sa adunase în giurul eî pe tóté jupânesele şi 
luând la dulceţuri şi bênd la cafele, vorbeaü des
pre aceea, ce de când e lumea obicinuită a vorbi 
femeile între dênsele. în acel timp bărbaţii se 
retrăsese în camera lui Iancu şi răsturnaţi pe di
vane începură să vorbăscă cam în acest chip:

— Aţi aucţit frăţibre, ce s’a întâmplat la Pi
teşti mai alaltaerî? c]ise unul din invitaţi.
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— Nu, rëspunse ceilalţi.
— Pe când oraşul era plin de poteraşiî lui 

Cârc-Serdar Stoica, care a venit să stârpésca céta 
Mereanuluî şi să cureţe ţâra de jefuitori şi omo- 
rîtorï, ziua în nemiaza mare s’a găsit un negustor, 
român, póte ’1 cunosceţi? jupân Radu cojocaru, 
mort în prăvălia lui şi sugrumat cu o curea.

— Aucţiţi minune! strigară cu toţii cei de 
faţă cuprinşi de spaimă.

— S’a trecut cu tâlharii ăştia! esclamă un 
altul ; numai este de vorbit, trebuesc stârpiţi căci 
altminteri nu mai suntem siguri de zilele nóstre.

— Să omóre eî pe creştini, când oraşul era 
plin de aceia, ce alergau după denşiî! replică al
tul, mare índrásnélá!

— Român era negustorul? întrebă Jianul.
— Român, rëspunse acela ce povestise cum 

s’a petrecut acest eveniment.
— I s’a furat ceva?
— Da, toţi banii câţi avea în cişmigâua pră

văliei, câte-va misăzî de blană şi i s’a desfundat 
şi un butoiaşî cu vin, ce avea într’un beciu

— Şi credeţi că acestă ucidere mişel0scă este 
fapta lui Mereanu sau. a orî-cărui alt haiduc român ?

— Apoi a cui să fie dar?
— Haiducul ucide ori cum îi vine la mână, 

dar nu sugrumă cu curéua; jefueşte ori câţi bani 
găsesce, ia scule de preţ, dar blănuri, haine şi 
altele de astea nu iaű decât borfaşii de rénd; ér 
cât pentru desfundarea bute! sau butoiului cu vin, 
asemenea stricăciuni së fac obicinuit de cătra 
soldaţii ce sunt daţi în cuartir. Mi-se pare că 
apëiatoriï linisceï şi aï siguranţei obşteşti, a repus 
pe bietul jupân Radu.

— Së prea póte, Iancule, zise Tudor, tu al
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dreptate, arnăuţiî domnesc! trebne să fie ucigaşii 
creştinului, pentru ca mai înainte de-a întră omenii ' 
stăpânirei în Râmnic, nu s’a aucjit de cea mai 
mica întâmplare de hoţie, tâlhărie saü omor, 
de când se găsi ucis grecul însărcinat cu strân
gerea ludelor mincinóse, cei cinci turci, cari 
adunaü fără scirea lui Dumnec]eu zaherea de pe 
la bieţi! creştin! şi ce! trei arnăuţi, car! venise 
cu poruncă să sugrume pe ispravnicul judeţului 
făiă nie! o vină. Acum însă, de când sosi apă
rători! linisceï, liniscea s’a dus la pustia; trei ari! 
pline cu bucate arse alaltaer! Vineri, cinci ciobani 
car! se întorceau din Ardél cu turmele lor, se gă
siră deunăzi morţî aprópe la Turnu-roşiti şi un 
negustor din Râmnic se găsi mai acum o săptă
mână legat cobză în casa Iu! cu gura umpluta 
cu cârpe şi cu ochi! legaţî. Când ’1 întrebară 
cine l’a adus în aşa stare răspunse, că poteraşu, 
care i s’a dat în gazdă împreună cu nisce tova
răş! a! luî, căc! nu le-a dat ban! să cumpere vin. 
Mi-să pare mie, fraţilor, că Greci!, car! ne stă
pânesc ’ş! rid de no! cum le place ma! bine: 
după ce ne pune stăpân! tóté lepădăturile Fana
rului, după ce să portă cu no! în chipul cel mai 
ruşinos, apoi ne ma! trimite şi pe ce! ma! nele
giuiţi, pe ce! ma! hoţi, pe ce! mai destrămaţi din 
venetici! lor, cu nume ca să ne apere de ace! 
câţî-va Românaşi ma! nerăbdător!, ma! inimoşi 
mai nechibzuiţi pot zice* car! vecjênd atâtea ne
dreptăţi din partea unora, atâta nepăsare din 
partea altora şi atâta răbdare din partea celor 
ma! mulţi, şi-au făcut crucea în frunte, au luat 
flinta la umăr şi s’âu hotărît să faca vrăşmaşilor 
ţărei din mijlocul codrilor aceleaşi fără de legi, 
ce ne fac cochinţii şi ciocoi! din mijlocul ora-
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şelor. Aceşti Români cu inimă, dar fară de minte, 
a isbutit sa bage óre-care grózá în inima apăsă
tori] or, dar i-a făcut să ţie ochit deschişi şi să ia 
mesurî de apărare în potriva unei sculări obşteşti. 
Streinii ca să să apere de ei, aii adunat în juru-le 
pe toţi cei fără de lege, pe toţi clefţii din Bal
cani şi Pind şi le-a dat nume şi poturi românesc!, 
dar le-a păstrat turbanul şi inima de păgân şi 
sălbatic. Cu aceşti nelegiuiţi au umplut ei oraşele 
şi judeţele sub cuvênt de a ne scăpa de hoţi dar 
în fapt d’a ne jefui şi ucide mal rău decât ce! 
mai îngrozitor! tâlhari.

— Aşa e, murmură ace! ce-1 ascultau.
— Aşa păţesc toţi aceia, cari gem sub ju

gul străin, adăogă Tudor radios de elocinţă ; păna 
nu ne vom sili a dobândi o stăpânire a nostră 
românăscă, părintăscă, iubitóre de bine obştesc; 
pănă nu vom face ceva ca să scăpăm de Fana
rioţii cari, pe când celelalte naţii să rădic prin 
luminele cele noi ce răspândesc învăţătura şi 
sciinţa, pe noi ne-a dus în stare mai rea decât a 
vitelor prin închiderea şcolelor nóstre ; pănă când 
nu ne vom scula cu mic cu mare, delà o mar
gine a ţerei pănă la cealaltă să punem mâna pe 
ce vom găsi şi să strigăm: destul! numai putem 
suferi ; glóbele şi nevoile ne-a povêrnit spatele, 
plecaţi cu binele ori de nu. Dumnec]eu să judece ,
între noi şi voi !__ pănă atuncea răul nu va fi
vindecat.

— Ei! Tudoré, Tudoré, frumóse sunt gân
durile tale. cjise Jianul suspinând, dar împlinise- 
vor óre? fi-va cu putinţă ca Românii şă prindă 
cu toţii inimă, să părăsăscă dobitocésca frică ce 
i-a cuprins şi să alerge sub stégül aceluia, ce va 
striga: Romám : Ort să scăpăm de greet, ort să murim!
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— Va fi, rëspunse Tudor.
— Imi este téma că nu, dragul meü. Fana

riotul a smuls inima din peptul bietului Român 
prin nedreptăţile şi dosădirile ce l’a făcut să su
fere, fi a adus în starea dobitocelor nesimţitore şi 
’mi este téma, că atunci când un cap îndrăsneţ 
va ridica acel mare glas, care să cheme pe toţi 
ca să sdrobiască lanţul cel ruşinos, mî-e térná sa 
nu alerge cu mic cu mare la aceia, ce i le-aü fe
recat şi să zică: vedeţi dacă lanţul este gros, 
căci unii vor să ni-1 sfărâme.

— Jiene, strigă Vladimirescu aprins, esci ne
drept, înjosesc! prea mult néniül teu; crec}î tu că 
Românul póte fi mişel?

— Crecţ că mare parte din sângele sëü a 
putrecjit, a amorţit, voiü să zic şi nu së póte 
desgheţa decât pregătindu-1 cu încetul.

— Cum?
— Omeni! acei de curagiü, car! au în cap 

desrobirea némuluï lor, sâ-şî nápustéscá rude şi 
avere şi să se ducă în munţ!, să’ş! alégá câţi-va 
voinici neispitiţi încă, nemolipsiţ! de boia temeri! 
şi d’acolo să pornéscâ un rësboiü crâncen împo
triva a tot ce este strein şi nedrept, bună-minte 
óre cum aü făcut al de Mereanu.

— Cum am zice, să së facă hoţ!?
— Ba nu, ci haiduc!, apărător! a! săracului 

în potriva bogatului, a! Românului împotriva străi
nului, a omului cinstit împotriva ciocoiului ; o ! 
dacă n’aşi fi avut pe mama şi pe sora mea, aş! 
fi băgat aşa mare grózá în inima lor, încât ar fi 
rostit numele Jianului cliiar în somn.

— Şi la o vreme când ar fi pus mâna pe 
tine te-ai fi ales cu spânzurătorea.

— Apoi acela, care s’ar încerca să adune la 
olaltă pe toţi Românii, cu ce crecji, că o sâsëalégâ?

J
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— Acela ar muri ca un mucenic, pentru-că 
ar peri pentru o pricină sfânta.

— Fii sigur, că n’ar li mai puţin sfântă pri
cina ce aşi apăra eu. Ah ! d'ar fi cinci zeci ca 
mine să se facă 50 de capi de voinici, să ţie po
teca la 50 de drumuri, să ucigă câte 50 de spur
caţi de apesători şi apoi odată, să se unescă la 
olaltă, ce mai céta s’ar face! ce ar mai da de 
lucru Caţaonilor şi cum ar mal alerga Românii 
din tóté unghiurile sub stégül lor!

Când era să respuncjă Tudor, mama lui Iancu 
urmată de cele alte jupânese, întră în casa băr
baţilor şi se puseră pe divanurî.

— De ce vorbiţi? zise una din ele, ine princ] 
că de fetiţe cu per de aur sau cu plete de abanos 
şi cu buze de bujor, nu este aşa? cuţuşele nu prea 
vor ce le place flăcăilor? îî face să cam fluere 
la lună pe sub strâşinele caselor; aşa e că sunt 
năsdrăvană ?

— Apoi de! leicuţă, răspunse alta, numai 
flăcăii vorbesc de fete? ia trage cu urechi a şi pe 
la copiliţe, ca să asculţi de cine şoptesc între ele 
şi vei afla, că nu le e vorba decât de feţi frumoşi 
cu spata lată şi cu coma resfirată, cu ochii de 
smeri şi voinicie de paraleu.

— Dar aci nu’s numai flăcăi, zise alta, băr
baţii noştri tot de fete or-fi vorbind?

— Cui îi arde inima, Voichiţo dragă, răspunse 
un bărbat, să vorbiască de fete? ne-am săturat 
destul de ele cu voi.

— Cum ziseşi?
— Ia am zis, că nu ne mai trebue altele 

avêndu-ve pe voi.
— Ia să lăsam înşirăte mărgărite, zise aceeaşi 

jupânăsă, că a început să însereze şi o sfântă zi
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de Duminecă ca asta nu trebue perdută în vént. 
Leică Stano, zise apoi adresându-se catră muma. 
lui Iancu, no! am venit cu tóté aici, cu bărbaţi 
cu totul ca să logodiţi copil. Ei, cum sei!, së 
plac şi sunt potriviţi; pentru ce să tot întârziaţi 
.de surda?

Stana nu putu răspunde acestor zise aşa ţo- 
ropoc decât prin câte-va scuze pentru nepregătire, 
însă celelalte jupânese ajutate de bărbaţii lor, îi 
luară vorba din gură şi începură s’o copleşăsca 
cu fel de fel de rugăminţi, ca s’o înduplece sa 
consiinţă.

— Ce zici tu láncule? întreba bătrâna uitân-
du-së la fiul seu.

— Aceea ce va zice Tudor; vrei, turnai cu- 
rênd să te faci fratele meii ? adăogă Jianu adre
sându-se oăt.ră Vladimirescu.

— Chiar azi dacă s’ar putea, iubite frate, 
răspunse acesta îmbrăţişându-1.

— Atunci trimiteţi pe Alexe după un preot 
şi lăutari.

Intr’o ora preotul fű adus, asemenea şi lău
tarii. Ancuţa să logodi plină de bucurie cu acela, 
pe care-1 dorea inima sa şi apoi să retrase îm
preună cu amicile sale, care începuse s’o supere 
in altă cameră, ca să lase pe mai marii lor sa 
mănânce, sa bea şi să jóce în pace. Dacă cine
va i-ar fi vecjut cum beau şi jucau după logodnă, 
nu ar fi putut distinge în e! pe acei înfocaţi pa
trioţi plini de entusiasm şi elocuinţă dinaintea 
logodnii.

Pe când în casa Jianului să bea şi să mânca, 
despre Drăgăşani. veneaü patru călăreţi acoperiţi 
cu ipingelile negre şi cu pălării mari în cap. Ei 
apucară pe drumul paralel cu Oltul intrară în pă-
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dure, abătură din drumul mare pe o potecă strimtă, 
merseră cât-va şi apoi descălicară şi legară caii 
de un stejar la óre-care depărtare de drum, atâta 
cât să nu se potă auc]i rînchezăturele şi bătăile 
din picidre ale cailor lor; după aceea apucară 
calea pe jos spre casa lui Iancu, situată la spa
tele oraşului, cotiră la stânga, merseră cât-va pe 
lângă uluci, apoi câte unul unul săriră dincolo 
în grădină, umblară cât-va printre arbori, ş’apoî 
se ascunse intr’un mic stufiş. Când intrară ei, 
sórele apusese de mult şi luna sta ascunsă după 
nisce nori groşi. întunericul nopfei era deplin.

— Ce trebue să facem acum ? şopti unul
din ei.

— Lasă-me pe mine, răspunse altul ; me duc 
eü şi fac ce fac d’o scot din casă; cum veţi ve
dea-o, căluşul la gură şi saitoc în pădure; d’acolo 
dracu va mai pune mâna pe noi.

După-ce zise aceste cuvinte, acest din urmă 
merse târându-se pănă la porta grădinii, o des
chise încetinel, înaintă pănă la ferestrele caselor 
şi după-ce se uită pe la tóté ferestrile, începù a 
miorlăi întocmai ca o pisică ce cere a i se des
chide uşa şi apoi se depărtâ de feréstrá şi întră 
în grădină, unde se ascunse.

Aucjind acea miorlăitură, Ancuţa zise cama
radelor sale:

— Pisicuţa mea a remas afară! ine duc să-i 
deschid uşa.

Eşind în privdor juna fidanţată începù să 
cheme pisica, dar în loc d’a veni ca altă-dată la 
chemarea sa, dobitocul ei favorit scóse un alt 
miorlăit mai răguşit ca cum ar fi fost sugrumat 
de gât.

— Aoleo, leu a scăpat din lanţ, zise Ana
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spariósa şi îndată se coborî în curte şi se îndreptă 
bâjbâind spre grădină, luându-se după miorlăitul pi
sicii, care din ce în ce se depărta şi se năbuşia. în a- 
cel timp ceilalţi trei necunoscuţi eşiră din ascuncle- 
tórea lor încetinel şi îndată ce Ana întră în grădină, 
se năpustiră asupră-i şi o astupară la gură. Ne
norocita fată abia putù scőte un ţipăt şi cäcju 
leşinată în braţele acestor sceleraţi. Atunci unul 
din ei o luă în braţe şi înainta spre uluci ; pre
făcuta pisică răzîmase de uluci o scară ce găsise 
în grădină şi sărise dincolo, ér unul din cel ră
maşi ajută pe cel cu greutatea, ca să se sue. Când 
erau în vêrful ulucilor, auc]i paşi de om apropiin- 
du-se şi vëc|ù pe cine-va înaintând spre eî printre 
arbori; era Alexe, care auc]ind ţipătul ce scosese 
Ancuţa, luase în mână o furcă şi venia să vac]ă ce era.

Vec|eud pe cel patru necunoscuţi că duceaü 
ceva mare şi greu în braţe, fără să gâcésca încă 
ce crimă mare s’a săverşit, se repecjî iute spre 
scară, se sui după răpitori şi când să se cobóre 
dincolo jos pe altă scară, care era răzimată de 
uluci în partea despre drumul mare, simţi în 
partea stângă o durere vie şi căc|ii scăldat în 
sângele sëü; cel de-al patrulea criminal îl stră
punsese cu o lovitură de cuţit.

Pe când cei lai ţî fugeau cu grăbire spre pă
dure, acesta se plecă spre victimă ca să vacjă 
dacă era mort. In acel timp luna eşi dintr’un nor 
întunecos şi lumină faţa necunoscutului, pe care 
ţiganul cu tóta durerea ce-î pricinuia rana o putù 
vedé îndestul de bine ca s’o recunoscă ori când 
ar fi întêlnit’o. După ce se asigură, că lovitura a 
avut bun efect, ucigaşul plecă şi el ca să-şî ajungă 
complicii, cari deja încălecase şi luase în góna 
cailor drumul spre Drăgaşanl.



F Ü®£S^psi-
$

a
i l 
SR Jjl

Cel cle-al patrulea criminal ’1 străpunse cu o lovitură de cuţit.
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Lipsa Ancuţii mai întâiü nu fu băgată îs 
samă, fiind-că camaradele eî, atrase de cadets 
ţaţele sunete de danţ, mersese să ia şi ele part« 
la jocuri; însă peste o oră danturile se terminară 
şi invitaţii începură a se gândi la plecare. Tocraa 
după ce se îmbrăcară cu hainele după de-asupra 
şi după ce deşteptară vizitii cari cîurmise prin 
grajd şi le ordonară să pue, unii caii la trăsură 
ér alïiï să înşele armăsarii lor de călărie, ér fe
tele voiră sâ-şi ia adio delà Ana, bă gara de samă. 
că Ana nu era nicăirî.

— Leneşa, zise masa sa, se vede că a adur- 
mit! şi se duse să o caute în camera eî. Vecjend 
că nu era nici acolo începură să o caute mai cu 
atenţie, însă tot înzadar. Atunci fetele ’şi aduseră 
aminte, că a vecjut’o eşind afară şi alergară îm
preună cu gazdele casei şi toţi invitaţii să o caute 
prin grădină; acolo însă plini de groză găsiră 
scara răzimată de uluci şi dincolo de ele pe Alexe 
scăldat în sânge, văetându-se şi cercând a se scula. 
Intr’un minut tot fatalul adevër se descoperi.

— Fiica mea furată! esclaină mama ei le
şinând.

— Ancuţa perdută! strigă Tudor lovindu-şî 
fruntea cu durere.

— Sora mea răpită! zise Jianu cu o voce 
detunătore; sora Jianului nu së perde aşa de lesne! 
Aduceţi-mi armele şi calul şi veţi vedé cum un 
frate ca mine scie să prapádésca pe acel obrasnic 
îndrăsneţ.

Atât el cât şi Tudor, precum şi toţi ceilalţi 
juni së aruncară pe cai şi plecară fie-care pe unde 
le veni, lăsând casa şi pe ceilalţi invitaţi în cea 
mai sfîşietore disordine. Tudor şi alţi patru apu
cară pe calea Râmnicului, Jianul şi încă doi pe
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calea Drăgăşanilor. Aceşti din urmă în cinci mi
nute fură acolo, căutară pretutindeni, dar nu aflară 
nimic alt cât scirea, cum-că cu o óra mal ’nainte 
o butca cu opt cal înconjurată de patru călăreţi 
a eşit din oraş şi nu së scie ce cale o fi apucat.

îndată ce aucji acest cuvent, fără a băga în 
séma, dacă era sau nu urmat de însoţitorii sei, 
Iancu dete pinteni calului şi ca un eşit din minte 
luâ în fuga mare drumul ce vëc]ù înainte. Alergă 
mal mult, de patru óre fără a întêlni puiü de om 
şi fără a descoperi vre-o urmă şi ar fi alergat 
mal mult dacă calul n’ar fi început să tremure 
sub el şi apoi să cadă mort în mijlocul drumului. 
Nu este cu putinţă a descrie desperarea ce cu
prinse pe nenorocitul frate, când së vëcjù singur, 
în mijlocul unei câmpii, alături cu cadavrul ca
lului sëü şi în neputinţă d’a mal alerga după 
urma răpitorului surorii sale saü a së íntórce 
acolo unde lăsase desolaţiunea cea mal durerosă.

— Dumnecjeule, tu nu esc! drept! strigă el 
în accesul durerii; după ce më loveşti atât de aspru, 
apoi ’ml iei şi tóté mijlócele d’a më puté isbândi !

Pronunţând aceste cuvinte apucă pe jos calea 
ce-I venia înainte şi după ce mal merse cât-va, 
inima i-së mal înduioşi şi începù a plânge, el care 
-nu vëcjuse cât trăise lacrime lucind în genele lui.

— Ertă-me Dumnecjeule, zise atunci Iancu, 
sunt un nebun; însă dă-ml mijlóce d’a-ml isbândi, 
descopere-mi pe acela, ce mi-a răpit surióra şi 
më jur pe sufletul părintelui meu, că ceea ce voiü 
face nu-ţî va fi neplăcut. Dacă vor fi spurcaţi de 
venetici aceia, cari aü răpit pe copila maicii mele, 
să n’am parte de lumina acestor ochi ce caută 
spre înălţimea cerurilor tale, dacă nu-ï voiü face 

" sa piară după acest pământ nenorocit. Dacă së
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va întêmpla ca nimeni să nu mai ine lege ele 
acesta lume mincinósa, daca së va Intêmpla ca 
mama mea doborî ta de durere să între în mor
mânt, atunci codrul va ii locuinţa mea şi vai duş
manului ce va căde în gkiara mea!

Sórele deja răsărise şi apusese când Jianul 
scurs de obosélá şi mort de fóme, ajunse acasă 
unde găsi numai pe mama sa leşinată şi pe Tu- 

' dor stând la capul eî. 0 mişcare din partea ju
nelui ’1 fácú să înţelâgă, că una nu së va mai 
găsi şi cealaltă nu va mai trăi mult timp. în 
adevăr, a doua zi diminâţa, Iancu Jianul nu mai 
avea nici soră nici mamă.

— Te las frate, zise lui Tudor după ce mama 
sa fu înmormântată, ine duc să-mî împlinesc ju
rământul de răsplătire ce am făcut.

— Şi eu ine duc să’mi îndeplinesc un alt 
jurământ ce am făcut erî, răspunse Tudor cu o 
voce sombră.

— Să mergem atunci împreună.
— Nu, fiind-că dacă scopul nostru este ace

laşi, căile şi cărările nu sunt aceleaşi. Perderea 
Ancuţiî pentru mine este o destăinuire Dumne- 
cjeiască. Eu am voit să fiu om ca toţi ómenii cu 
inimă şi dor ca orî-ce muritor; Dumnec|eü m’a 
lipsit de scumpul meu odor chiar îu ajun de a-1 
dobândi pentru vecie, ca şi cum mî-ar ii zis : scrisa 
ta Tudoré, nu e ca a tuturor omenii or; tu nu 
trebue să aï soţie şi copil, tu nu trebue să aï pe 
nimenî drag pe lumea albă; o singură drăguţă 
ţi-e ursit să aï: Ţâra ta; numaï pentru ea eşti 
dator să-ţî jertfescî viaţa. Me supun; de azï în
colo numai ine însor decât cu mórtea sau mân
tuirea ţereî mele de strèinï. Să ne vedem sănătoşi.

După aceste cuvinte së despărţiră.
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VIL
Victima şi călăul.

Permiteţi-mî, iubiţi lectori, sa lăsăm un mo
ment pe Jianul şi pe Tudor să-şî caute fie-care 
în modul sëü rësbunarea ce proiectase, ér noi sa * 
ne luam după urmele răpitorilor, spre a cunósce 
sortea nefericitei Ancuţa.

Ser mana copilă încă nu se deşteptase din 
leşin, când sateliţii lui Stoica o duse în Drăgăşanî 
într’o căsuţă, în care-î aştepta cu aviditate des
frânatul Oârc-Serdar. El cum o~vëc|ù sări într’un 
picior ca un satir, scóse un răget de bucurie în
tocmai ca o iiară când pune ghiarele pe prada 
sa; întinse mânile ca s’o cuprincţă în braţe; o 
strânse cu convulsiune la sen, însă când impurele 
lui buze se lipi de virginala sa gură, ce sămena 
întocmai ca o roşă smulsă delà vlăstarul ei, un 
fior ca cel ce produce atingerea de ferul roşit, 
trecù prin tot corpul ei şi o deşteptâ pe dată.

Când deschise ochii, ea mai întâiü aruncă în 
juru-î o căutătură superioră şi strigă:

— Unde sunt eu aici? Unde este maica mea?
Insă când vëcjù aşa aprópe de ea cu braţele 

încolăcite în jur mijlocul eî, acea pocitanie de 
om, sări drept în piciére, së smuci din braţele . 
desfrânatului bëtrân şi cu o voce puternică şi 
imperiosă strigă:

Dar bine unde sunt? Ce caut eu aici?
— Nu te spăria, gingaşă copilă, răspunse 

Cârc-Serdarul voind s’o îmbrăţişeze din nou.
— Fugi d’aicî pungisitule şi nu te atinge de 

mine că ţip.
— Ţipă, drăguţă dacă ’ţî face plăcere.
— Cine m’a adus pe mine aici?

*J. z.“ 4
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— Dorul, draga mea, dorul, care nu a răb
dat ca să trec nepăsător pe lângă nurii ele tale 
haruri, ci m’a îndemnat să te răpesc ca p’un giu
vaer nepreţuit.

— Eu nu te cunosc cine eşti, la să-mă dar 
să ies d’aci, zise fata cu un ton energic îndrep- 
tându-să spre uşe; lasă-mă la maica mea, care 
me aştăpta; cine v’a dat voue dreptul să me luaţi 
d’a casă cu dea silă?

— Nerecunoscătore-o, răspunse desfrânatul 
monstru apropindu-se din nou de ea, nu înţelegi 
puterea dragostei ce mi-a insuflat ochişiorii ma
tale, care mănâncă foc şi pară? Pentru ce me 
mal întreb! cu ce drept te-am răpit?

— D-cjeul meü! Maică prea curată! striga 
biată copilă căcfend în genunche cu ochii înecaţi 
în lacrime; ce nenorocire cumplită îmi pregăteşti? 
Ce’ţî am greşit, Domne, de m’aî pedepsit aşa 
de reu?

— Aidi, aidi 
în ce mai nostimă! pre legea mea, copilă dragă, 
multe stări aï să mai toci tu cu hâzii ele tale

zise seducătorul rîc]end ; din ce

tertipuri.
Şi ca să să arate că era galant, întinse laba 

sa de urs spre victima sa, ca să o iea de mână. 
Ancuţa însă îl respinsese cu dispreţ şi sculându- 
se de jos, se aruncă pe o laviţă dintr’un colţ şi 
începu să plângă cu foc.

— Pentru ce atâta ură? zise el apropiindu- 
să din nou de densa; ce ţi-am făcut? Cu ce te
am supărat?'

— Mă mai întrebi? răspunse ea înecându-se 
în suspine ; porunceşte să mă ducă îndărăt la 
maica mea şi te voiü binecuvânta în totă viăţa.

— Eî, eî ! fetiţa mea, comori ca niătăluţă nu
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së fura, ca să së dea înderët aşa de. lesne; la 
voinţa D-tale însă stă, de a te întorce cât së póte 
mai în grab la măicuţa.

— Ah ! dacă e aşa spune, spune mai curând 
ce trebue să fac? esclamă juna fată aruncând 
spre răpitorul sëü o căutătură radiăsă de speranţă 
şi bucurie; ce’mï ceri, ce vrei delà mine, vrei să 
te rog ca pe D-c]eü, să’ţî cad în genunchi sau 
să’ţt sărut mânile?

— Nu, nu asta, vreau mai întêiü să dai pus
tiei sălbătici mea ce-mî al arătat pană acum; apoi 
stai colea lângă mine şi să-mî săruţi nu mânile, 
ci gura şi apoi obrajii.

— Neruşinatule ! întrerupse ea smucindu-să 
din braţele ce să întinsese ca s’o cuprinc|ă, mai 
bine mortă!

— Stăpâne ! caii şi căruţa sunt gata, zise in
trând unul din cei patru sbirî.

— Ce! mă! Duţă, aşa de curênd?
— Apoi de, stăpâne! s’o fi simţit că caprióra 

lipseşte şi ori fi început, să ia la gonă pe vênatorï.
— Dar copoii noştri de poteraşi ce lucru aü?
— De! jupân Serdare, să dea colţi poteraşi! 

noştri cu târgoveţii, care vor sări pănă la unul 
ca să-ţî răpăscă căpriora ce aï vénát, nu prea e 
bine! Ne-am scote un nume rëü, care ar putea 
Intra pănă şi în urechile Domneşti.

— Bine zici tu mă, să mergem dar; caii 
sunt voinici?

-— Ca nişte smel.
— Atunci luaţi-mî odorul şi drumul spre

Craiova.
— Aveţi milă de mine, strigă nenorocita Ana, 

căcjeud în genunchi şi apucând póla conteşulul
£P ....
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lui Stoica; nu me răpiţi cu atâta neomenie, nu 
ine depărtaţi de maica şi fratele meu.

— Aide, aide cheramu, vom vorbi pe drum ; 
vecjT acum, suflete că ne grăbim.

în deşert biata fată imploră misericordia a- 
cestor inime de bronz, în deşert se smuci, îşi 
frânse manile, îşi smulse frumosul seu perişior şi 
plânse cu foc, căci nu fii chip să înduplice cer
bicia acelor fiare cu chip omenesc; fii dar luată 
în braţe de cei patru răpitori, cari îl năbuşiră 
strigătele cu o batistă, apoi dusă pe sus mai mórta 
pană afară şi în fine aruncată în fundul unei butci 
mart. de voiagiü. După aceea eşi şi Stoica şi se 
aşecjă lângă densa şi pe urmă butca porni urmată 
de cel patru sbirï călări.

Pe cât timp va merge trăsura peste întinsele 
câmpii semănate ici şi colea cu selbe şi dumbrăvi, 
pe cât timp luna va arunca o tristă rază peste 
nefericita victimă, care sta lângă răpitorul eî obo
sită, abătută şi cufundată în multe dureri, să ne 
cercăm a descrie puţin pe acest Paris modern.

Să vede, că natura crease pe Cârc-Serdar Stoica 
ca pe un model de ce are mai îngrozitor şi mai 
detestos urâciunea omenăscă. închipuiţi-ve un cap 
lungueţ cu creştetul ţuguiat, o ţăstă rasă peste 
tot şi numai cu o spegmă de per cărunt în verf, 
împletit după obiceiul bulgăresc; imaginaţi-ve o 
frunte mică brăzdată cu nenumărate creţuri, nisce 
sprâncene roşcate şi mai mult de jumătate că- 
cjuţe, ochiul cel drept scurs şi pe jumătate des
chis, ca să să vacjă în interiorul său o roşaţă 
umedă şi disgraţiosă; ochiul cel stâng mic, ro
tund cu albăţa roşie ca sângele, cu lumina spă
lăcită, cu pleopele roşii, umflate şi ferecate în- 
cunjurate de o coronă de generări şi roşii ca



— 53 —

sângele, un nas earn, cu nările largi pline de per 
şi de tabac; o figură fâlcosă, lătărăţă, ciupită de 
versat, umflată ca de idropicos şi pestriţată cu 
pete mari roşii, care dau de faţă pe beţiv; nişte 
mustăţi roşii cărunte lungi arnăuţeşti, însă fórte 
rari, mai ales cea din drépta; o bărbie ce se per
dea cu totul sub o guşe nu atâta mare, însă forte 
neplăcută; apoi o statură de un cot şi jumătate, 
o talie grosă şi burtosă, nisce braţe scurte, care 
se împreunau cu greu la spate ; nisce mâni scurte 
şi gróse cu doue degete delà mâna dréptá tăiate; 
pe braţe cu nisce figurï bizare şi litere pocite 
făcute prin înţepături de ace frecate cu iarbă de 
puşcă după moda barbară a Orientului; în fine 
nisce picióre scurte, gróse, lăbose şi lipsite de 
oii-ce graţie; pe lângă tóté astea piciorul drept 
mai scurt decât cel stâng şi înflecsibil la genun
chii! ; mai adăogaţi pe lângă acestea vocea sa 
cea stridentă, eşită mai mult din stomac ca din 

■ gât, portul seű cel bizar, cum am ziôe: turbanul 
seu cel desmăsurat mai tot-déuna de ta elit vărgat 
cu chenare, apoi conteşul seu de buhur verde îm
blănit pe la margini cu pisică negră, apoi ante
riul sëü scurt de citarie vişinie închis cu un brâu 
de şal învechit, ornat cu o mulţime de pistóle şi 
cuţite ; după aceea nisce şalvari persiciî şi în fine 
în picióre pantofi mici de saftian negru încălţaţi 
peste meşî galbeni; închipuiţi-ve, zic, tóté acestea 
şi apoi gândiţi-ve cât de nenorocită a trebuit să 
fie Ana, vecţendu-se răpită de asemenea monstru, 
alături cu el, espusă grotescelor sale mângăerî, 
ba póte şi mai mult, ameninţată de brutalele lui 
desfrânărî, ea care chiar în acea c]i fusese logo- 

• dită cu o cadră de bărbat!
Trăsura merse în góna cailor tó ta nóptea ast-

=
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fel în cât în revărsatul zorilor erau la o poştă 
departe de Craiova. înainte de a se apropia de 
oraş, sceleraţii răpitori se opriră înaintea unui 
bordeiu ca să respire şi să mănânce ceva. Acest 
bordeiu era în mijlocul unei păduri departe de 
ori-ce locuinţă omenăscă, la care nu sta nici un 
călător sau ţăran mărginaş, fîind-că se dusese 
vorbă prin lume, că pădurarul care-1 ţinea nu prea 
era gazdă sigură, ci da pe sub ascuns côte cu aï 
lui Merénu. în realitate însă nu era aceea ce se 
aucţia, ci ceva mai rău ; era unul din acele sucur
sale ce răspândise administraţia fanariotă peste 
totă suprafaţa ţăreî, care aveaü de scop d’a fura 
vitele locuitorilor megiaşi, d’ale ascunde şi apoi 
d’a-le găsi administraţia, după o plată cu care se 
învoia zapciul ori vătaful de plaiü.

Cum vecţii pădurarii cu căpitan Duţă îl cu- 
noscù şi îl primi cu tóté onorile cuvenite unui 
şef, însă pe Cârc-Serdar îl plictisi cu mărturisiri 
de o laşe umilire demnă de Fanar (de unde se 
trăgea). Ancuţa mai mult leşinată rămase în tră
sură fără a sei unde era şi ce făcea. într’o oră 
mâncară caii, mâncară şi omenii aceea-ce li-se 
gătise; galantul Stoica nu uita nici pe Ana, ci-ï 
trimise o bucată de pastramă cât podul palmei 
de mare, un codru întreg de mămăligă şi o băr- 
dacă plină cu vin ; dar ea nu vrii - să guste nimic 
din atâtea bunătăţi, ci trimise răspuns, că mai 
bine1 ar vrea să mórá.

Aucjind ăst răspuns, bulgarul ridică din umeri, 
dar o lăsă în pace şi începù a să pregăti de drum.

— Stăpâne! zise Duţă când încălică pe calr 
eu. ere4 c’ar fi mai cu minte să nu mergem la 
Craiova, dacă n’aî şi alte treburi.

—Ce treburi să mai am, măi Duţă? strigă
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Stoica rîdênd, nu vecii tu mă, ca caut un colţişor 
ele raiü, ca să trăesc cu ăst puiü ele îngeraş?

— Apoi atuncea să nu mergem acolo.
— Dar uncie mă?
— La Cerneţ saü mai bine la Caracal.
— Dar pentru ce, măî Duţă?
— Apoi ’mî e frică să nu pue mâna pe noi 

hoţii de păgubaşi, căci atunci colţul de raiü....
— Să face iadul ciracului, bine zici tu ine. 

La Caracal clar.
Pe semne Stoica nu scia, că Jieniî erau toc

mai din Caracal.
Când aucji Ana că merg la Caracal, o racţă 

de speranţă luci în inima eî. Caracalul era locul 
nasceriî şi al copilăriei sale; acolo eraü casele 
lor, acolo şedea fratele sëü Amza; acolo în fine 
avea cunoscinţele cele mai întinse şi relaţiunile 
cele mai strânse. Plecară dar cu mulţumirea eî 
spre Caracal, precedaţi de Duţă, care dăduse gonă 
calului, ca să ajungă mai iute. Séra erau si in
stalaţi în o casă singuratică din marginea oraşu
lui Caracal.

Nimic nu era mai întristător şi mai dosnic 
decât casa în care fu închisă. Ancuţa, afară că 
era situată în cea mai depărtată şi mai noroiosă 
stradă din marginea oraşului, afară că era împre
surată de nisce ziduri de cetate întărite cu nisce 
porţi mari şi gróse, căptuşite cu piróne de fer, 
apoi era încunjurată şi cu o pădure întunecosă 
de stejari stufoşi, prin care nu putea pătrunde 
razele soreluî nici măcar vara în miezul zilei şi 
avea nisce ferestre înguste şi zăbrelite cade a de
vorată temniţă. Acéstá casă construită fără nici 
un stil obicinuit în ţâră pană atunci, se făcuse în 
timpul Domniei lui Nicoîae Mavroghenî, pentru

-
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a ţine închişi în ea, pe aceea-ce ar fi cutezat să 
murmure contra maniei lui d’aşî boerî animalele 
şi pe toţi Românii, cari ar fi mărturisit, ca nu le 
place să fie domniţi de Greci. Delà detronarea 
acestui Principe, astă casă fusese mobilată de 
unul din ispravnicii locali, care după unii căută 
acolo repausul, ér* după alţii o retragere miste- 
riosă, însă după mórtea ăstui ispravnic, astă lo
cuinţă rămase în stăpânirea domenuluî public, a- 
decă a statului spre a servi de cuartier funcţio
narilor influenţi ce treceau prin acel'oraş. Ea se 
compunea din patru camere, bucătărie şi grajduri, 
care eraü situate în depărtare de apartamentele 
principale. Ana fii aşecjată în cele doue camere 
din fund ce respundea în o grădiniţă şi care erau 
mai bine mobilate. Vëcjênd astă sombra locuinţă, 
biată fată cunoscù cât de crud fură dejucate spe
ranţele ei şi începù ér’ a plânge.

Nimic nu era mai întristător decât vederea 
interiorului acestor camere. Cu totă scumpetea 
damascurilor de mătase ce acopereau divanurile 
şi sofalele şi cu totă frumuseţea covórelor ce erau 
aşternute pe jos, astă locuinţă semăna mai mult 
cu o ínchisóre decât cu un asii de plăceri. Al- 
beţea mată a zidurilor spoite cu var, ciubucele, 
florile şi arabescurile de ghips ce ornaü plafonul, 
ferestrele mici, zăbrelate şi fără de perdele, prin 
care intra fără de nici o piedecă lumina de afară 
întunecate de stufişul crăcilor unor arbori secu
lari ce împodobeau -nemăsurata grădină, în care 
răspundeau acele ferestre, precum şi oglincţele 
suspendate de perete între cele doue ferestre, care 
semenaü întocmai cu reflecsul unui lac ascuns în 
profundităţile munţilor; tóté acestea adunate la 
un loc daü interiorului acestui locaş un aspect
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straniii, înfiorător, repulsiv. Nimic din ce se ve
dea în acea casă nu inspira veselia, nimic nu fă
cea să dispară gândurile întristătore ! chiar o fiinţă 
mai nepăsătore decât Ancuţa, nu s’ar fi gândit 
în astă cameră la alt-ceva, decât că se află în o 
temniţă prevestitóre de crude nenorociri. Stoica, 
în grosolana sa ignoranţă nu înţelegea ce semni
fică influenţa morală a bunului gust, prin care o 
inimă femei ésca se captivă, se demolesce şi rse 
îmbată fără de voe; el nu înţelegea câte inspira- 
ţiunî voluptóse procură o locuiuţă spaţiosă încăr
cată cu felurite lucruri scumpe şi nimicuri de bun 
gust, care preocupă şi captivă imaginea unei fe
mei, luminată numai de discreta licărire a unei 
lampe de albastru discretă confidentă a tainicilor 
misterurî, precum şi atâtea şi atâtea lucruri, care 
fac ca imaginaţiunea femeeî să se înalţe, sa fie 
cuprinsă de o langóre voluptosă şi sa póta alu
neca cu încetul spre precepţiul ce-ï a preparat 
dibaciul seducător. Nu, el nu scia nimic din d’al 
de astea; când a preferat asti casă s’a gândit 
numai cum s’o facă să fie mai în stare d’a îneca 
strigătele sau suspinele.

Trei zile stătîi Ana în acesta locuinţă plân
gând neîncetat trista sa sortă. în van fură tóté 
visiteie lui Stoica, în van tóté linguşirile, tote 
mângăerile, tóté rugăciunile şi chiar tóté amenin
ţările; delà ea nu putù dobândi nimic alt decât 
lacrime şi blesteme: ea nu primea delà densul 
nici îndestulătórele şi alesele mâncări ce-ï oferia, 
nici vinurile lui, nici feluritele dulceţuri şi zaha
ricale; ci se mărginea, ca să opréscá numai pu
ţină pâine şi apă, ca să nu móra de fóme fiind
că nenorocita copilă era prea slabă, ca să aibă 
curagiü d’a se sinucide. în aste trei zile neome-
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nősül răpitor suferi cu destulă anevoinţă refusu- 
rile ce dobândea; în ziua a patra însă se decise 
a învinge prin forţă astă cerbicie supărătore şi 
cu acest cuget întră la Ancuţa, care sta într’un 
colţ adencită în o mută reverie. După-ce stătu 
puţin îu prag, bătrânul satir se apropiă de densa, 
o apucă binişor de talia şi se plecă încetinel sa 
o sărute; dar contactul buselor lui şi obrazul ei 
f^ întocmai ca al cărbunelui cu o carne vie ; cum 
le simţi biata copilă se ridică repede în sus spe- 
riosă şi vecjendu-se în puterea lui, se aruncă la 
genunche-i şi începù să strige:

— Indurare, îndurare, fie-ţî milă !
— Ei, eî surată! dacă mama ar fi fost îndă

rătnica ca mata, apoi fii sigură că supusul mătă- 
luţî n’ar fi văcţut fata pămăntuluî.

— Nu ai nimic viu în inimă, care să fie 
mişcat de nenorocirea mea? strigă copila aucjind 
acéstâ scârbôsà insolenţă.

— Ce spui că n’am ? mă vec]ï peste tot că 
sunt numai foc şi apoi mai zici că sunt nesimţi
tor! ia lasă pustiei vorbele, leiculiţă şi dă-te cu 
bună voe dragostii ce-ţi închin.

Zicănd aste cuvinte, întinse a doua oră bra
ţele, ca să cuprindă talia A nouţi, însă sora Jianu
lui mai iute decât cugetarea, îi smulse delà brîü 
un cuţit, ce avea în o tăcă de argint, îl îmbrânci 
cu puterea ce desperarea procură celor mai slabe 
fiinţe şi-i zise cu o voce puternică ridicând cu
ţitul în sus :

— Nu te apropia, ticălosule, că pe numele 
Sfântei Fecióre te omor ca p’un nelegiuit!

— Aoleo, soro dragă! ce sunt glumele astea? x 
zise el sculându-să repede în sus şi ascuncjêndu-se 
după o masă, nu e frumos să te joci cu cuţitu.
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— Duţă, Duţă maï vin încoa de lî smulge din 
mână custura, că se face acum pocinog.

— De va îndrăsni cine-va a se apropie de- 
mine, zise juna fată îndreptând ascuţişul armei 
spre peptul seu, să sciţi că me omor.

— Aucjî Duţă, mei Duţă, aucji tu, repeţi Stoica 
căpitanului ce întră, vrea să së. o more după-ce a 
vrut să me înjunghie pe mine ; alérga de-î ia cu
ţitul din mână.

— Nu e vi'emea acum stăpâne, răspunse Duţă: 
la s’o în pace astă-dată, adăoga şoptindu-î la ureche, 
căci di sără ţî-o dau eu blândă ca o meluşea, su
pusă şi ascultătore.

— Cum ine? esclamâ Serdaru radios.
— Asta e tréba mea; vin încoa după mine 

şi aibî numai răbdare.
— După aste cuvinte eşiră din cameră.
Ana rămăsese pană sera în camera sa, în 

care së închisese cu cheia; la prânz vëc^ù. că i se 
aduce bucate, dar nu se gândi să le atingă, cu 
tóté că era turmentată de o licnelă sfâşietore; pe 
când se îngâna ziua cu nóptea, însă setea ce o- 
consuma o nevoi să ia după masă un pahar cu 
apă şi să moae în el o bucată de pâne.

După aceea beù restul apei şi apoi se culca. 
Când bëù băgă de séma, că apa avea un gust 
neobicînuit, însă nu pricepu, ce póte fi şi së în
tinse în voe şi fără târnă în patul seu. După ce 
stătti cât-va timp adâncită într’o reverie, care ’Ï 
permisese să viseze cu ochii deschişi; de-odntă, 
simţi că ochii i së împăinjeneză şi să închid fără 
voia sa şi că corpul îi cade întrro toropélá neo- 
bicînuită; atuncï îşi aduse aminte, că aucjise prin 

. lume de esistenţa unor bëuturï ameţi tőre, care 
fac să înceteze tóté simţirile umane. Acéstá te-

5
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mere se înmulţi de ce simţea că puterile o pără
seau şi umplu de groză pe biata fată, care se 
vedea slăbită din minut în minut. Fără a fi pă
răsită de facultăţile intelectuale, ea vëc|.ù că un 
vel se pune d’asupra ochilor sei şi un fior rece 
umblă prin vinele sale şcurse de putere, apoi prin 

' vël vëcjù pe Stoica că întră în cămară cu o lu
minare în mână şi se apropie de densa; în ast 
moment suprem, în care vec|ii tot pericolul ce 
plana asupra capului eî, voi să întincţă mâna ca 
să ia cuţitul spre a se sinucide, dar braţul nu i 
se supuse. Desperarea îl mişcă cu convulsiune 
peptul, însă nu avii putere să résisté nici îmbră
ţişărilor lui, nici sărutărilor sale! în fine nu mai 
simţi nimic, cerul avii misericordie d’a o lipsi de 
cunoscinţă. . . .

Când se deşteptă din astă letargie teribilă, 
era ziuă ; o rază furişată printre arbori pătrunsese 
pănă la patul ei şi o făcii să crécjá că tot fusese 
un vis; dar vai! nu putii sta mult timp în asta 
părere, fiind-că erau de faţă întristătore probe, 
care s’o facă să înţel6gă că sermana victimă nu 
era mai mult decât o fată perdută, o flore ofilită!

VIII.
Cel doi fraţi

Să lăsăm în astă posiţiune demnă de plâns 
pe victima lui Câfc-Serdar Stoica, pentru a ne 
íntórce privirea, ca să vedem ce fäceaü resbună- 
toriî eî.

Iancu Jianu d’a doua zi după plecarea lui 
Tudor cunoscù tot golul, ce se făcuse ín casa sa. 
în van ochii sei rătăciţi cäutaü pe vesela şi ino
centa sorioră, care prin copilăresca eî sburdălnicie
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înveselea casa, în van privirile sale cerca să afle 
venerabila înfăţişare a maicii sale, care prin ma
terna eî iubire îl făcea să simţa, cât preţueşte o 
mumă; nimic nu mai vëcjù în jurul seu fára nu
mai nisce camere mute ca tăcerea şi un sclav 
bătrân gemând pe patul durerii, pe care îl arun
case devotamentul seu; acest abandon general, 
astă tăcere mormêntalâ ce urmau după nisce eve
nimente atât de dureróse, sdruncină într’un mod 
simţitor sănătatea de fer a lui Iancu şi îl aruncă 
în pat în prada unor iriguri violenţi, de cari fu 
turmentat vr’o trei patru săptămâni şi care l’ar fi 
aruncat chiar în morment, dacă n’ar fi fost în
grijit de orbul devotament al lui Alexe Bietul 
ţigan încă bolnav, îşi părăsise patul său îndată 
ce vëc|ù căcjut pe stăpânul sëü şi cu tote că nu-ï 
trecuse rana, el nesocoti durerile, spre a mântui 
pe Domnul sëü. Munca sa nu fù zadarnică, ju
neţea lui Iancu pe de o parte şi pe de alta aju- 
tórele ce-î procură credinciosul său servitor, isbu- 
tiră d’a 1 pune pe picidre după 6 săptămâni de 
şedere la pat.

— Alexe, zise atunci Jianu servitorului său, 
pa maica am perdut’o, pe Ana nu cred s’o .mai 
găsim, am rămas singuri pe păment; ce ne mai 
trebuesc aste case? Sa vindem tot ce avem, să 
împărţim tot la săraci pentru sufletul celor ce 

jam per dut şi apoi şă mergem. Ba nu, tu să nu 
j mergi unde mă duc eü; ţie am să’ţi las via cu 
Foişorul ce iubeşti aşa de mult, împreună cu că
suţa după densa şi cu livedia din faţă, cu care 
te poţi hrăni; ér’ eu o să iau puşca la umere şi 
poteca spre munte, ca să dau de urma ăl or cu 
chica lungă ai lui Mereanu şi împreuna să por
nesc o gonă în spurcaţii de cotropitori, care mi-au
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pricinuit atâtea rele, ca să se ducă pomina de răs
plătirea, de care sufletul meu este atât de însetat. |

— Pănă la un loc stăpâne, töte mî-a plăcut, 
răspunse ţiganul, ştergând cu dosul mâinii o la
crimă ce să ivise la colţul unei gene, dar când 
.ziseşi, că să te las, să mă erţi, zău, nu m’am mul
ţumit de loc. Să te părăsesc eü? eü care te-am 
văcjut născendu-te, care te-am crescut pe braţe, 
care te iubesc ca pe D-zeul meû, d’apoï Dómne 
dartă-mă, cum îţi vine să grăescî una ca acésta? 
Cine vrei să te mângâe când vei fi trist? să te 
caute, când veî fi bolnav şi să te privigheze, când 
vei fi în primejdie?

— Dar bine, Alexe, fătul meu, tu escî mai
bătrân?

— Cum am zice de nici o trébá? hei! apoi 
de ce nu iaî o piatră, ca să striveşti capul ăluî, 
care a făcut nebunia să îmbătrânescă ? Stăpâne, 
stăpâne nu scii ce sunt în stare să facă braţele 
lui Alexe; deşi sunt bătrân însă mă jur pe toţi 
.sfinţii că fac cât patru.

— Bunul meü Alexe! tu plângi?
— Da cum să nil plâng? dacă văc], că mă

gonesci !
— Nu te gonesc, ci numai aşi vrea să te 

scutesc d'o mulţime de primejdii; dar dacă vrei 
să mă însoţeşti, fie, faceţi-se pe voia ta şi gă- 
teşte-te să mergem la Caracal. Vreau ca mai 
nainte d'a lua cea din urmă hotărîre să daü ochi
cu fratele meu Amza, ca să-mî cumpere partea 
•mea de moscenire, spre a nu încăpea pe mâni 
străine averea Jienilor şi să-î las luî grija, d’a maî 
•căta pe Ancuţa.

A treia zi un june învelit în o manta largă 
mergea cu un pas languros ca şi cum ar fi fost în-
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greuiat de lungi suferinţe, pe una din stradele 
Caracalului urinat de un ţigan ca de vr’o 50 de 
am îmbrăcat ţărăneşte : era Jianu şi Alexe; eî 
tocmai întraü într’o curte mare în fundul căreia 
se aflau aşecjate nisce case mari boeresci, încun- 
jurate de^ altele mai mici destinate pentru argaţi 
şi robi. In pălimarul acelor case se afla un băr
bat de vr’o 40 de ani, care-şî cam aducea cu 
Iancu Jianu şi care da cu o voce aspră nisce 
ordine unui isprăvnicel.

Acel bărbat vëcjênd pe cei doi călători in
trând în curtea sa, să uită lung la ei şi apoi es- 
clamă făcendu-şi cruce:

— Ei! Dómne Maică Precistă! dar ce-mi 
vecjură ochii! fratele meù Iancu la mine? tu în 
casa mea! dar ce vént te-a abătut încoa?

— Vént rău, frate, răspunse Jianul descăli- 
când şi lăsând frînele calului său în mânele lui 
Alexe, care asemenea descălică; vént rău şi duş
man, adaose sărind treptele scăreî spre a ajunge 
acolo unde era Amza fratele său.

— Ce tot duşman? tot încâlcit la inimă? 
nu ţi-a mai trecut năcazul? întrebă Amza uitân- 
du-să lung la fratele sëü.

• — Nu e vorbă de necazul meu, răspunse 
Iancu intrând într’o cameră situata la drépta lun
gului coridor ce despărţia casa în două, ci de 
nenorocirfea ce ne-a isbit.

— Ce nenorocire? esclamă Amza tresărind.
— Ce fericit esci tu frate! tu petreci lângă 

nevestica ta şi încunjurat de copilaşii ce-ţi a dă
ruit D-cţeu, bucurându-te de veselia lor în braţele 
liniscei şi a fericire!! pe când eu mă frig pe 
cărbuni !

. — Dar bine ce ai păţit?
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— Ce fel inima ta nu-ţî spune nimic? Nu 
ţi-s’a făcut nici un semn prevestitor ele vr’o mare 
nenorocire?

— Nu, nimic.
— Şi mal crede lumea în fiinţa glasului sân

gelui! minciuni, palavre, basme.
— Dar bine tu ine faci să arc] în focul ne

răbdării !
— Frate, iubite frate, strigă Iancu aruncân- 

du-së în braţele lui Amza; nu mai avem mama, 
nu mai avem sorióra.

— Ce spui tu? Ce glumesc!? esclamà Amza 
uitânclu-se sperios la fratele seu, crecjend că póte 
şeguia ori a înebunit.

— Oh ! din nenorocire nu glumesc, ci grăesc
adeverul.

— Mama nostră o murit?! Aï mâncat’o fripta, 
strigă Amza aruncând o căutătură fulgerătore asu
pra fratelui seu.

— Ba nu eu frate, ci nenorocire grosnică şi 
neîndurată.

— Când s’a întâmplat acea nenorocire?
— Acum doue luni.
— Ya să zică aï şi îngropat’o şi pe mine, 

câine, nu m’aï vestit la vreme, ca să-Î sărut măcar 
mâna maî nainte d’a o băga în monnent!

— Zeu n’am avut pe cine trimite ; tu ştii 
bine, că eu. n’am ca tine argaţî; toţî robiî i-aţi 
oprit voî şi mie mî-aţi dat numaî pe betrânul 
Andreî, care nu maî póte aşa mult.

— în locu-ţî, în vremea bóléi sale, ine re- 
pec[ém singur, că nu e mii de poşte.

— Maica mea, sermana, n’a bolit! A căcjut 
de-odată trăsnită de durerea ce i-a pricinuit per- 
derea suroriî nóstre.



I

Jianu mal repede decât pantera, së repexji spre acela, 
unul din cel patru sbirï, îî puse un picior pe pïept 

avea la brêü.
ce era 
şi ridică cuţitul ce

5„J. Z.“
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— Dar bine, Ancuţa ce a avut? ea care era 
aşa de sănătosă, de ce morte a murit?

— Ea n’a murit, saü mai bine nu sciü daca 
mai trăesce sau nu, răspunse Iancu cu o voce 
întunecăsă.

— Cum n’a murit? Dar atunci ce i s’a în-
têmplat?

— O mare nenorocire; cea mai mare din 
tote: ţî-am spus că vream s’o mărităm.

— Da, după un ţăran, după unul anume Tu
dor din Vladimirescî. 0 fi eşit ciun bănuiam eü, 
un împuşcă în lună, care şî-a rîs de fata.

— Nu Amzo, fratele teu Iancu, deşi mai mic 
ca voi, nu e pănă într’atâta de copil ca să nu 
scie să alégá pentru soră-sa un bărbat vrednic de ea.

— Dar atunci ce i s’a întâmplat?
— Chiar în séra de logodnă sora nostră a 

perit; nisce făcători de rele a furat’o chiar din 
bătătură.

— Ce spui tu? strigă Amza cu o voce detu- 
nătăre, a furat pe Ancuţa?

— Da, frate, răspunse Iancu cu un ton sfâ
şietor.

— Şi nu i-aï dat încă de urmă?
— Nu, frate.
— Nici n’aï căutat’o?
— Intrăbă pe Alexe dacă mî-am făcut sau 

nu datoria, sau mai bine uită-te la faţă şi mă în- 
trăbă de viăţă; am cătat’o în crucişiu şi curme- 
zişiu, am resbătut lumea şi pămăntul, am umblat 
pănă m’am bolnăvit, pănă am căc|ut la pat de- 
am zăcut şăse săptămâni încheiate, dar de urma 
eî n’am putut să dau.

— N’aî pornit plângere cătră stăpânire?
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— Mï-e tare téma că chiar omenii stăpânire! 
aü făptuit nelegiuirea.

— Tot duşmănos şi învinovaţitor cătră stă
pânire !

— Frică mî-e, că nu grăiesc alt decât sfântul
adevër!

— Daca e aşa, ce mai caţ! la mine? De ce 
a! mai venit să-mi mai spui?

— Credeam că fac bine şi a! fi fost doritor 
să afli despre mama şi sora ta.

— Zi mai bine că esc! duşman şi pizmaşiu 
pe fericirea mea, a! venit numai să o amărăscî, 
să o nimicnicesc!.

— Pe viul D-cjeu ine jur că am venit numai 
să-ţi vestesc nenorocirea ce ne-a isbit şi pe urmă 
să te rog să cumperi tu, dacă vrei, casa nostră 
din Drăgăşan! ca să nu încapă pe mânile altuia, 
căci eu îmi iau lumea în cap şi me duc.

— Eu casa ta din Drăgăşan! n’o cumper, că 
e ursuză şi pricinuitóre numai de pocinóge; du-te 
la fratele meű Radu, ca el póte o fi ma! darnic 
cu nevoiaşii; merg! sănetos, că de nie! un bine 
bun n’a! fost.

— îţi mulţumesc, frate, rëspunse cu un viers 
sfâşietor Iancu abia putendu-şi stăpâni lacrămile 
isvorite din indignarea ce-î pricinuia asemenea 
purtare frăţ0scă; dacă e aşa, fă încă un singur 
bine pentru surióra ta, dacă nu vreï pentru mine ; 
eşt! bine cu ómeni! stăpânire!; te rog cercetézâ, 
cată, íntrébá şi póte oi da de urmele nenorocite! 
nóstre surióre.

— Şi pentru ce? Ce să ma! fac cu dânsa? 
S’o aduc în casa mea întristată, necinstită, perdută?

— Este fiica maicii nóstre, frate.
— Nu vroiű să sciü; am un nume nepătat,

6*
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tot oraşul me cunósce ca pe omul cel mai cinstit 
şi mai fără prihană, nu vreaü ca acum când merg- 
spre bătrâneţe să-mi perd ipolipsul şi fiicele mele 
sa vadă în mătuşea lor o pildă rea.

— Dar bine e nevinovată săraca!
— Nu vreau să sciu.
— Aşa dar ce gândesci sa se facă?
— Ce o vrea D-cjeu, saü mai bine ce aï vrut 

tu, căci dacă o păzeai, tu nu dai de nenorocire. 
— Viu e D-c]eü că eii am păzit’o ca ochii

din cap.
— Dacă o păzeai o aveai.
— Nu vorbi mare şi lat, că ai fete şi nu sciï 

ce le păstreză scrisa; scuipă-ţi în sîn şi fă bucă- 
tura mare şi vorba mică, că ce-ţî e scris în sîn 
’ţî e pus.

— N’am grije eu.
— Şi dacă e vorba să te temi de întinarea, 

ce ar* pricinui ea în viitor numeluï teü de om 
cinstit, temete că acel nume ar fi mai îu primej
die, dacă aï lăsa-o de capul eï să cadă din ce în 
ce maî jos în nămolul ticăloşiei, decât dacă i-aî 
întinde mâna ca s’o scapï de peire şi s’o readuci 
pe calea^ cea bună.

— în sfârşit, îţî spun verde şi curat, că nu 
voiü să me stric cu omeniî stăpânire!, căcî am 
nevoe de eî; du-te la fratele meü; el póte o fi 
maî milos.

— Nu maî me duc nicăirî, că şi el îţi sé- 
menă; sciu din păţanie că voî pentru banî jertfiţi 
soră şi frate şi blestemele mameï, care vë vede 
şi vë aude. Dacă aşa ţî-e vorba frate Amzo, îmi 
scutur şi eü praful după tălpile imineilor meî şi 
prin casele vóstre nu maî calc, căci sunt nisce 
lăcaşuri blestemate.
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Zicênd aceste cuvinte Iancu eşi din casă forte 
amărît, încalecă pe cal şi plecă urmat de credin
ciosul sëü Alexe p’aci încolo, fără ca măcar să 
vacjă înaintea ochilor de turburat ce era. Pe când 
mergea pe una din strade şi trecea pe la pórta 
uneï case mari, tocmai atunci trecea prin acea 
stradă p’aprope de densul un alt tînăr acoperit 
tot cu o manta.

— Stăpâne, stăpâne, strigă Alexe îndată ce 
vëc|ù pe acel om ; étâ . .. unul. . . unul din ră
pitori . . .

îndată ce aucji aceste cuvinte, Jianu mai re
pede decât pantera, se repecji asupra trecătorului, 
care în adevăr era unul din cei patru sbir! al lui 
Stoica, acela ce înjunghiase pe Alexe şi maï iute 
ca fulgeru îl resturnă la pâment, îî puse un ge
nunche pe pept şi ridicând cuţitul ce avea la 
brîü d’asupra peptuluî inimicului seu strigă:

— Spurcatule! spune, spune unde este sora
mea?

Aste cuvinte nu dobândiră nici un răspuns, 
fiind-că spaima încleştase fălcile victimei sale.

— Nu vrei să vorbesc!? nu? ascăptă dar vred
nica ta resplată, strigă fratele Ancuţe! împlân
tând cuţitul de ma! multe or! în peptul asasinului 
luî Alexe. Aşa mor aceia ce-mi fac rău, aşa vor 
muri toţi tovarăşi! te! de nelegiuire, adaose răs- 
bunătorul rebufnindu-ş! victima departe de dênsul 
şi lăsănd-o să să tăvălăscă în sângele său şi în 
agonia morţi!.

— Ma! tac! încă acum când a! să da! séma 
de ticăloşiile tale înaintea celuï ce nu iartă pe 
ce! împietriţi, strigă Jianul împlântând încă odată 
cuţitul său fumegând în peptul deja inundat în
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sânge; mai taci încă? demonul nu te îndâmnă să 
dai unui nenorocit frate o soră ce tu i-aî răpit’o?

— Oh !. . murmură în agonie murindul. .. 
Cârc...Serdar..Stoica Le atâta putu. vorbi cel isbit 
şi apoi expiră.

— Cârc-Serdar Stoica !.. el ! . . el trebuia să 
fie, fiind-că nimeni altul nu putea fi atât de ne
legiuit. Oh! unde o fi ascuns?... unde? trebue 
să-l găsesc chiar în fundul pământului; oh! ce 
rëü făcuiü de uciseiü aşa de în grabă pe acest 
nelegiuit !

— Stăpâne, stăpâne, strigă ţiganul, care venia 
din răspântie în fugă; să fugim pană este vreme 
căci o muere din astă curte ne-a vândut şi vine 
c’o leotă întrâgă de slujitori ca să pue mâna pe noi.

— Nu-mi pasă de nimeni, vie.
— Să vie ca să te dea morţii pentru-că aï 

călcat o viperă nevrednică în picidre; gândesce- 
te câte mai aî.

— Aî dreptate, să fugim.
După aste cuvinte dete pinteni cailor şi o 

rupse d’a fuga, dar în răspântia stradeî să întâl
niră pept în pept cu slujitorii stăpânire!, care 
veneau ca frunza şi ca iarba.

— Să sărim acest gard şi să dăm dosul prin 
grădină, că cunosc eu drumul, zise Alexe sărind 
cu calul peste un gard destul de nălticel.

— Alexe, mai bine să le arătăm faţa şi pis
tolete, răspunse Jianu. urmându-1.

— Lasă că e vreme şi de rësboiü, răspunse
ţiganul.

— Daţi iute c’a fugit prin grădină ucigaşii, 
începù să strige femeia ce chemase garda şi se 
ţinea după ea.

A tăia retragerea fugarilor fű peste putinţă
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ómenilor stăpânire!, căci locul nu permitea; fură 
dar siliţi poteraşi! să se ia numai după dânşii 
prin cotiturile oraşului, pe câmpurile dimprejur 
şi încă şi mai departe; însă cai! Jianului erau 
superior! ca a! slujitorilor, prin urmare nu putură 
să lie ajunşî.

— Descărcaţi-ve în e! armele, strigă şeful 
strejeî.

O salvă de puse! î! acoperi cu un fum gros 
de silitră, dar nie! un glonţ nu-! atinse; acest 
sgomot împreună cu mirosul erbi!, inspiră frică 
cailor Iu! Iancu şi-î făoii să dobândescă ma! multă 
ardóre. Fugiră în acest mod mai multe óre pănă 
ce cai! strej ari lor obosiră de totşistătură în loc; 
şi în acel timp adversar! fugeau ca vântul şi se 
perdeaü cu totul din vedere. După o alergare de 
încă o oră, fugari! ne mai având târnă că ar fi 
urmăriţi, se repausara puţin şi ér* së puseră pe 
drum pănă ce ajunseră la Drăgăşanî, unde cum* 
perară în pripă ma! multe provisiî şi plecară înainte.

— Bine ar fi, stăpâne, să mergem la via cu 
Foişor, zise Alexe, fiind-că blestemaţi! nu së vor 
mulţumi numai cu astă gonă, ci ne vor căuta şi 
p’aci şi d’or pune mâna pe no! nu este cruţare.

IX.
Via cu Foişorul.

Via cu foişorul era pe vârful unu! dél între 
ma! multe alte vi!; ea era înconjurată de o pă
durice de arbor! roditori, între care era şi un nuc 
gigantic, care prin înălţimea sa extraordinară do
mina tote locurile din prejur. în stufósele lu! ra- 
mur! ingeniosul Alexe făcuse un fel de pod lat 
ca un pat, pe care foile cele late îl ascundea atât
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de bine în cât chiar ziua ochiul cel mai ager nu 
i-ar fi putut descoperi. Acest pod aerian, din 
care se vedea tóté împrejurimile, fusese numit de 
cătră Alexe şi stăpânul seu Foişoru.

Şâpte zile stătii Iancu suit în vârful acelui 
nuc şi ascuns în foile lui, uitându-se pretutindeni 
să vacjă dacă se zărea cine-va vrednic de îngri- 
jurat;- în aste zile nu vecjù decât câte un om tre
când furişat prin apropierea acelei vii şi dispă
rând îndată. Alexe susţinea, că acei omeni, cari 
läsaü drumul mare ca să trâcă prin nisce locuri 
neumblate nu puteaü fi decât niscai-va spioni, dar 
Jianu nu-1 credea.

— Tu ine ameţeşti cu nebunescele tale ba- 
nuelï, zise într’o zi Jianul ne mai putând suferi 
acel traiü în vârful unui arbore, îţi faci numai 
nălucă şi cu visurile tale ine faci să stau aici ca 
vai de lume par’ că’aş fi o cioră în par. Cine . 
scie ce creştini sunt ăia, care trec p’aicî să-şi 
caute vr’o vită retăcită şi tu îï iaï drept poteraşi! 
Dacă nu te ascultam, pănă acum sorióra mea era 
resplătită prin mult sânge necurat.

— Aştâptă şi astă nópte, stăpâne, zise fidelul 
Alexe; ţî-am spus că am vec|ut în Drăgaşam multă 
poteră, n’a venit ea de florile mărului p’aicî; un 
negustor vrednic de credinţă mî-a spus, că escî 
căutat cu o mare stăruinţă. Mai aştâptă o nópte, 
că nu vin tătarii.

— Bine, îţi fac şi astăzi pe voe, dar mâne, 
m’aucţî tu, Micu să fiie gata; ce face el?

— Este în bordeiul gheţăriei, unde nici dra
cul nu-1 gote găsi.

— Avem ceva arme?
•— Câte poftescî ; âtă-le aci d’asupra capului

D-tale.
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— Dar focuri?
— Destule.
Pe când vorbiaü ei d’al-de astea, se aucţi în 

depărtare ninchezături de cai. Alexe cum le aucţi 
se uită şi vec|ù înainte-î un nor gros de praf şi 
printr’ênsul o cétá de vr’o opt poteraşî călări în- 
dreptându-se spre vie.

— Vec]î, stăpâne, zise Alexe, visuri sunt astea!
— Armele sunt pline?
— Tóté.
— Adu-le încoa.
Alexe së supuse; în acel timp călăreţii se a- 

propiară de via, së despărţiră unii de alţii şi in
trară în livede prin opt părţi diferite; după aceia 
ocoliră totă via, scotociră prin tóté încăperile că- 
suţiî şi a cramei, sondară pămentul în mai multe 
locuri cloră să află vr’o suterană ascunsă şi ne
dovedind nimic, se grupară sub nuc.

— Ei bine, mei, zise unul 'care nu era altul 
decăt căpitan Duţă; ce ne hondronia nebunul ăla 
de Stroe, că aci sunt omorîtoriï bietului Mihale?

— Apoi de, sciu şi eü? răspunse unul; zicea 
că a vec]ut pe bahniţa de ţigan eşind din Drăgă- 
şani şi viind spre partea asta de unde nu s’a mai 
întors.

— A avut orbul găinilor; cine scie pe unde 
a apucat el ; aşa ne-a purtat eri cu vorba şi ăl 
proclet de Dobre de ne-a făcut să-i scotocim şi 
să-î pîrjolim totă odoróga aia de casă din vale, 
care ardea ca o clae de pae.

— Mi-a ars casa ce-mî mai rămăsese, mur
mură Jianu la urechi a lui Alexe strîngênd cu con- 
vulsiune mânerul cuţitului ; étá ce noimă avea lu
mina de astă nópte! Blestemaţi semănători de
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nenorociri ; mult sânge trebue sa aveţi ca sa plă
tiţi tóté nelegiuirile ce faceţi!

— Mi se pare că d’acolo, replică un alt po- 
teraş, giolirăm mai deunăzi pe frumuşica aia, care 
acum stă în braţele Câre-Serdaruïuï ca o mieluşea.

— Da, d’acolo ; însă Stoica s’a purtat fórte 
prost cu noi şi nu ne-a răsplătit cu nimic că-î am 
pus în labă o bucăţică aşa de alăsă. Dacă nu 
eram eü, făcea zimbre el şi acum şi nici nu s’ar 
fi dedulcit de măndreţele eî încă multă vreme. 
A avut părciu. dracului noroc cu mine, că am 
făcut-o meluşea, turnându-Î în apă un prăfuşor ce 
am delà un némf şi am adormit-o sciî colea cum 
e bine; şi cu tóté astea nici o răsplătire, nici 
benghiü, nici láscáiórá!

— Mi să pare, că bătrânul berbant s’a săturat.
— Mi-a făgăduit-o mie, drept resplată când 

îî.voiu aduce capul afurisitului eî de frate.
— Dar bine, .de unde vrei să-l eî, măi Duţă?’
— Eî, eî! dracu nu face biserici, îl ulusesc 

eu şi pun ghiara şi pe densul.
— Dar dacă fata nu te-o vrea mă?
— Ce e? dar aï uitat praful sciuţ? Nădăj- 

duesc că mâne, de şi nu prea e în tóté minţile 
eî, cu ajutorul acelui praf o să-mî ajung la scopos.

— O să ajungi în peşterile iadului, strigă 
din văsduh o voce teribilă şi numai decât o de
tunătură de armă întrerupse acăstă convorbire 
desfrânată, şi unul din cei opt poteraşî, acela ce 
vorbise cu căpitanul, căcţti mort la pământ.

— Ce sunt astea? strigară poteraşi spăimentaţî.
— Asta va să zică, strigă Jianul, pe care 

mânia îl făcuse îngrozitor, asta va să zică că acel 
ce s’a atins de sora lui Jianu nu móré pe căpe- 
tîiul sëü.
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— Zicênd aste cuvinte descarcă încă doue 
pistóle ce ţinea în ambele mâni şi mai resturnă 
la pâment douï poteraşî înainte d’a lua ceilalţi 
armele. Când Jianu descarcă pentru a treia oră 
o carabină ce-î puse în mână Alexe, podinele foi
şorului se sbuciumară de o sguduitură neascep- 
tată, însă salva de focuri, cu care răspunse ini
micii nu lovia decât lemnul de Âib piciórele duş
manilor saü foile ce fluturau în jurule, pe când 
Iancu da numai la ţintă în came vie. Astă luptă 
inegală la număr şi posiţiunî dură mai mult de 
o jumătate óra pană ce în fine posiţia învinse nu
mărul; căci nu rămase viu din poteraşî nici unul 
decât căpitanul şi acesta văcjendu-să rănit şi stropit 
de sânge, o lut\ d’a fuga ca să să întorne cu aju
tó re pios pete. în timpul acesta Alexe, care fără 
obosire nu încetase d’a umplea armele, zise:

— Ei acum, stăpâne, zic şi eü s’o luăm iute 
la sanëtôsa, cacï al min teri nu este scăpare; pote- 
raşiî ruşinaţi de afrontul ce le-am făcut, să vor 
íntórce îndată şi atunci pace.

Jianul găsi că sclavul său avea dreptate şi 
numai decât să dete jos din arbore, scdse peMicu 
şi pe tovarăşul său din hrubă şi atât el cât şi 
Alexe îşi umplură brânele cu pistóle şi dăsagiî. 
din faţa şelelor cu glonţe şi merinde şi plecară 
în góna cailor p'aci încolo, îndreptându-se în sus 
spre munţi în direcţiunea G-ovoreî.

După-ce merse mult şi bine maî mult de doa 
césurï şi să văcjură intraţi în stufişul pădurilor ce 
îmbrăca pe atunci muscelele situate în pólele mun
ţilor, Iancu întră într’un bunginişiii şi apoi să opri 
în loc şi zise credinciosului său rob :

— Eî acum Alexe, ătă-ne în pădure; ce ne
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facem no! ? încotro gândescî să apucăm ca să dăm 
de Mereanu şi de céta lui?

— Măria Ta, D-c].eü te-a înzestrat cu înţelep
ciune şi minte multă, respunse ţiganul, dar câte 
odată e bine ca cei mari să asculte graiul celor 
mici, căci póte o brodi şi e! vr’o prostie, care sa 
fie de vr’un folos.

— Eu tocmai d’aia te-am întrebat ca să-ţi 
dai şi tu părerea.

— De ! respunse Alexe scărpinându-se în cap, 
eu din prostia mea zic, că mai nainte d’a o lua 
rasna spre codru ca să te fac! haiduc, D-ta goj- 
gogea boerul, bine ar fi ca ma! întâiü să dăm o 
raită pănă la Tîrgu-Jiului spre a da oçhï cu al
de sameşu Vasile Moangă, că bun om de sfat mai 
e creştinul ăla şi mult te iubeşte.

— Gândesc! tu c’aşiu face bine? întrebă Iancu 
cam pe gânduri.

— Imi puiü capul pe tocător, că el o să-ţi 
dea un bun sfat.

— Dacă e aşa fie, aide spre Tîrgu-Jiuluï, şi 
apucară spre sóre-apune pe sub pólele munţilor 
şi peste muscele pe drumul ce duce spre Bistriţa 
şi Pol o vraci.

Peste o oră delà plecarea lui Jianu, se în- 
tórse căpitanul Duţă urmat de o sută din aï lui, 
dar nu găsi nimic alt decât cadavrele camaracji- 
lor Iu!.

X.

Sfatul conspiratorilor.
Pe când căpitan Duţă şi poteraşi! se! întor

ceau tote cu josul în sus prin via Jianului şi răs
coleau pămentul şi desrădecinau butaşi! de vie
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dór sa dea de tainiţile Jianului, amantul june a- 
lerga spre sóre-apune urmat de credinciosul rob 
în góna şioimulânului, care sbura ca vêntul peste 
dél urî şi văi, peste câmpii şi prin codri, nesoco
tind greutatea drumului, repecţiciunea cóstelor, a- 
dâncimea gârlelor sau furiósa iuţime a torentelor.

Pe când mergea astfel fără contenire şi fără 
să së gândéscâ la trudirea trapului seu, ort la 
bătrâneţea ţiganului ce-1 urma, saü la oboséla ce
lor doi cai ce-î însoţeau, étá că vremea se strică, 
tunetul începù să bubue, fulgerul umplu aerul cu 
nenumărate săgeţi electrice, cerul să se întunece 
şi peste tóté astea mai sosi şi nóptea, o nópte 
négra şi cobitóre; el însă nesocotind întunerecul, 
care din ce în ce së îndesea, singurătatea locuri
lor, drumul cel reu şi la fie-ce pas presărat de 
obstacole şi prăpăstii ucigătore, turburarea ele
mentelor, care din ce în ce se înfuriaü, bubuitul 
tunetelor ce clătina pămentul, licărirea neîntre
ruptă a fulgerilor ce-î orbea ochii, vêntul ce în
cepuse' să sufle cu atâta putere, în cât paltinii se 
îndoiaü şi fagii se rupeau, producând nisce trăs
nete sinistre; cu tóté că natura íntrógá şi grós- 
nicele elemente së luptau între ele cu o furie 
cruntă, totuşi el fugea, fugea ca un nebun, urmat 
într’una de fidelul Alexe, care gâfăia de ostenélá, 
dar nu së îndura să rernâe în urmă, fugea fără 
să së gándéscá că la fie-ce pas putea să-şî frânge 
gâtul, dar s’ar fi isbit de vr’un obstacol nevecţut 
şi că la fie-ce pas putea să cadă în vre-o prăpastie 
fără fund!

Caii erau plini de asudélá, ploaia le udase 
vestmintele pănă la piele, frigul le amorţise ósele, 
fulgerile le luase vecjul în cât numai puteaü zări 
nimic, şi cu tóté acestea.amêndoï fugeau într’una,
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fugeau mereu fără de contenire, fără răgaz şi lu
cru de mirare fără să paţă nimic! Abia a doua 
zi când se lumină de ziuă şi zări în depărtare 
purpuria auroră scăldându-să în apele OlteţuluT, 
atunci Jianu se opri pe loc, întră în bungetul 
unei păduri seculare, lăsă calul să pască iarba 
cea fragetă şi el se razimă cu spatele de tulpina 
unuï copaciü, fără să-î pese de plóia ce curgea 
ca cum aî fi turnat cu gâléta. Vecţend că stăpâ
nul sëü se opresce şi descalecă facil şi el ca dân
sul, lăsa calul să pască şi se adăposti şi el sub 
desul frunziş! al unu! copaciü.

Peste o óra plóia încetă, nori! se risipiră, 
sórele aparii vesel şi călduţ din dosul unui mus
cel şi în mai puţin d’o oră svântă şi iarba şi 
pământul şi hainele celor do! călători.

Dupa-ce se mai desmorţi o lâcă, Alexe scdse 
din dăsagele calului seu câte-va merinde, le în
tinse pe iarbă verde la rădăcina copaciulu! ce 
adăpostea pe stăpânul seu şi văcfend că Iancu în
cepe să mănânce mânca şi el. Peste vr’o trei ore 
de odihnă ambii călător! trecură Olteţul prin vad 
ceva ma! în jos de Polo vrac! şi merse înainte de 
asta dată mult ma! domol.

Pe la amiazî când să afla în vârful unu! mus- 
. cel, zăriră în fundul une! vâlcele larg! un rîü 
îndestul de mare, care curgea necăjit printre două 
rnalur! forte larg! şi dincolo de rîü zăriră oglin- 
dindu-să în apele sale un sat mare şi cu case 
mândre ; eraü pe costa ce domina Gilortul şi ză- 
reaű satul Petrescî.

— Mă! Alexe, ce zic! tu ? să ne scoboram în 
sat or! s’o cetim p’alaturî? întrebă Jianu pe cre
dinciosul său.

— De, stăpâne, ştifi şi eü! răspunse ţiganul
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pe gânduri; satul e mare, hanul din marginea 
satului îl ţine un cochinţ, care ’şl dă cóstele cu 
slujitori! grecilor şi Ser dar Stoica e prieten bun 
cu dânsul.

— Nu ere4 să ii aflat ceva, căci ca cai! 
noştri nu pot să fugă cai! slujitorilor.

— Nie! nu mai încape vorbă; dar póte să 
ne vacjă şi să pue potera în urma nostră, dacă 
s’o întâmpla să vie după noi.

— Dacă e aşa, să ne mai scoborim o lécá
în jos.

— Cum crecj! D-tă cu cône, răspunse ţiganul, 
dar mi se pare că tot D-ta spunea! că procleţ! 
de ochinţî au împănat préjma satuluï Vladimir, 
care cade tocmaî la stânga nostră cu o leotă de 
lefegii cu nasuri de prepelicar!.

— Atuncî să ma! suim puţin spre creeri!
munţilor.

— Aşa ’! ma! bine.
— Numaî dacă vom găsi vre-un vad bun.
— N’avea grije, că cunosc eu bine locurile; 

pe acolo me duceam eü cu răposatul coconul ta
tăl D-tale, D-cJeu sa-1 odihnéscá, ma! nainte d’a 
vinde munţi! din Grorj.

— Ia ascultă me! Alexe, vecţ! tu un om sco- 
borîndu-să pe cea altă costă şi mergând drept 
spre vad ca să vie încoa.

— Da, cocóne, respunse Alexe, puind o mână 
în dreptul ochilor, da zăresc o mogâldâţă, care 
mi se pare că vine încoa.

— Nu cunosc! cine e acea mogâldâţă?
— Ei, păcatele mele! dar de unde să o cu

nosc? mai am eu ochjî de şoim d’acnin treî-zec! 
de ani?

— Ia te uită bine, bine de tot.
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— Ia stai ca parcă mi se limpec]esce văcjul. 
A! a! acum s’a mai apropiat; da mi s’a luminat 
cât se póte de bine ochii ; sciî stăpâne că par- 
că-1 cunosc cine e?

— Eî? ce zici tu? cine e?
— M’aşî prinde că este alde boerul Tudor 

Vladimirescu.
— Şi mie tot aşa mi se pare.
— El este.
— Ciudată trébá! îl credeam dus spre ţara. 

Muscălâscă.
— S’o fi întors?
— Nu se póte ; răspunse Iancu pe gânduri ; 

trebue să fie alt-ceva la mijloc. Mie-mî vine să-l 
strig ca să nu între în sat.

— Nu-1 striga, că uite-1 trece pe lângă han. 
fără să se opréscá şi vine întins spre noi.

— Daca e aşa, să-l aşteptăm.
— Ia întră D-ta colea în dumbravă ca sa. 

nu te vadă pustiul de hangiu, care uite a eşit în 
prag; ascunde-te aşa te rog, că-î ţiu eü calea.

— Bine, numai să nu-1 pere]! din vedere.
— N’avea grije.
Peste un cuart de oră Tudor Vladimirescu, 

(nu greşise Ţiganul) se află în vêrful déluluï de 
dincoa în apropiere de Alexe, care cum îl vëcjù, 
în loc să alerge întru întâmpinarea lui, căci fostul 
logodnic al nenorocitei Ancuţe cunoscea în des
tul de bine pe robul Jianului, dădii busna în pă
dure ca să vestâscă pe stăpânul seu, care zăcea 
adâncit în negri gândiri întins pe ârbă verde cu 
faţa în sus la rădăcina unui copaciu. stufos.

Când vëcjù pe plănuitul sëü cumnat, că ese 
din pădure aprópe faţă în faţă, cu dânsul, Tu-
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dor rëmase în loc uimit şi scóse o esclamaţie de 
mare surpric|ă.

— Ah! ce norocită întêmplare! strigă el vo
ios, după ce se desmeteci puţin; se vede că 
Dumnecjeü vrea ca săisbutim, décá odată ne înlesnes- 
ce îndeplinirea a tot ce vrem şi ne scote în cale tot 
ce dorim. Veneam să te caut frate, fie numele 
Domnului bine cuventat, că mi-te-a scos în cale.

— Tudoré, strigă Iancu cu o intonare fórte 
ciudată, tu ziceai, că te duci unde-va şi mî-aî 
făcut ni see strajnice jurăminte.

— N’arn uitat ce ţî-am spus şi nu voiü călca, 
ce am jurat; dér pănă una alta aide cu mine.

— Unde? întrebă Iancu din ce în ce mai 
posomorit.

— Acolo unde ne aştăptă, unde vream să 
te duc, după ce te-oî găsi.

— Nu merg nicăirî, nicairî cu tine, décá 
odată nu te-aî ţinut de cu vént.

— Me voiü ţine mai bine decât te aştepţi tu.
— Nu sciü, nu te cred, te las sănetos.
— Dar bine ce e asta? vréï să pleci?
— Da.
— Dér pentru ce?
— Pentru că vréü să ajung unde am plecat.
— Şi... unde aï plecat? e o taină?
— Ba nu, eu nu me feresc de nimeni şi de 

nimic, me duc la Têrgu Jiului la Vasile Moangă.
— Adevër grăescî?
— Nu sciü ce e minciuna.
— Décá e aşa, aide cu mine, căci şi Vasile 

e acolo în numărul celor ce ne açtépta.
:— Nu minţi?
— Ca şi tine zic şi eu, nu sciü ce e minciuna.
Décá e aşa aide.

„J. Z.“ 6
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Zicênd aceste cuvinte íntórse spatele părţii/ 
spre care mersese pană aci, se íntórse înapoi pe 
unde venise, lasă satul la stânga şi sui muscelul, 
din faţă pe o potecuţă croită pe costă ceva mai 
în dél de drumul mare, urmat de Iancu şi robul 
lui. După-ce se vecjură sus, apucară pe drumu- 
leţul ce şerpuia prin pădurea, ce acoperea culmea 
déluluï îndreptându-së spre miez de nópte în preţ 
de mai bine de doue óre; după aceea se scobo- 
rîră într’o vale adâncă şi strimtă, trecură o ap- 
şoră ce se varsă în Gilort, merse cât-va pe mar
ginea eî; apoi mai suiră şi scoborîră încă de vr’o 
doue óre şi când se scoborîră a treia órá së gă
siră în valea Jiului la o depărtare d’o oră mai 
sus de Tirgu-Jiuluî, nu departe de satul Sâmbotin.

Ajungând într’acel sat trase la moş popa, 
care se rudea cu Tudor, descălecară ca să se odih- 
nescă caii şi să mai îmbuce ceva şi după-ce mâ
nară şi se înoptă bine, încălecară din nou şi ple
cară tot câte trei mergând întins spre drumul 
mare pe poteca Vulcanului. Ceva mai în vale 
de trecătorea, care azi se numeşte Buliga, se află 
schitu Lainici; dincoa de schit pe la începutul 
acestui secol eraü împrăsciate ici coleâ câte-va 
căsuţe cocoţate pe vârful dâlurilor şi câte-va fe- 
rëstrae înfundate în cât un sghiab de rîuleţ. O 
căsuţă mai ponosită ca tóté era aşecjata ia o mică 
depărtare de un ferestráü, în fundătură mătcii 
unei apşore. Acolo së opriră căletorii noştri şi 
după-ce descălecară şi lăsară caii în séma lut 
Alexe, intrară în tindă şi de acolo în singura că
măruţă, fără să-şî anunţe sosirea prin vreun semn. 
Zece înşî së aflaü într’acea cameră stând pe lă- 
viţele ce erau inşiruite pe lângă pereţii, din care 
doï eraü bëtrânï, cinci în puterea vêrsteï şi trei



— 83 —

nisee băeţandriî; eï vorbiaü între eï cu aşa mare 
animaţie, în cât numai scârţăitul uşii îï făcu. să 
bage de séma, c’a intrat cineva în întru.

— Aucjind ast sgomot se vede neaşteptat, 
câte zece tresăriră, ca cum s'ar fi temut de vr’o 
primejdie, dar după-ce vecjură chipurile celor ce 
intrase, feţele li se luminară de o bucurie nespusă 
şi începură şă scota din pepturî esclamaţii vesele 
şi sgomotóse.

— Bine aţi venit sănătoşi, strigară toţi din 
töte părţile, strengend cu bucurie mânile celor 
ce sosise.

— Bine v’am găsit sănătoşi, răspunsese Jianu, 
strêngênd la rendül sëü mânile, ce i se întinsese.

— Dar iute aţi mal venit vericule! esclamă 
unul din cei mai înverstiţî, care se numea Ion 
Talani an, moşnân tocmai din satul Cloşanî, care 
•era amic bun cu Tudor.

— Iute, răspunse Tudor, căci întâmplarea 
m’a ajutat să fac drumul mai puţin de jumătate.

— Noi vă asceptam pe mâne sérá, zise un 
•altul anume Ion Iosan, tot din satul Cloşanî.

— A vrut D-c|eu să întâlnesc pe fratele lancu 
în drumul mare, mai să între în satul Petrescî, 
spre a să duce la Tirgu-Jiuluî.

— Te vestise cineva fiiule? întrebă unul din 
bătrâni, care nu era alt-cineva decât Yasile Moangă.

— Veniam la D-ta boerule, răspunse scurt 
lancu Jianu.

— La mine? va să zică sciai, aï aflat că s’a 
apropiat césul cel mare?

— Ba nu seiam nimic; credeam că s’aii a- 
mânat lucrurile pănă la venirea fratelui Tudor, 
■de unde pornise şi veniam pentru alt-ceva.

— Tudor are să se duce negreşit unde a
6*
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făgăduit; el era chiar să plece; însă mai nainte 
de pornire, noi ăştia bătrânii am dat cu socotâlă, 
că ar fi mai bine, ca mai nainte d’a pleca să ne 
sfătuim şi să ne înţelegem asupra a tot ce va, 
face el acolo şi noi aici în lipsa sa,

— Dacă e vorba de sfat şi de înţelegere, 
răspunse Iancu, eu. nu mă împotrivesc nici ine 
dau înlături; să ne sfătuim, adăogă Jianu aşe- 
zându-să pe o laviţă lângă un tenăr anume Radu 
Miu, tot amic d’aï lui Tudor.

— Eï fraţilor, zise celait bătrân, care să nu
mea Ioniţă Creţescu, a venit vremea să ne des
chidem inimile şi să ne dăm gândurile pe faţă; 
aide să spunem fie-care gândurile nóstre, scopu
rile nóstre şi să ne dăm la ivélá mijlócele, prin 
care să isbutim a goni pe străin din ţără. Sunt 
trei păreri, una a tînëruluï Tudor Yladimirescuy 
alta a vărului Vasile Moangă şi după cum mi s’a 
încredinţat mai ar avea şi fratele Iancu Jianu o 
a treia părere. Să începem cu şiart, ca să eşim 
cu şiart la bun sfârşit: începi mai întêiü D-ta 
fiule Tudoré ca cel mai tenăr, apoi spue ce are 
pe inimă fratele Iancu şi în sfărşit să glăsuiască 
cel mai bătrân şi mai ispitit adecă vărul Vasil o 
Moangă; sunteţi bucuroşi?

— Bucuroşi, răspunse cei trei numiţi de bă
trânul Creţescu.

— începeţi dar; mai întêiü D-ta Tudoré.
Tudor Vladimirescu să scul à în picióre lin şi 

aşezat şi ou o voce mai întêiü domolă şi apoi 
din ce în ce mai tare vorbi în chipul următor:
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XI.

Fă-te cu dracul frate.
— Fraţilor, strigă Tudor cu o voce răsună- 

tóre; domnia Grecilor a ajuns sa fie nesuferită 
de totă suflarea românéscâ, căci asupririle şi apă
sarea lor au trecut peste ori-ce hotar. Cuţitul a 
ajuns la os şi răbdarea la margine; nu măi e de 
suferit. Un ţipăt de desnădejde sfâşie văsduhul 
delà Cerneţi pănă la odăile Brăilei şi delà capul 
lui Craiü pănă la cetatea Turnului.

Trebue să auc]im aceste ţipete căci sunt ale 
părinţilor noştri. Nu mai e dreptate, nu mai e 
lege, nu mal e ocrotire căci pe tóté ni le-au hră- 
pit ciocoii adecă Grech şi slugile lor. Să ne des
chidem urechile ca să auc|im plângerile sărmani
lor prigoniţi de lăcomia ciocoilor, cari i-au isgonit 
din cuprinsul avutului părintesc, ale văduvelor 
sărăcite de strembătatea ciocoilor, ale bătrânilor 
gârboviţi sub apăsătorele sarcine ce le-au aruncat 
ciocoii pe grumaji. Moşiele moşnenilor s’au dus 
din manele lor, ca să lăţăscă moşiele ciocoilor; 
sudórea plugarului s’a vărsat ca să îngroşe punga 
ciocoilor; avutul târgoveţilor şi boerilor să scurge 
numai ca să îmbogăţăscă pe ciocoi. Nici viăţa 
nostră şi a celor iubiţi de noi numai e cruţată! 
Mamele ne sunt necinstite, surorile hrăpite, fiicele 
nenorocite numai şi numai de Greci, adecă de 
ciocoi şi de uneltele lor. Părinţii ne sunt luaţi 
la podvecjî, fraţii la beilic, copii la cisle, unele 
mai nedrepte ca altele. Strembătatea ne prigo- 
nesce cu amărnicie, jaful şi hoţia pe faţa, în nu
mele legii ne copleşeşte pepturile şi când nu mal 
poţi, când îndrăsnescî să te plângi de ciocoi,
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atunci în loc de dreptate capeţi bătae, sohingiueli, 
chiar mórbe. O asemenea stare de lucruri nu mai 
póte să dăinuiască. Nu.

— Nu, strigară toţi asistenţii în cor.
— Nu este fiinţă de Român, care să nu su

fere câte ceva, care să nu fie asuprit în dreptu
rile sale. Nici chiar boerii pământeni; ce zic eu, 
nici chiar sfintele locaşuri numai sunt cruţate.

— Aşa e, strigară ârăşi într’o voce cei de faţa.
— O singură mântuire a rămas pentru bie^ 

tul Român, adecă: ca să mórá şi să scape; dar 
Românul nu vrea să moră, nu vrea ca numele 
sëü să pâră din cartea némurilor, că se simte 
în destul de verde şi venjos.

— Aşa e.
— El vrea să trăâscă, să se întemeieze ca 

mai înainte, să sbóre în nemărginirea vécurilor 
falnic ca şoimul în nemărginirea văsduhuluî, în
fruntând orî-ce primejdii şi ori-ce duşman.

— Aşa e.
— Ca să scape însă trebue să-şî scotă ma

nile din sîn, să se pune pe muncă, să se aşeze 
Român lângă Român, cot lângă cot şi să sufle 
numai odată dér vêrtos şi de bună sâmă străinii, 
duşmanii şi asupritorii sei vor sbura ca şi pléva 
înaintea suflării vêntuluî.

— Aşa e, dér ca să fie aşa trebue să ne ho- 
tărîm a ne scote manile din sîn, să ne hotărîm 
a lăsa téma la o parte, să eşim cu bărbăţie, cu 
fruntea în fata sfântului söre, ca să ne punem 
unul lângă altul, cum zisei: cot lângă cot, fără 
frică de duşmani şi să ne înduplecăm a sufla ca 
să sbóre pléva cochinţilor.

— Să eşim, strigă ârăşî mulţimea din ce în 
ce mai electrisată de entusiasmul produs de cu
vintele lm Tudor.
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— Românul nu e codaciü, unná Tudor din 
ce în ce mai înflăcărat de propriele sale cuvinte; 
codacî să nu së găsescă în rândurile Românilor.

— Nu së vor găsi, strigară sărind în picidre 
toţi cei de faţă.

— De îndată ce va suna buciumul de is- 
bândire, toţi să sară în picidre şi toţi să alerge 
unde-î chiamă datoria.

— Vor alerga, strigară zece voci de-odată.
— Ia îngăduiţi puţin, c]ise Ian cu cu voce 

lină sculându-se încetinel în sus, căci este de tre
buinţă să ne lămurim puţin. Să gonim pe Greci 
şi pe ciocoi, nimic mai bine şi mai drept, căci 
au ajuns o năpaste peste póte de suferit, nu mai 
încape vorbă, nici îndoâlă la. mijloc; dér a-îgoni 
cu folos, cu nădejde de isbândă, fără târnă, că së 
vor întorce ; aci stă totă greutatea. Aşi vrea să 
sciü, frate Tudoré, cu cine şi cu ce vréï să go
nesc! o globă de peste 10.000 de cochinţî, cari 
aü în mână puterea, vi steri a ţeriî şi pe toţi slu
jitorii şi omeni armaţi, câţi bruma au mai remas. 
Cine gândiţi că póte să doveddscă nisce omeni 
atât de mulţi şi de puternici, cari së ajută unii 
pe alţii, ca toţi făcetoriî de rele?

— Noi toţi Românii, cart nu suntem nici ze
cimi şi nici sute de mii, ci mai bine de un milion.

— Cu ce? aveţi bani? aveţi arme?
— Bei nu, dér avem braţe, braţe multe şi 

voinici, strigă Tudor cu necaz.
— Braţe nefolositóre şi de nici o trébá’, în 

mânile cărora Grecii n’aü lăsat nici măcar câte 
o custură de cuţit.

—: Le-aü lăsat cosele şi crăcile copacilor din 
codru, cari la vreme de primejdie pot să së schimbe 
în arme fórte primejdióse.
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— înaintea pusoelor (tunurilor) şi flintelor 
(puscele) arnăuţilor domnesc!, cosa şi ciomagul 
nu sunt bune de nimic; dér chiar de-ar fi, de 
unde bani? Omul e om, care cere de mâncare 
ca ori-ce dobitoc; el când îşi va lăsa casa şi ne
vasta, ca să-şî ia ochi de fiéra, spre a merge în 
largul lumii ca să scape féra de Greci, va cere 
de mâncare delà povăţuitori! sei. De unde bani, 
ca să cumperi zacherale?

— Voiu găsi eu.
— Să ne închipuim că găsesc!; atunci tre- 

bue o căpetenie iscusită şi ispitită în ale răs- 
boiuluî, de unde să scótem acea căpetenie?

— Ţî-o găsesc eu şi pe acea căpetenie, răs- 
punse Tudor din ce în ce mai întărîtat de vor
bele Jianului, care din nenorocire nu prea îngăduia 
replică.

— De unde? întrebă ârăşî Iancu şi tot cu 
acel ton lin şi neturburat; dintre Român!?

— Dintre Român!? Dintre cine o fi, ce-ţ! pasă? 
— îmi pasă prea mult, căc! dé că ar fi că

petenia ce nădăjduesci să ne aduci, ca şi bani! 
în care te bizuescî, atunci e altă căciulă, se schimbă 
lucrurile.

— Adevărat, aşa e, murmură între e! asistenţii.
— Ca să scăpăm de strein!, prin strein!, e 

tot una cu a eşi delà un stăpân, ca să te bag! la 
altul; streinul e tot strein, fără dor şi milă.

— Muscalul e de-o lege cu no!.
— Şi Grecul e de-o lege cu no!.
— E bogat şi are împărăţie mare şi puternică.
— Cel mare şi puternic e cel’ mai lacom; 

bagă de sémâ să nu păţim ca brósca din poveste, 
care schimbă pescarul (o pasăre) cu cocostârcul, 
care e îndoit mai lacom şi mai hrăpitor. Musca-
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lui e bogat şi puternic, dér cu tóté acestea astă 
bogăţie şi putere nu l’a împedecat de-a înghiţi 
ţâra tatarésca şi o parte din tóra leşâsca. Bagă- 
de séma, ţera românéscâ, deşi dosădită şi amă- 
rîtă, totuşi este bogată şi vrednică de răvnit. Ea 
e calea spre Ţarigrad şi Ţarigradul de mult este 
oraşul cel prea dorit de Ţari. Maî bagă de séma- 
încă la ceva. De multă vreme téra grecéscá e în 
fierbere şi Grecii cei bogaţi furnic pe totă faţa 
pământului, ca. să ridice lumea împotriva Turcilor, 
Rusia şi mai ales Basarabia, care fii răsnită de 
sora nösträ Moldova mai dăunăzi, este cuibul tu
turor uneltirilor resvrătitorilor Greci, cari se aduna, 
se chibzuesc şi se íntr’armézá sub ochii şi cu aju
torul Muscalilor. Décá féra Grecéscá va dobândi 
scăparea şi neatârnarea şi décá Grecii de aici vor 
rămânea pană atunci mari şi tari la noi, aici ră
mân şi nu-î mai scótem cât aminul, ér décá Mus
calii se vor îndupleca să ne dea mână de ajutor 
în potriva Grecilor, să scii că avem să fim şi 
maî amarnic păcăliţi, căci eî cu Grecii sunt în
ţeleşi pe sub mână şi vor face tot ce le va sta. 
prin putinţă, ca Grecii să înainteze şi să' se întă- 
réscá în loc să dea înapoi, căci muscalii vor ni
micirea Turcilor prin Greci, ér nu a Grecilor 
prin Români.

— Décá e aşa, cari sunt gândurile tale şi 
pentru ce mă trimetea! cu aşa stăruinţă în féra- 
muscáléscá? întrebă Tudor mai domolit cum e
orî-ce om, când simte că credinţele sale sunt 
sdrunciuate.

— Eu te-am îndemnat să te duci la Muscali,
ca să înveţi a te resboi şi pe urmă să te întorci în
tre noi peste cinci ş0se ani,' înzestrat de cunos- 
cinţele trebuincióse ; căci eu cred, c*ă Românii nu. 
se pot mântui decât numai prin Români.
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— Frumósa dorinţă, frumósa şi vrednică de 
un Român, dar cum ? în ce chip s’o pun în lucrare?

— De aci încolo trebue să-mî spun şi eu 
părerile mele; faceţi dér bine de staţi pe loc şi 
să ine ascultaţi cu răbdare şi îngăduială.

Toţi cel de faţă se aşezară pe laviţele lor 
şi Ian cu Jianu începù săbăsnescă în chipul următor'

— Fraţii mei, tot ce a cţis Tudor despre 
Greci sunt adevărate; cuţitul a ajuns la os şi răb
darea este peste póte. Grecul e osândit; trebue- 
să pérá, să se ducă, însă cum? aci e totă greu
tatea. Grecul e mare, puternic, bogat şi ajutat de cio
coi, adecă de céda de secure, pe când noi suntem 
mici, slabi şi săraci ; a ne lupta cu el cum se gă- 
sesce şi cum ne găsim noi azi şi atrage nădejde 
de isbândă, e peste póte. Trebue să-l micşorăm 
pe el şi să ne mărim pe noi, să-l sărăcim pe el 
şi să ne îmbogăţim pe noi.

— Cum ? esclamă Tudor cu ironie.
— Urmând calea bătătorită de strămoşii noş

tri, cari din codru ajunsese să facă a së cutre
mura chiar Vodă în palatul sëü.

— Prin haiducie? esclamă Miculescu, care- 
era de faţă.

— Da prin haiducie, căci pentru cel apesat 
şi nedreptăţit tóté armele sunt bune şi folositóre. . 
Numai prin haiducie poţi îmbărbăta sufletele- 
amorţite, poţi deştepta pe cel adormiţi, poţi slăbi-, 
pe împilători. Góna din codru, góna de mórte- 
împotriva spurcatelor lipitori streine, cari ni-au 
supt nu numai sângele, ci chiar rneduva din óse,, 
góna fără preget şi fără ertare, góna do ace, care- 
să-l înţepe din tóté părţile, să-l sângere mereu să-I 
pricinuéscâ durerile cele mal mari, necazul cel 
mal turbat, fără măcar să aibă putere de a’şl is-

?;ii
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hândi, de-a së lovi pept în pept cu duşmanul ne
cunoscut, acesta e singura nostră scândură de 
scăpare. Cine n’ar vrea lupta cea mare ? Româ
nul e făcut să se bată în câmpie deschisă, dér 
décâ nu se póte, déca nu suntem încă pregătiţi, 
décà mai trebue un răgaz de câţi-va anï, ce vreţi 
ca într’astă vreme să stăm cu mânile în sîn, ca 
•duşmanul să se íntáréscá din ce în ce mai mult 
şi să ne îngenunche şi mai rëü? Nu fraţilor, am 
face o mare greşelă. E o nenorocire că mulţimea 
Românilor e adormită pănă într’atâta în cât 
mai póte să së desmoifésca. ca să vac]ă ce gro
zăvii se petrece împrejurul lor; e o nenorocire 
pentru némul nostru, că a ajuns în acea stare de 
amorţire în cât mai simt durerea rănilor ce pe 
he-ce zi le pricinuesc asupritorii lor. însă nu e 
un cuvênt, că dacă cei mai mulţi din Români nu 
mai pot să së ridice, ca să sfărâme capul şerpelui 
ce le suge sângele, cei puţini cari au voinţă şi 
putere de a-ï face cel ni aï mare rëü putincios să-l 
lase în pace fără a-1 supëra. Dacă eu am voinţa 
şi putinţa d’a sdrobi acel şerpe înveninat, eu îl 
sdrobesc de acum fără să mai aştept o deştep
tare obştâscă, care póte n’are să soséscá nici o- 
dată. Mai bine me unesc cu câţî-va omeni de 
inimă, ca să bag inimoşie şi în alţii şi să storc 
măcar câte-va picături din sângele fiarei celei 
spurcate, ca în césul când va sosi mântuitorul sa 
gásésca şi fiara slăbită şi oşteni ispitiţi într’ale luptei.

— Bravo, strigară cei mal tineri din asistenţi.
— Nu aş dori ţerei mele mântuirea prin hai

duci, rëspunse Tudor cu un ton supărat, nici scă
parea de tâlhari prin fapte tâlhăreşti. Asemenea 
mijlóce necinsteşte o naţie íntrégá şi nu se şterge 
nici odată.

nu
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— Dacă e aşa, să scit că nu doresc! s’o vecjî 
nicî odată mântuită.

— Nu sunt evreu ca să-mî isbândesc prin : 
ocliî pentru ochï, dinte pentru dinte.

— Cată să fii dacă vrei cu tot dinadinsul sa 
scapî de cotropitori.

— Cinstea numelui de ’Român nu îndură una 
ca acésta.

— De! ce să-I faci dacă nu sunt toţi Românii 
ómen! mari ca tine ! Dacă n’aveam asemenea fu
muri, póte că Grecul nici nu s’ar fi putut încuiba 
la noi. Dacă odată s’a încuibat trebue să scapi 
de el, slujindu-te tot de armele lui, căci aminteii 
nu faci nimic. Eű nu am gânduri înalte ca tiney 
nu nădejduesc să ine fac mântuitorul ţerei mele, 
mesia pe care să me slávéscá toţi urmaşii ca pe 
un biruitor al biruitorilor, nu me gândesc la alt 
decât Ia mijlocul, prin care să vers sânge strein 
cât se póte de mult, ca să se împuţineze cât se 
póte mai mult numeral jefuitorilor şi hrăpitorilor 
drepturilor românesc!. Năvălitorii au băgat în ini
mile Românilor aşa mare gróza, în cât frica le-a 
îngheţat tot sângele. Nici boer, nici târgoveţ, nici 
inoşnen, nici mazil şi nici ţeran prost nu mai în- 
drăsnesc să se uite drept în ochi! tiranilor vene
tici; numai haiducii au. avut curagiul nu num a! 
d’a se uita în ochi! lor ci şi d’a se lupta cu dânşii 
şi d’a le ţine pept bărbătesc; la e! alerg ca cu 
ajutorul lor să-mî ajung la ţintă. Nu mai între 
haiduci së mal găsesc inimi bărbate, car! sa 
aibă temă de Greci; numai haiduci! au arme şi 
scie să së slujésca cu dibăcie de ele; num a! prin 
haiducie nădejduesc să găsesc mijlocul cel mat 
nemerit d’a dovedi pe cochinţ!; la haiducie dar 
alerg şi eu ca să isbutesc a dovedi pe hrapitori!

nu



— 94 —

suriórei mele, pe ucigaşii mamei mele şi pe ne
cinstitorii némuluï meü. Eu nu sunt îndestul de
isteţ şi de iscusit ca sa croesc în mintea mea un 
plan mare de resboiü, cu care să ajung la ne
murire. Eu nu sunt croit să fiu căpitan, ci nu
mai soldat; dar un soldat hotărît d’a isbândi în 
chipul cel mai amarnic pe tóté fiicele de români 
•hrăpite, necinstite, nimicnicite. Atâta sciü, atâta fac.

— Atâta nu e destul, replică Tudor; patima 
nu trebue nici odată să ne povăţuiască paşii, ci 
iubirea de ţâră şi binele obştesc.

— Eîi nu împiedic pe altul mai destoinic şi 
mai iscusit cămine să facă mai mult. Lifta streină
e prea numerosă ca s’o potă dovedi un singur 
om întovărăşit de câţî-va prieteni credincioşi. E 
câmp destul de larg pentru mulţi ca mine şi mai 
vrednici ca mine. Vie mesia, vie mântuitorul, 
vino tu Tudoré înzestrat cu cunoscinţe şi putere 
îndestulătore, ca să-ţi aduci la îndeplinire marele 
tale gânduri şi eü nu te opresc; ba din potrivă 
ane înscriu cu bucurie eu şi omenit mei în rându
rile celor mai din urmă din soldaţii tei, voiü pune 
la mijloc tot ce voiü agonisi şi me voiü supune 
orbesce la tóté poruncile tale fie ori-cât de strajnice.

— Eü cu haiducii nu voiü da nici odată 
mâna, răspunse Tudor cu asprime.

— Rëü vei face, căci aminterî nu-ţi vei vedea 
nici odată visul împlinit.

— Chiar d’ar fi una ca acésta.
— Aï face o faptă rea, o faptă nevrednică 

de un Român.
— Copii mei încetaţi cu sfada, strigă Vasile 

Moangă intervenind între cei doi disputătorî; nu 
sciţi voi povestea vorbii ce zice? ea spune, că 
sfadă multă, vreme perdută şi că, când doi prie-
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tini se sfădeşte, duşmanul së folosesce. încetaţi 
dar cu gâlcéva, căci ea nu place nici ómenílor, 
nici lm D-cjeű. Ce vreţi voi? ce doriţi voi? vreţi 
-alt-ceva decât mântuirea sfintei vóstre moşit ? nu ; 
doriţi alt-ceva decât să vă scăpaţi sărmana vó- 
stră ţărişoră de grozăviile lacomilor venetici? nu; 
doriţi alt-ceva decât ca în locul strâmbătaţeî, ja
fului, prigonire! şi a ruşindselor fapte, să dom- 
nésca sfânta dreptate şi cinstea n emulul românesc? 
-erăşl nu. Atunci pentru ce tóta cérta? pentru ce 
nu vă înţelegeţi asupra mijlócelor? Ia cérta de 
géba. Ascultaţi copil mei sfatul bătrânului: pur
tarea Grecilor a ajuns aşa de asupri tőre şi de în- 
jositóre pentru nemül românesc, în cât orl-ce mij
loc am întrebuinţa ca să-î stârpim n’ar fi nici de 
loc necinstitor. Numai îngăduirea lor mal multă 
vreme ar fi fapta cea mal ruşinosă şi mai înjosi- 
tóre, căci lumea ne-ar crede că suntem nisce ne
mernici. Şi Jianul în capul unei cete de viteji 
aleşi de el, povăţuiţi de el şi instruaţl de el din 
mijlocul codrilor, ar putea să fie folositor ţăreî 
sale, cum ar fi şi Tudor în capul unei mişcări 
obstescî, dacă şi unora şi altora le-ar povăţui paşii 
numai sfânta iubire de ţâră. Dacă tu Jiene vei 
isbutï a face dintr’o câtă de hoţoman! o cetă de 
viteji supuşi poruncilor tale, împedecaţî de tine 
d’a ucide şi jefui pe fraţi! tă! d’acelaş sânge, fie 
orî-cât de bogaţî; dacă armele vóstre le-aţi între
buinţa numai ca să pedepsiţi nelegiuirea, să în
dreptaţi nedreptatea, să înfrânaţi hrăpirea şi să 
împedecaţî lepra veneticilor din Fanar d’a să în
tinde ca pecinginea pe pământul strămoşesc ; dacă 
din o câtă de tâlhar! vel face nisce luptători, car! 
să curăţe sămenţa răului din ţeră şi să înfrâneze 
lăcomia celor nărăvifî la fapte stricăciăse; dacă
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cu aï tëï vei isbuti să smeresei ţânţoşia venetici
lor şi sa îmbărbătezi inimele Românilor; dacă pe 
Greci i-aï înfricoşa şi pe Români i-aï îmbărbăta 
pănă a îndrăsni sa-şi apere drepturile; dacă aï 
redescepta în inimele fraţilor tei inimoşia stră- 
moşâscă şi-i aï aduce în stare d’a dori şi lucra 
ca streinul cotropitor să piară; dacă a-i isbuti să 
arunci în ogorul moşiei tale o sămenţă, care în 
patru cinci ani să dea nisce rôde, de care să se 
spăimânte lumea întréga, atunci aï face ţării tale 
un bine tot aşa de mare ca cel ce doresce Tudor 
a face, căci tu ai pregăti ostăşi mea şi căpetenieie 
în capul cărora să se pue Tudor spre a sbura la 
o sigură biruinţă.

— Jur pe numele sfântului D-cţeu, ca acésta 
este singura mea dorinţă, strigă Ian cu întinejend 
mâna spre semn de jurăm ént.

— Şi eu me jur, strigă Tudor, că dacă aï 
face una ca acésta. şi în chipul cum a grăit tata 
Moangă, eu nu am alt ce zice decât: vino în 
braţele mele, frate Iancule şi D-cjeu. să te ajute 
să isbutesci.

— Aminterî nici nu m’aşi fi gândit d’a me 
face haiduc, răspunse Jianu după-ce îmbrăţişa pe 
Tudor. Nu jaful, nu hoţia, nu lăcomia de bani 
me trimite spre codru; nu mai am într’asta lume 
nimic ce iubi, ca sa mai doresc bogăţii. Un singur 
gând, o singură dorinţă me índémná să fac acest 
pas: să isbândesc mórtea inaméi şi peirea surióreí 
mele şi tot-de-odată să împedic pentru viitorime 
pe desfrânaţii venetici d’a mai nenoroci alte fiinţe 
nevinovate, Voiü să fiú o căpetenie de isbândi- 
tori, ér’ nu de ucigaşi, de îndreptători, ér’ nu de 
stricători, de înfrênâtorï, ér’ nu de îndemnători 
la rele.
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— Dea Domnul să fii renască torul vitejiei în
tre Români, strigă Tudor cu acelaşi foc; să fiî 
căpetenia, unor luptători, care ziua şi nóptea să 
se resboiască cu streinii spre a apera neperitórele 
drepturi ale Românilor. Haiducii de pan1 acum 
n’au fost toţi iubitori de binele obştesc şi luptă
tori pentru biruinţa binelui împotriva celor rëï, j 
ci de multe ori au fost numai nisce jefuitori de 
jefuitori; de aceia grija ta cea mal mare, frate 
Iancule, să fie ca omenii tel să së ferescă d’a fi 
nisce jefuitori, ci sa remâe numai niscé rësboinicï.
Aşi dori ca codrii şi colincele, munţii şi musce
lele, délurile şi vâlcelele să se umple numai de 
voinici fcu chica lungă, care să se lupte pentru 
Români şi să îndemneze pe Români a prinde din 
noii dragoste de luptă. Pănă atunci eu me duc 
acolo, unde şi voi aţi găsit de cuviinţă a me duce.
Un cap de rescóla bun, mi-a zis al doilea al meu 
părinte, bëtrânul Grlogovénu, trebue să fie un bun 
militar şi un harnic căpitan; më duc să me fac 
şi una şi alta. în Rusia după cum am aucjit/ së 
învaţă bine sciinţa ostăşâscă, me duc să o înveţ 
şi să stau acolo pănă o sosi vremea cea mult 
dorită. Pănă atunci tată Moangă, pe când fratele 
Jianu va aţîţa scânteia bărbăţiei Românesc! în 
straturile de jos ale némuluï, D-ta silesce-te a 
desmorţi îngheţatele inimi ale straturilor de sus, 
adecă ale boerilor pămentenî, pe care viclenia 
cafaonéscá le-a înţelenit. Fâ-I prin cuvinte şi pilde 
să înţeRgă, că le şade ruşine a se mal tăvăli la 
j)iciórele acelora, ce nu sunt vrednici a fi jncl 
măcar slugi la slugi de Români, spune-le ca se 
apropie eésul când Românul va părăsi lungul somn, 
în care se află adâncit şi îndâmnă-I să ridice frun
tea din ţerină spre a o înălţa spre sfântul sóre 
al mântuire! şi dreptăţel.

• i :•
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— îţi făgăduesc, fiule, că voiü cerca, de şi 
n’am nădejde d’a mai reînsufleţi aste inimi de 
mult putrecţite prin uneltirile streinilor; însă nu 
acolo să fie aţintite gândurile tale, căci nădejdea 
este slabă. în opincă şi imineî, în ţărani şi târ
goveţi să-ţi fie întemeiată credinţa ta, căci numai 
ţăranii şi târgoveţii sunt puterea ceasănătbsă a ţărei.

— Aşa voiu. face, răspunde Tudor cu ton 
hotărît, apoî adaose te las sănătos tată Vasile, 
vă las sănătoşi fraţilor şi făcii un pas spre uşe.

— Stai că viu şi eű, zise Iancu.
— îngăduiţi, că păn’acum eu nu mî-am spus 

încă gândul, zise Moangă, făcându-le semn să stea.
— Dar bine, pană acuma ce aï grăit? în

trebă Tudor şi Iancu de-odată.
— Pănă acum v’am apărat numai părerile 

vostre. îngăduiţi numai o lâcă, că n’am să vă 
spun pe de rost biblia întrăgă.

Tudor şi Iancu să reaşezară pe laviţe la locul 
lor şi Moangă începù a grăi în chipul următor:

— Feţii mei, numai plănuirile bine alcătuite 
şi bine chibzuite isbutesc, de aceia suntem datori 
ca mai nainte d’a însgheba ceva, să ne gândim la 
tot ce trebue pe de lături, ca să isbutâscă iară 
de smintâlă. îancule, ca să isbutescï tu, ca să-ţi 
aduni o câta, care să să porte cum vrei tu şi 
cum cere Tudor, îţi trebue bani şi cam mulţi şi 
tu n’aî căci frăţiorii tăi au găsit de cuviinţă, să 
oprâscă pentru eî tot şi ţie să nu-ţî dea nimic.

— Aşa e, răspunse Iancu cu descuragiare.
— Ţie Tudoré, ca să ridici o naţie întréga, 

care să-şî năpustâscă tot avutul şi să alerge după 
tine, îţi trebue tot bani precum ţi-a mai zis Iancu.

— Aşa e, murmură şi Tudor la rândul seu 
cu aceiaşi intonaţie de om descuragiat.
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— Noue asemenea ne trebue pa să dobândim 
în partea nostră pe boerî şi nu avem, urmă Va- 
sile, căci Grecii s’aü îngrijit mai de vreme să ne 
sarácésca, ca să nu îndrăsnim a ne zurlubăi îm- 
potrivă-le şi fără bani, nu se alcătuesce nimic.

— Aşa e, suspinară toţî asistenţii de-odată.
— Ce e dar de făcut? adaose Moangă; cei 

ce aü nu ne dă, că tocmai eî sunt duşmanii noştri, 
boeriî pământeni asemenea nu daü, căci nu mai 
le e învăţată mâna pe date. Trebue să găsim un 
mijloc d’a deschide pungile celor ce aü, fără a - 
învrăjmăşi pe Ian cu cu Tudor, adecă fără a alerga 
la lesniciosul mijloc al Pălmaşilor de codru. Prin 
ce chip, ine veţi întreba? Etă părerea mea. A 
venit vremea, ca să nu mai fugim de atingerea 
cu Grecii, a venit vremea ca să nu mai fugim, 
de ei ca de nisce ciumaţi, a venit vremea să ne 
apropiem de eî, spre a-î cundsce mai bine pentru 
ca să-î isbim mai cu folos în césul cel mult dorit.
Eî trăesc între noi şi noi nu le cunóscem slăbi
ciunile, nici mijlócele, nici armele, nici tertipurile, 
cu* care isbutesc a ne ţine îngenunchiaţî cu ca
petele sub jug. Cum să-î isbim unde-î dóré când 
noi nu seim unde-î dóré? cum să le zădărnicim 
uneltirile, când noi nu le cunóscem uneltirile? 
Cum vreţi să-î slăbim? cum vreţi să-î păgubim? 
cum vreţi să-î nimicim? asceptând num aï să vie 
eî la noi? să cadă în cursele nóstre? să între 
mură în gură în mânile nóstre sau pe unde pu
tem rësbi noî? Grecii cei fruntaşi şi cei mai pri- 
mejclioşî nu obicînuesc a căletorr prin codri, ci 
stau în Bucurescî la adăpostul înaltelor ziduri ale 
caselor lor, încunjuraţi de o sumedenie de arnăuţî; 
pas de-î scote cum suntem noî acum din cuibu
rile lor. Dacă însă ne apropiem de eî, daca ne

7*
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facem pentru un cârd de vreme tot o apă cu ei. 
ca să intrăm în mijlocul lor, să aflăm tainele lory 
să cunóscem firea lor şi să putem a-i bate la, 
vreme cu armele lor, atunci e alt-ceva, atunci 
puteţi avea nădejde că dorinţa nostră se va în
deplini, atunci puteţi găsi banii trebuincios! ori' 
decât mulţi spre a pregăti rësboiul cel sfânt. Ei 
s’aü îmbogăţit prin ruşfeturile ce trag din slujbe: 
să ne facem şi no! slujbaşi ca eî. De mult do
resc denşiî să se împace cu noi ăştia mijlocaşi/ 
negreşit ca să ne îngenunche şi pe noi. Eî se 
tem de noi, căci sciü că putem să le fim forte* 
primejdioşî, cunosc mai bine ca noi puterea no
stră şi vreau pace cu noi mai cu asupra decât 
ne gândim. Dacă am pleca numai urechile la îm
bierile lor, să fiţi încredinţaţi, că ne-ar da tot ce 
am vrea: bauî, scule bogate, şcu teniei şi alte ha- 
vaeturi. Pentru ce să nu le dăm ascultare pentru 
o vreme mărginită? pentru ce să nu le aflăm 
tainele, ca să seim a ne feri mai cu prilej de 
denşiî? Povestea zice: fă-te cu dracul frate, pănă. 
ce trecî puntea. Pentru ce n’am asculta aceia ce 
zice povestea? ve îndoiţi de voi înşive saü ve 
temeţi unii de alţii ? Atunci nu mai începeţi ni
mic, că nu veţi ajunge la căpetul dorit. Etă ine 
daü pildă pe mine ; eîî precum sciţi sunt condicar 
la sămeşia dintr’acest judeţ şi mâne dacă voiu 
vrea pociü să ine fac sameşiîi; am încetat prin- 
tr'asta d’a-mi iubi ţâra mea cu aceiaşi căldura 
ca şi voi?

— Nu.
— Atunci de ce vë temeţi? Chiar tu Iancule, 

mai nainte d’a merge în codru la haiducie, ar 
trebui să mergi în oraş, ca să intri în boerie.

— Eu! esclamă Jianu uimit.
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— Da, tocmai tu. Cine e ciuca haiducului?. • 
zapciü, căpitanul de plaiü şi Cârc-Serdar; dacă I) 
aï trăi cât-va cu eî, enamu ehe una su, dacă aï 
•fi cât-va vreme chiar unul din eî,, spre pildă 
zapciü, cu ce uşurinţă şi destoinicie te-aï apëra 
împotriva lor când ai fi căpetenie de haiduci?

— Aşa e, murmură toţi asistenţii.
— Dacă e aşa. ce staţî la îndoéla? pentru 

ce tu, Iancule, n’aî primi ca mai nainte d’a fi 
haiduc, sa fiï zapciü?

— Ia nu maî şegui, moş Vasile.
— Eü taică, nu şeguesc de loc, ci vorb'esc 

ritos şi cu şi art.
— Asta e! eu îî torn şi el să rade; eü vreau 

să me duc în codru sa me rësboesc cu zapciiï şi 
Cârc-Serdariï şi poftim, D-luî ar vrea să me facă 
zapciü.

I-

— Cine e cu minte urlă ca lupii pănă ’i vine 
bine să le dea cu muchia în cap ; eü nu zic să 
te cununi cu zapcierlicul, nicî să fiï cât aminul 
zapciü, ci numaî să înveţî prin ce mijlóce së îm- 
bogăţesce eî, ca să-Î împiedici când veî fi în codru 
<Va să maî îmbogăţi; să afli cum asupresce eî pe 
bietul norod, ca pe urma sa sciî cum să-î oprescî 
d’a maî asupri; să te deprincjí cu chipul lor d’a 
se rësboi, cu şiretlicul curselor lor, cu vitejia saü 
nemernicia slujitorilor lor, ca la vreme pe tóté să 
le nimicescî.

— Părerea nu e rea, zise în fine Tudor, dupa- 
ce stătii mat mult timp pe gânduri.

— Nicî eü nu zic că e rea, respunse Iancu 
cu ciudă. Dar în ceea-ce me privesce pe mine, 
vë spun că e cu neputinţă de îndeplinit; eî umblă 
d’an câtele să ine prineţă şi" să me omöre, pentru 
c’am pedepsit cum î së cădea pe unul din hrăpitorL ij

-
jj

■i;

!
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— D’aia să nu porţi D-ta grije, c’o iaü eü 
asupră-mi. Aide vino cu mine la ispravnicul no
stru şi te încredinţez, că peste trei saü patru zile 
îţi pică pitacul de zapciü în ori-ce plasă şi judeţe 
vel vrea.

— Hai-da-de! esclamară toţi din casă cu ne
încredere,

— Ce va zice Vasile Moangă, răspunse nun- 
chiaşul cu convingere, banul Dumitrache Bibescu. 
pe sub ascuns e din aï noştrii şi face tot ce zic 
eü, aucjitu-m’aţî? Ai de-ţi întraţi toţi în pane ca 
să faceţi bani pentru c]iua cea mare; strângeţi 
comori, câştigaţi mult şi cheltuiţi puţin, ca avuţia 
să crăscă, căci fără bani orî-ce cercare e de prisos. 
Mai ÎDteiu de toţi întră tu Iancnle, dacă vrei să-ţî 
ajungi fără de smintéla la ţintă şi să isbândescï 
şi pe soră-ta.

— Ce zici, Tudoré? întrebă Jianu cu îndoălă.
— Primesce, răspunse Tudor cu încredinţare.
— Aide; fie, faceţi-me şi zapciü, răspunse 

Iancu rîc)ênd.
XII.

Jianul Zapciü.
Cinci zile după întrunirea ce avù loc în ve

cinătatea schitului Lainici, Iancu Jianu primi prin 
curier într’adins trimis la locuinţa lui Vasile Mo
angă, poftire din partea marelui Ban al Crai ovei 
Dumitraşcu Bibescu, d’a se înfăţişa la reşedinţa 
sa bănăscă, ca să-şî primăscă pitacul de numire 
ca zapciü al plăşiî Bălţii de jos, din judeţul Ro- 
manaţî, şi peste alte opt zile, fu instalat în eser- 
ciţiul funcţiuneî sale şi heretisit după cuviinţă de 
însuşi ispravnicul, care trimisese potera să-î facă 
gonă pentru-că ucisese un arnăut.

i I
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Yasile Moangcă së ţinuse cu prisos de cuvent- 
marele Ban Dumitraşcu Bibescu se purtă cu den' 
sul cu o amabilitate particulară; nu së dăduse ’ 
nici măcar în pom énéi ă de istoria cu amantul 
ci ’î vorbi numai de părinţii şi fraţi! lui, care. së 
bucurau în judeţ de o reputaţie escelentă şi des
pre speranţele ce punea domnia în zelul, curagiul 
şi însuşirile sale de dibaciü vénator pentru a stârpi 
cetele de boţ! ce infectau mai tóté pădurile, mai 
cu sémá cele de peste Olt. Ian cu după sfatul Iu! 
Moangă, urlă cu lupii mai amarnic ca denşi! şi j 
promise marelui Ban câte în lună şi în sőre.

Fraţi! se! Amza şi Radu aflând de înălţă şi 
neaşteptata distincţiune ce a dobândit fratele lor, 
së grăbiră d’a pune la o parte tot necazul şi su
părarea ce aveau pe fratele lor, uitară tóté cer
tele şi ciorovăelile şi se grăbiră d’a veni să se 
împace cu el de şi erau. fraţî ma! mar!, apo! să-l 
felicite de postul ce a dobêndit şi pe urmă sa-! 
pue la disposiţie cu o neasceptată galantomie or! 
câţ! ban! î! trebue spre a së instala.

Iancu primi fără să facă nac|ur! şi amiciţia şi 
bani! fraţilor Iu!, şi së grăbi d’a së instala ca un 
zapciű de rangul şi ipolipsul lui, umplându-ş! graj- 

- dul cu o mulţime de ca! de trăsură şi călărie din 
ce! ma! bun! şi cu trăsuri de tot soiul din cele 
mai elegante. îşi mobilă şi cămările tactului cu 
tot lucrul usitat pe atuncî, care precum së scie, 
nu prea era atât de strălucitor şi pe urmă îşi 
deschise ospitaliera sa casă tuturor boerilor şi 
ómenilor fruntaş! din judeţ în cât la masa sa 
mesele së întindeau şi se destindeau fără conte
nire şi bancheturile së ţineau lanţ.

. Să nu credeţi însă, că petrecerile l’a făcut 
să-şî uite datoria sa de zapciü şi patriot ;- ba din
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contra le-a îndeplinit astfel de bine în cât a pri
mit căldurose felicitări şi dintr’o parte şi din alta. 
Abia dădii o raită prin plasă însoţit de o escortă 
de poteraşT şi arnăuţi, abia spuse câte-va vorbe 
bine apăsate aleşilor, satelor prin care trecù şi 
ca prin minune haiducii dispărură de prin codri 
şi drumuri mari, în cât călătorii puteaü să mérga 
în crucişiul şi curmezişiul plăşiî fără cea mai mica 
grije. Ca pe vremea lui Ţepeşiu puteai să arunci 
punga în drum plină dolofană cu galbeni şi s’o 
găsesci a doua zi neatinsă. Patrioţii însă, care 
precum së scie protegeaű pe haiduci, nu se supë- 
rară de loc, ba din contră, după-ce se întêlnira 
cu căpeteniele lor în casa Prijbénuluï şi aflară 
parte din planurile lui, se grăbiră de a-1 aproba 
şi d’a declara în unanimitate că el lucră ca cel 
mai bun Român.

Care era planul seu ? era forte simplu şi tot- 
de-odata forte ingenios. Camarazii sei, adecă cei
lalţi zapcii furau de svêntaü pămentul, îi dădii 
dar în gând să fure şi el, dar nu ca denşii, nu 
în sanctuarul legii, nu după fotoliul sëü de ad
ministratorii magistrat (este sciut că vechii zapciî 
fäceaü şi pe judecătorii în afaceri mici) şi nici 
pe cei săraci, pe cei isbiţî de nenorociri, pe bieţii 
Români, care după-ce fusese nedreptăţiţi cine scie 
de ce venetic, trebuiaü să mai plătăscă şi globă 
spre a urni forţa publică, ca să-i vie în ajutor. 
El organisa lucrurile mai în mare şi luâ tote dis- 
posiţiunile, ca să fure numai pe cei bogaţi şi din
tre ei numai pe streini.

A jefui pe streini prin mijlocirea calităţii sale 
de zapciü era peste póte, fiind-că Grecii îngăduiau 
pe cinovnicii lor să jefuăscă ori-c.ât le plăcea pe 
prostime şi mai ales pe mojicii de Români, dar
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sa se atingă de un Grec, mai eu séma dacă făcea 
parte din archondologhie, era cu desaverşire in
terzis.

Ce trebuia să facă Iancu Jianu ca să ocro- 
téscâ pe săraci şi să jumuléscâ pe bogaţi, sa cruţe 
pe Români şi să buzunaréscá pe streini? Dete'o 
raită pe la moşiile fraţilor lui, pe la care se a- 
ciuiaü mai multe sălaşe de ţigani, hoţomani ve
stiţi şi borfaşi iscusiţi, care forau oule de sub 
cloşca, alese dintre ei vr’o cincî-spre-zece găligani 
zdraveni şi voinici cărora nu le era frică nici de 
omeni, nici de D-c|eu, formă cu el o cétá de hoţi 
hotărîţî la tote, cărora le pregăti gasdă bună şi 
sigură o pădure nu departe de capetul plăşii 
sale, care însă nu era aşa departe de tact şi puse 
în capul acelei cete pe credinciosul seü Alexe.

Acea céta numai decât întră în funcţiune, 
începênd mai întêiü cu jefuirea arendaşilor şi han
giilor greci câţi se găseau în jurul plăşii lui lăncii; 
mai apoi îşi aţinti ochii şi mai sus, spre casele 
şi moşiile boerescl păzite de cete numéróse de 
arnăuţî, de care haiducii de mai nainte nu cute
zase a se atinge. Mare spaimă pricinui în judeţ 
apariţiunea acestei cete şi mare confusiune şi za- 
pácélá în personalul isprăvniciel, căci aşa cura- 
giosă, aşa îndrâsnétâ, aşa iscusită şi aşa prevede- 
tóre céta. de haiduci nici s!a mal vecţut. In de- 

l sert desfăşura ispravnicul totă energia sa şi punea 
în mişcare tóté forţele de care dispunea, căci 

cétá ca şi cum ar ii avut pe spiriduş, nu putea 
|să dea ochi nici de loc cu potera; ea era la drépta 
|când potera era la stânga; ea jefuia în prejma 
^Oltului pe când potera o câta pe marginea Du
nărei şi se ascundea prin stuful bălţilor pe când 
potera bătea pădurile din josul Dragăşanilor ; ca

acea
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şi cum ar ii fost cine-va din a! eî virít între sfet
nici! ispravnicului, căci ea cunoscea mai dinainte= 
tote planurile stăpânire! şi evita cu dibăcie tóté 
cursele cele mai iscusite ce i se întindea.

Lucru de mirare, tóté plăşile judeţului erau 
infectate de acea cetă cutezătóre şi chiar plăşile 
judeţelor Olt, Yălcea şi Doljiu vecine cu Roma* 
naţiî, numai plasa Bălţi! de jos, plasa în care 
era zapciu Iancu Jianul era cruţată şi respectată 
de cătra aceşt! teribil! haiduci. Avea şi de ce 
să fie, căci nie! că se putea să esiste zapciü ma! 
sprinten, ma! neadormit şi ma! sever ca dânsul, 
El nu trecea cu vederea nimic, nu pregeta pentru 
nimic şi nu erta nimic. Cine cădea în mâna sa- 
iute era judecat, condamnat şi esecutat potrivit 
vinei. El nu scia ce e nici amânare nici îngăduâla.

Din pricina acesta el după-ce isbutia d’a-şx 
face prieten! în tóté treptele de Român! şi streini, 
de-odată se lăsă de petreceri şi ziafeturî, închise 
casa sa tuturor veselelor desmierdăr! şi se puse 
pe muncă, adecă pe alergăr! de colo pană colo, 
ziua şi nóptea, dintr’un cap al plăşiî la altul ca 
să îngrijésca de buna stare şi siguranţa tuturor 
administraţilor se!. Făcii ceva şi mai mult, în- 
cepù să se amestece şi în afacerile colegilor se! 
din plăşile vecine şi să gáséscá dacă nu pe hoţ!,

. cel puţin lucrurile furate şi să le dea înapoî pro
prietarilor şi arendaşilor din plăşile vecine.

Vec]end unele ca acestea, păgubaşi! începură 
a nu së ma! adresa la zap ci! din plăşile lor ca să 
pue mâna pe hoţ! sau pe lucrurile furate, ci a 
veni drept la Iancu spre a-î propune o zeciuéla 
óre-care din bani! saü sculele furate şi a se tocmi 
cu el ca cu un negustor cinstit. Cum se ajungeau 
la tocmélá, Iancu pleca spre teatru, unde s’a pe-
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trecut furtişagul, căta în drépta căta în stânga- 
bătătorea drumurile o zi întréga cam în dorul 
leleî, mirosind ca copoiul urma venatuluî şi ce 
făcea ce dregea séra saü a doua zi găsea lucru
rile îngropate, saü aici, sau dincolo, sau în pă
durea acesta, sau în crângul ălalt, sau în mijlocul 
drumului cutare, ori în malul apei cutare: nici 
odată într’acelaş loc ; dar în fine tot-d’a-una găsea- 
ce căta, dacă nu tot cel puţin o mare parte. Mai 
cu séma pentru păgubaşii de caï saü vite, Iancu 
era o adevărată provedinţă; în tot-déuna el ca şi 
cum ar fi dat cu bobii, se lua după urma dobi
tocelor şi le găsea d’ar fi fost orl-eât de selbatic 
şi nebătătorit bungetul, în care vitele erau ascunse.

Aflând de atâtea isprăvi raportate de căţră 
ispravnicul delà Romanaţi, marele Ban Dumitraşcu 
së bucură forte aflând c’a eşit aşa de iscusit pro- 
tegiatul lui Yasile Moangă şi së grăbi d’a-î răs
plăti credinţa numindu-1 vëtaf general peste toţi 
vătaşiî şi Cârc-Serdariî poterii din Romanaţi şi 
plăşile învecinate.

El së bucura forte aflând c’a dobândit astă 
nouă favóre, pentru-că-1 făcea şef peste Cârc-Ser- 
dar Stoica, pe care îl bănuia precum seim, că ar 
fi fost autorul furtişagului surorii sale, dar de 
scurt' timp fù bucuria sa, căci Cârc-Serdar Stoica, 
care avea multă trecere la bim-başa Sava din Bu- 
curescî, care era căpetenia generală a arnăuţilor, 
cum audi obţină delà acesta că să fie strămutat 
în capitală şi înlocuit cu Cârc-Serdarul lamandi.

Vecjend că nu mai e timp d’a së ocupa de 
căutările şi rësbunarea sa, Iancu se puse cu 
dore a urma înainte noua sa ocupaţie, care 
pe atât de amusantă pe cât era de bănosă şi ca 
să-şî facă mână bună pe lângă ispravnic, dete în

ar-
era
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mânele poteraşilor cloï trei hoţi şi potlogari, care 
nu făceau parte din céta ţigănuşilor lui, ci jefuiau 
şi eî cum puteau în socotéla lor proprie şi des
coperi mai din vreme adecă mai nainte d’a fi 
aduse la îndeplinire câte-va călcări importante, 
dar încă neesecutate.

E timpul acum sa ridicăm velul şi să aflăm 
prin ce mijloc descoperea el lucrurile furaté şi 
planurile urzite şi neesecutate precum şi talis- 
ananul, care ferea pe ţiganii sei d’a nu da pept 
nici odată cu potera. Etă cum sta totă şiretenia. 
El de un cârd devreme, adecă de când a eşit la 
ivéla acea cétá îndrăsnâţă, care a băgat fiorul 
morţii în tóté liftele streine ; îşi părăsise mai de 
tot. tactul şi mereu bătea drumurile în góna ho
ţilor. Aceste strapaţe neîntrerupte nu le făcea 
decât numai călare şi însoţit numai de un singur 
om, de Alexe, pe care-1 făcuse şi ciauşiu de vâ- 
tăşeî. Totă ziua era pe drum, totă ziua inspecta 
satele şi drumurile mari ; totă lumea îl vedea a- 
lergênd de colo pănă colo pană în amurgit şi 
când inséra îl vedea oprindu-se în câte un sat. 
unde cerea gasduélá la câte un ţăran, a cărui 
casă së întêmpla mai tot-déuna să fie în mar
ginea satului şi după-ce mânca ceva se desbraca 
frumos, së culca numai decât, adormea şi a doua 
zi descoperea fără greşiţi lucrurile ce se furau 
într’acea nópte. Acestea së vedeau de totă lumea 
în cât putea mărturisi ori-cine cu mâna pe cruce, 
că coconul zapçiu s’a culcat séra, s’a • sculat di- 
minéfa şi n’a lipsit d’acolo 'nici o clipéla. Secre
tul artei sale d’a descopi lucrurile furate de alţii, 
o să-l aflăm în capitolul următor.

î

.
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XIII.
Egumenul mànàstirel Calîiul.

în judeţul Romanaţi se afla un schit anume- * 
Căliiul, care mai nainte de secularisare fusese 
mănăstire însemnată închinată bisericii Sf. Mor
mânt din Ierusalim şi avea sub sine ca metoc 
schitul Ţinţărenii din judeţul Doljiu şi stăpânea 
mai multe .moşit, vit şi hanuri dăruite de titorî şi 
diferiţi alţi pioşî donatori. Acésta mănăstire nu 
era chinovie, cum nu era nict una din mănăstirile 
închinate locurilor de jos, ci era locuită numai 
de egumenul sau vechilul trimis de mănăstirea 
Sf. Mormânt spre a îngriji de avutul mănăstirei, 
care era un grec care nu scia din limba româ- 
néscá alt decât cum sa înjure surugiesce pe ar
gaţi şi pe ţărani. Ast vechil avea pe lângă el un 
diacon poslujnic, doi preoţi şi un dascăl, toţi greci 
ca şi el, precum şi vr’o câte-va sălaşe de argaţi 
ţigani, care locuiaü în curtea din jurul curţii-mă
năstire!.

Acest egumen grec, îşi făcuse reputaţiunea 
de omul cel mat bogat, cel mai cumplit şi cel 
mai aspru cu bieţii ţărani. El nu scia ce e mila, 
sau indurarea, ori îngăduială; el scia numai să 
căra şi când nu putea să capete delà datornic 
atât cât cerea, îî ridica din casă tot ce găsea, 
pană şi tiparul mămăligii, pană şi ţolul de învelit,, 
pană şi codru din manile copiilor flămencji, şi 
când nu se îndestula nici cu atât, aşternea pe 
vinovat dinaintea scării casei egumenesc!, porun
cea argaţilor să-l bată la falangă păna va ţîşni 
sângele din piciére ca dintr’un şi pot şi pe urmă 
arunca pe pacient la gros, adecă în beciul umed 
de sub scară şi-l ţinea acolo pănă ce muierea
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'vindea munca sa şi a copiilor sei pe mai mults 
luni la arendaşul vecin, care era tot grec şi a— 
ducea banii toţi pănă la o para.

Ţipa totă suflarea românésca de grdza ăstui— 
călugăr fără de milă, ţipa pănă şi pruncul în 
pântecele mume-seï; chiar autorităţile cât erau 
de pecătose, chiar Grecii erau revoltaţi de pur
tarea ăstui calëü îmbrăcat în haină preoţescă ; 
cu tóté acestea nimeni nu cuteza să-i facă vre-un 
neajuns, nici măcar haiducii, căci pe atunci reli- 
giunea era atât de mult respectată, în cât nimeni, 
nici chiar un haiduc, nu cuteza să se atingă de 
un fir de păr din capul unuia din servitorii sei, 
măcar d’ar fi fost chiar un scelerat. Jianu luă 
hotărîrea d’a pune la regulă pe acel călugăr neuman.

Aucjind haiducii hotărîrea ce luase ascunsul 
lor căpitan se spăimântară forte, căci erau şi eî 
fricoşi şi superstiţioşi ca toţi ceï delà ţ0ră dintr’a- 
•cele vremuri, cu totă haiducia lor şi rugară pe 
Alexe să înduplece pe căpitanul d’a se lăsa de 
astă hotărîre. Alexe le făcii pe voe, veni la Iancu, 
îî căcjii la picióre şi-l rugă clin suflet ca să lase 
în pace pe călugăr.

— Cucóne, strigă ţiganul împreunând manile 
•cu un gest rugător, nu-ţî face pecat d’a te atinge 
•de cele sfinte, că n’o să fie bine de noi.

— Lasă-1 că nu e sfânt, cum nu esc! nicî 
Iu nici toţi tovarăşii tei, răspunse Jianu sorbind 
fumul aromat din lungul sëü ciubuc.

— Este sfinţit, cucóne, are dar, este unsul 
lui D-cJeű.

— 0 să-i arët dar, sfinţire şi ungere să me 
pomenéscá şi mort.

— Să nu faci una' ca asta, cucóne, că se a- 
lege praful de noi.
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— Ba o să së alega praful de el, dacă D-c|eü 
este drept şi isbênditor al nedreptăţii. Ce fel el 
să jefuésca şi să schingiuiască pe săraci, el să fie 
fără de milă cu cel slab şi neputincios, el, liftă 
streină să verse sânge de Român în ţâra sa şi 
nimeni să nu së gâsésca, ca să-l pedepséscá numai 
pentru-că pórtá potcapiu în cap? Am să-I arunc 
potcapiul cât colo şi să-l fac să scie şi el ce este 
usturimea şi durerea ca să së înveţe minte să nu 
mal schingiuiască pe alţii.

— Cucóne, dacă al face una ca asta să sei! 
că ne-am dus pe copcă, së scufundă pămentul 
sub noi?

— O să ve dovedesc prin fapte, că nu se 
scufundă nimic şi că popa e om ca toţi omenii, 
pe care trebue să-l pedepsesc! cu rëü ca pe ori
ce muritor când face rëü.

— Cucóne . . . Măria Ta, eşti stăpân, fă ce 
vrei; însă să scii, că n’are să fie bine nici de noi 
nici de Măria Ta.

— Ce? ori al avea de gând să ine dai de 
gât ? esclamà Jianu uitându*së rëü la robul sëü.

— Eü? eu stăpâne! care te-am vëcjut năs- 
cêndu-te şi te-am crescut pe braţe? eü să fac o 
asemenea nelegiuire ? ! më mir cum ţi-a dat prin 
gând una ca acésta, când Măria Ta ştii prea bine, 
că sunt gata a-mî da viaţa pentru Măria Ta.

— Dacă e aşa, pentru ce mal stărueştî?
— Pentru-că vëd primejdia spre care alergi, 

pentru-că inima ’ml spune c’o să dai de pocinog, 
pentru-că a rëmas delà moşi şi delà strămoşi o 
credinţă, cum-că cine së atinge de biserică şi de 
omenii sëï, së alege praful şi pulberea de el.

— Dacă e aşa, dacă voë vë e frică, étá ca 
vë las în pace pe voi şi më duc singur.
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— Ba, asta s’o n’o faci.
— Pentru ce?
— Pentru-că nu te lăsăm noi şi te urmăm 

măcar d’aï merge chiar în iad.
— Dacă astfel ţl-e vorba, du-te de spune 

băeţilor să fie gata pentru mâne seră.
— Bine cucóne, numai să dea D-c[eu să nu 

ne iasă epurele înainte.
Ce vrù Jianu së făcii întocmai; băeţiî luîT 

deşi cu inima încălcită şi cu gândul mai mult la 
întorcă decât la ducă, së duse în sera hotărîtă 

' oblu la locul indicat şi së ascunse în pădurea- 
vecină cu mănăstirea ; Iancu asemenea pleca cam 
pe la asfinţit delà tactul seü spre a inspecta plasa, 
însoţit după obiceiü numai de ciauşui Alexe şi 
pe la înmurgit se opri la un han situat în mar
ginea unei păduri alături de drumul mare, îm
bucă ceva, pe urmă së desbrăcă, se culcă într’un 
privdor situat d’asupra beciului pivniţei, care era 
despărţit de drumul mare numai de nisce ostreţe 
scunde şi peste un cuart de oră începu, să împle 
aerul cu sunetul sgomotóselor 3ale sfârâituri. Alexe 
së culcă afară din curte sub umbrarul dinaintea 
hanului lâugă caii, care mâncau grăunţe legaţi 
de un par, cum am zice chiar în drumul mare şi 
adormi şi el pe dată. Hangiu mai horbocăi încoa 
şi încolo o oră mult doă şi după aceia se culca 
şi el şi adormi blană; asemeni şi argaţii se! în 
immer de trei së grăbiră d’a face numai decât şi 
eî ca stăpânul lor.

Insă peste o oră, după-ce së potoliră tóté în 
han şi împrejurimile sale, Alexe ca orî-ce betrân, 
care dórine de vreme şi se scolă cu nóptea în 
cap, ridică capul-din maldărul de fîn, se uită în 
tóté părţile, trâse cu urechia cât-va timp, pe urma
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se scula, scóse de sub şelele cailor un maldăr de 
sdrenţe, înfăşură cu ele copitele cailor şi după-ce 
le legă bine de picidre, së duse spre pridvor, se 
urcă pe o laviţă, care se afla drept în dreptul 
seu, băgă mâinele printre zebrele şi mişcă de trei 
patru ori pe stăpânul seu.

Jianu deşi sforăi se ca o mdră stricată cât 
fusese deştept hangiu, deschise ochii la prima 
sguduitură şi după a treia fix în capul óselor. Pe 
urmă së frecă puţin la ochi, se îmbrăcă repede 
fără să zică măcar pis, sări peste zăbrele uşor 
ca o căprioră, luă de mână pe Alexe, puse şi el 
piciórele pe laviţă şi îndată ce atinse pământul 
cu piciórele, încăleca calul seu dintr’o singură să
ritură şi së afundă în desişul pădureî, fără să pro
ducă cel mai uşurel sgomot. Peste o jumătate de 
oră eşia din pădure în fruntea voinicilor Iu! cu 
totul transfigurat, adecă transformat într’un haiduc 
cu înfăţişarea grosnică, arămiu ca cel mai împe- 
liţat vataf de ţigani cu o barbă négrá şi stufosă 
în jurul bărbiei şi cu nisce plete soióse de lăeţ 
resfirate pe spate; peste altă jumătate era şi a- 
juns împreună cu céta sa la spatele mănăstire! 
în partea despre pădure.

»Soldaţii Jianului nu prea venise bucuros pană 
aci, dar îndată ce văcjii pe stăpânul lor că numai 
decât să apucă de tréba, adecă îşi croesce cu 
ascuţişul iataganului său o spărtură în împrejmui
rea de gard a curţi], în care locuiau ţiganii, in
stinctul jafului şi al meseriei de hoţie învinse 
tóté susceptibilităţile şi-Î făcii să uite şi frică şi 
superstiţii şi să şe grab és că a da mână de ajutor 
căpitanului lor cu aşa hărnicie, în cât, cât sa 
zici de trei ori tatăl nostru, spărtura fii gata largă 
cât să pötä trece prin ea un om în voe bună şi 

»J. Z.“ s
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eï toţi trecuţi dincolo de gard. NuraaT unul din 
eT, un băeţandru de vr’o 16 ani, rămase afară ca să 
păzâscă caii.

Se zice că ţiganii aü un meşteşug tainic d’a 
amuţi gura câinilor celor mai răi şi mai gâlcevi- 
torî şi d’a-ï face să tacă mâlc, să dórma duşi cât 
timp aceştia cotêrlesc prin curtea stăpânilor lor, 
sau că scie să ie dea nisce dumicaţi atât de plă
cuţi, în cât zăvoiul cel mai spurcat se face potae 
blândă ca mielul. Nu sciü ce făcură haiducii, 
car! precum seim era ţigani, nu sciü ce dreseră, 
căci câinii mănăstirii, care erau ca frunza şi ca 
iarba şi rei foc, amuţiră ca şi cum n’ar fi avut glas 
şi rămaseră amorţiţi şi încolăciţi, care pe unde 
adormise, eî care nu lăsau să se aproprie om de 
portă, ne cum să între în curte fără să facă o 
gălăgie asurcfitóre. Ţiganii nefiind desceptaţî de 
câini rămaseră prin colibele lor adânciţi într’un 
somn, pe care truda şi ostenăla ce îndurase în 
ziua precedentă, îl făcea să fie îndoit mai adânc 
şi sf. părinţi, bizuindu-să în paza câinilor şi a ar
gaţilor lor, dormeau fără grije cu amândouă ure
chile pe căpătîiul unor paturi moi şi odihnitóre, 
fără ca măcar să le trăsnescă prin minte, că la 
o palmă de loc să afla duşmanul liniscei şi o- 
dihiiei lor.

Legenda spune, cum-ca Jianu ar fi găsit iarba 
hiarelor, căci înaintea lui nici o uşe, nici un ză
vor nu rămâneau nedeschuiate ; ce e drept pe a- 
tunci nu să inventase bróscele Wertheimer, pe 
care Grecii le sfărîmă în câte-va ore cu un drai- 
băr şi un cioc de oţel. Cine a făcut parte din 
céta sa scie cum-că, acea iarbă a fiarelor avea 
forma unui cârlig de fier d’o formă curiosă, pe 
care isteţul zapciü o mânuia cu o iscusinţă sur-

]
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princ]et<5re. Cu acel cârlig coconul Iancu deschise 
portiţa practicată într’unul din canaturile năpras
nicelor porţi ce închidea intrarea principală de 
sub bolta clopotniţei şi se vëcjù împreună cu băeţii 
ser în curtea principală. A descuia după aceia 
uşile locuinţe] egumenesc!, a tăia cu cea mai mare 
abilitate o tăblie a uneia din grósele uşî de stejar, 
care nu se întâmplase să fie căptuşită cu foi gróse 
de fier cum se obicînuia pe atunci; a trage cu o 
înlesnire uimitóre grosul drug de fier pus pe din 
întru d’a curmezişul uşilor; a intra în tindă şi 
eV acolo în cămara egumenului, în care Iancu in
trase de mai multe ori în calitatea sa de zapciu, 
tóté acestea fură ni see jucării fără de nici o im
portanţă pent tu băeţii căpitanului. De noue luni 
mai în tóté serile făceau mal acelaş lucru.

însă când să zică bogdaproste, adecă când N 
să între în întru spre a pune mâna pe plâşcă, 
Jianu şi omenii se! remase în loc împetriţî, căci 
la lumina micului felinar misterios ce aprinsese - 
căpitanul, îndată ce intrase în întru, zăriră jos 
culcată d’a curmezişul uşii o mogáldéfá négrá. 
Era diaconul poslujnic, un fanatic isteric, care 
dacă s’ar fi desceptat şi-ar fi pus cu bucurie vi0ţa 
în pericol, numai să facă sgomot şi să pue în 
picióre mănăstirea întregă prin ţipetele lui ascu
ţite, ca să scape viâţa părintelui seu sufletesc. 
Ce era de făcut? a se opri în loc şi a se întorce 
înapoi fără de ispravă, împedecaţî de un obstacol 
aşa de nimic, nu le venia la socotélá, a se scăpa 
de el cu o singură lovitură de cuţit, nu îndrăs- 
niaü de téma să nu facă niscai-va tevatură, a sta 
în cumpenă ér’ nu era bine, că se perdea prea 

I multă vreme. Altul în locul Jianului şi-ar fi per-, 
dut cumpëtul şi n’ar fi sciut ce face, el însă care
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prevedea tóté posibilităţile, scóse din seléf o sti
cluţă mică, pe care o purta tot-déuna cu sine, se 
plecă jos binişor, o apropia de nările călugărului 
şi după-ce se încredinţă, că acesta a tras pe nas 
mirosul din sticluţă de doue sau trei ori, puse 
sticla la loc, luă pe diacon în braţe ca pe un 
copil, îl aşec]ă întins şi cu faţa în sus pe un pat 
mare şi lat situat în fundul săli! şi pe urma întră; 
în chilia egumenului, aprinse tóté luminările câte 
găsise la îndemână şi începù să scotocéscù prin 
casă, fără să se sindichisescă dacă s’o descepta sau 
nu egumenul.

Egumenul era un bătrân slab, şubred, astma
tic, cu-vocea slabă şi piţigăiată, costeliv şi aprópe 
neputincios; când se desceptă de sgomotul produs 
de voinicii lui Iancu, rămase mut de surpriză în 
faţa unei privelisce atât de neasceptată şi numai 
decât înţelese cu ce negustori cinstiţi avea a face, 
mal cu sămă după-ce căpetenia lor îl făcu dis
tinsa onôre d’a-ï présenta gurile pistólelor sale.

Caimenil.! dau tot ce am, numai nu me omo- 
rîţl, strigă îngenunchind în mijlocul patului bă
trânul, care deşi şubred ţinea mal mult la viăţă 
ca la banii Sf. Mormênt.

:— Adu cheile că luăm noi, răspunse căpita
nul cu o voce îngroşată.

Egumenul să supuse fără codire şi căpitanul 
începù să scotocăscă prin sipeturî şi dulapuri cu 
o îndemânare şi o cunoscinţă de locuri, ca şi cum 
de când lumea ar fi umblat p’acolo şi scóse din 
pantecósele lăc}! o mulţime de pungi cu bani, o 
mare cantitate de argintărie de masă, adecă: 
zarfurî, talere, vase de felurite forme, linguri, fur- 
culiţe, cuţite şi tăvi de felurite dimensiuni şi ca 
să nu rănăscă susceptibilitatea băeţilor lui, lăsă
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neatinse cădeluiţile, căţăele, candelele, crucile şi 
evangeliele, deşi erau asemenea de argint şi su
flate cu aur. între mai multe alte lucruri găsi şi 
un ghiozdan de piele roşie îndopat cu ipistóce 
.şi-l luă şi pe el.

Dupa-ce facù din bani şi scule mai multe 
tolbe lesnicióse de transportat, pe care le dete 
băeţilor, căpitanul îşi ceru voe delà călugăr să-l 
lege vârtos de piciorul patului şi sa-î proţăpescă 
gura, pe urmă după-ce termină şi astă operaţie
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cam de voe de nevoe pofti Sf. Sale nópte bună 
şi plecară p’aci încolo fără a së mai îngriji d’a 
încuia uşile şi porţile la loc şi fără să producă

•!cel mai mic sgomot.
Când se deşteptă hangiul în zori de ziuă, 

găsi pe coconul zapciu dormind dus în pridvorul 
luî,.pe Alexe ghemuit în fân lângă caiï sei şi pe 
cai mâncând grăunţe. Nici usturoiu. nu mâncase 
nici gura nu le mirosea.
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XIV.
Ghiozdanul de piele roşie. ?•

D-cjeii când vrea să dea în cap pe om mai 
întêiu îî ia minţile şi-l face să sevârşâscă vre-o 
prostie. Când vrii să piarcjă pe Iancu îl îndemnă 
să fure pustiul de ghiozdan de piele roşie, pe 
care era scris în grecesce cu litere poleite numele 
călugărului şi al mănăstireî, ghiozdan care nu-ï 
era de nici un folos, fiind umplut numai cu hârtii, 
care pe atunci n’avea valóre ca azi, după aceea 
să pue ghiozdanul sub căpătîiu în privdor, unde 
dormea şi pe urmă să-l fure sfântul şi să dórma 
pană la nămiezî cu tot sgomotul ce se face la 
un han de drum mare. Alexe fii mai cu minte,

Vi
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el se scula în zori de zi, ţeselfi şi adăpă caii şi 
scutură hainele boerului fără să îndrasnésca a-1 
descepta, că prea dormea cu foc. Prostimea pe 
atunci ca şi acum era deprinsă cu tiriacéla boe- 
résca, căci şi pe atunci boerii făceau zi o parte 
din nópte şi nópte o parte din zi, dar cu tóté 
astea nu se opriră d’a se mira de somnul boeru- 
luî atâta de prelungit, după-ce se culcase odată 
cil găinele, însă nu zise nimeni nimic şi-şî vec|ii 
fie-care de treburile sale. Pe la nămiazî însă fii 
nevoit chiar Alexe să-l descepte căci sosi în fuga 
mare bulibaşa ţiganilor delà mănăstirea Călîiuluî, 
care venise într’un suflet să cate pe coconu zap- 
ciü, despre care aflase că ar fi conăcit în partea 
locului. Cum dă tű ochit cu M-sa îl spuse, că în- 
tr’acea nópte nisce hoţ! necunoscuţi aü călcat 
mănăstirea, âu jefuit pe egumen de tot ce a avut 
şi pe Sf. Sa l’a legat de piciorul patului şi aii 
plecat, nu së scie încotro şi-l rugă să-şi facă po
mană să dea o raită pană la Sf. Sa, ca să-i gă- 
séscá sculele şi banii furaţi.

— Lasă că-i găsesc eu, răspunse zapciul să
rind din pat după-ce căscă de câte-va ori. Alexe, 
adăogă apoi îmbrăcându-se în grabă, încalecă caii 
şi dă tuga la tact şi cât te ştergi la un ocliiü să 
te íntörcl cu o cétá de arnăuţî.

Alexe së supuse şi plecă spre stânga pe când 
zapciü pleca spre drépta urmat de bulibaşa. Jianu 
së duse drept spre mănăstirea Călîiul, dar Alexe 
nu së duse spre tactul zapcieriel cum îi zisese 
stăpânul seu, ci să afundă în pădure şi se duse 
unde-1 asceptaü băeţiT, ca să le povăţuiasca paşii 
spre alte direcţiuni ferite de prigonirile potereî.

Zapciul ajungênd la mănăstire găsi tot satul 
în picidre şi tot personalul bisericeî într’ovecin
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■ fierbere extraordinară. Egumenul nu mai scia cui 

să spue mai întêiü nenorocirea ce i s’a întâmplat, 
nu găsia colori mai negre, cu care să zugravésca 
suferinţele ce a îndurat în decurs de mal bina 
de şâse ore cât a petrecut legat de piciorul pa
tului cu căluşiul la gură, posiţie, în care ar fi 
stat cine scie cât dacă nu s’ar, fi desceptat dia
conul din extraordinara sa letargie, ca să-l des- 
lege şi să îî dea drumul să grăiască; nici nu ne
in eri a cu ce blesteme mai înfricoşate să atragă 
pedépsa cerului asupra făptuitorilor.

Când întră în locuinţa sa coconul zapciö îl 
găsi încunjurat de clericii bisericii şi de fruntaşii 
statului, cărora le povestea cu o mare volubitate 
totă şiretenia impresiunelor ce a încercat într’a- 
cea uópte fatală şi le enumera toţi banii şi scu
lele ce i s’a furat. Zapciul după-ce ascultă din 
fir pănă în aţă tot ce i se spuse de cătră călugăr 
îî zise în

I.

I
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grecesce:
— Ei acum părinte după-ce am aflat cum 

s’a petrecut totă şiretenia, spune-mî dacă aï cu
noscut pe vre-unul din făptuitori?

— Pe nici unul, respunse grecul oftând.
— Nici pe căpitannl? căci trebue sa fi fost 

unul mai mare între ei.
— Pe nici unul, cocóne zap.ciü, pe nici unul.
— Ce fel de om era?

i
;i->

— Un om nici nalt, nici mărunt, nici gros, 
nici subţirei, aidoma ca Măria Ta, dar la chip 
mai negru şi cu barba mare şi négrá.

— Avea vr’un semn?
— Nici unul.
— Ce fel era îmbrăcat?
— Cu ilec cu flori de găitane, brâu roşiii şi 

poturi vercji asemenea găitanăţi.......—

••;

,-i
Si I

T1

“Iii



120 —

— Ér’ omenii lui?
— Aidoma.
— Pe cine bănueştî?
— De! cocóne, de unde sa sciu? omul bun 

are mulţi duşmani.
— Mulţi bani ţî*a luat?
— Oh! caimènis! cincimii de pungi cu bani 

şi una sumedenie de argintăria, cruci, candele, 
cădelniţe şi mai multe icóne, tóté astea ale bise- 
riceï ale Sf. Mormânt, că eü sunt om sărac !

— Eî! ia ascultă părinte, zise Jianu suricjend 
pe sub mustaţă aucjind minciuna călugărului, care 
punea şi cruci etc. între lucrurile furate; ce zici? 
ce aï da Sf. Ta dacă ţî-aşî găsi banii şi sculiş0- 
rele şi ţi le-aşî aduce icea teslim? ai?

— Măria Ta! esclamă grecul uitându-se cam 
cu mirare drept în ochii zapciuluî.

— Da eü; ce n’aî aucjit de mine că sunt 
năsdrăvan? de n’aşî fi fost astfel n'ar fi venit 
omenii Sf. Tale d’aci din plasa Olteţuluî în ca
pătul plăşii Bălţii de jos, ca să me găsăscă pe 
mine, ci ar fi adus pe zapciul localnic.

— Ba am aucjit, am auc|it, se grăbi a răs
punde egumenul simţind, că fără să vrea a atins 
amorul propriu al zapciuluî : de aceea am trimis 
şi eu pe bulubaşa drept la evgenia vóstra.

— Noroc că eram chiar p’aci p’aprópe în 
góna hoţilor, pe care de mult îi mirosi sein eü. 
Ce păcat că n’aî avut parte să puiü mâna pe eî 
mai nainte d’a săverşi şi astă călcare!

— Cocóne zapciü nădăjduescî să puni mâna 
pe eî ?

— Aşa cred că pănă disérá saü mâne le dau 
de urmă, căci am 
şui lor.

aflat câte ceva' despre culcu-



— 121 —

— Aşa să traeştî, pune mâna şi pe băni- 
şioriî mei.

— Despre bani e mai greu, căci negreşit 
procleţii i-a ascuns în pământ şi fără óre-care 
fâgăduel! pe la unii nu e chip să-î îndupleci a 
spune unde i-a tăinuit.

— Aşi da bucuros una mie lei, dacă aşi sei 
că-î găsesc.

— Ia ascultă-me părinte, zise cam cu asprime 
zapciul atrăgând pe egumen în dreptul unei fe
restre şi vorbindu-î încet, ca să nu fie aucjiţî de 
alt-cine-va, eü nu sunt dator nici să găsesc hoţii 
din astă plasa, nici să cat banii şi lucrurile fu
rate din partea locului; numai dorinţa d’a face 
un bine m’a adus aicî ; dacă dai jumetate şi ju- 
mëtate, îţi găsesc banii, dacă nu, nu.

— Cocóne zapoiu, respunse grecul, îţi dau 
tot ce mî-veî cere, numai să-mi găsesc! un ghioz
dan de piele roşie plin cu hrisóvele şi zapisele 
bisericei, care pe nimeni nu folosesce şi pentru 
mănăstire sunt fără de preţ; cât despre ban! şi 
scule ne înţelegem noî.

— Să fi! sigur că ţi-1 găsesc, respunse Iancu 
strângându-l uşurel de mână.

într’aceiaş clipă se aucţi în curte un sgomot 
şi o gălăgie mare; voc! de mai muiţ! bărbaţi vor
beau de-o dată şi pe scară incepii să resune tro
potul a mai multor zecimi de paşi. Puţin după 
aceea şi uşea camera egumenului se deschise cu 
sgomot şi întră în întru, ghiciţi cine? cârciumarul 
unde dormise Iancu în nóptea aceea urmat de 
mai mulţi ómen!. El purta în mână în mod tri
umfal.un ghiozdan de piele roşie.

— Cocóne, strigă el adresându-se cătră zap- 
ciu, azi când te-a! sculat şi a! venit aici a! uitat
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sub căpetîiu ăst ghiozdan şi crecţând că-ţî trebue 
am pus şâua pe bălan şi am alergat în partea 
locului într’o fugă.

— Ast ghiozdan este al meu, striga călugărul 
în românesce stricat întinc|ênd manile spre den
sul, acesta face parte din lucrurile ce mi s’au 
furat de hoţii az! nópte d’aicea împreună cu alte 
scule şi bani.

Trăsnetul cerului dacă ar fi căcjut la pició- 
rele lui Iancu nu Far fi turburat atâta, cât Fa 
turburat acéstâ întâmplare neasceptata şi cuvin
tele rostite de egumen. Participarea sa la hoţia 
săvârşită era dacă pe faţă îutr’un mod brutal şi 
neîndoios. Cu tóté acestea îşi veni iute în sim
ţiri şi se grăbi d’a zice:

— Într’adever al sfinţii tale este ast ghioz
dan, părinte?

— Uite numele mănastireî scris pe el, res
ponse grecul arëtându-ï cu degetele slovele po
leite imprimate pe capac.

— Atunci să scil, că găsim lesne şi banii şi 
sculele, căci acest ghiozdan Fam găsit aseră în 
pădure ; să vede că Fa scăpat hoţii fugind sau 
Faü aruncaţ ca netrebnic.

— Aseră ghiozdanis era colea închis la se- 
peto şi hoţii au venito astă nópte ér’ nu asâră.

— Ce părinte orï me bănuescî pe mine că 
aşiu fi hoţul, care ţî-am.furat banii şi liârţogele? 
strigă Jianul cu un ton răstit.

— Eü cocóne nu bănuesc nimica, respunse 
egumenul în grecesce, spun numai că ghiozda
nul este al meu, mi s’a furat ast nópte, d’aicï 
din acest sepet şi azi s’a găsit sub capetîiul 
evgheniei tale după-ce te-aî sculat.

— Dacă e aşa eu n’am ce mai câta aici nici
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ce dovedi. Me duc la ispravnic să me plâng de 
astă bănuială înjosi tőre şi să alégá între mine şi 
sfinţia ta.

După aceste cuvinte Iancu Jianu trecù printre 
lumea, care rămăsese încremenită în loc nescund 
ce să crédá, încălecă calul şi în loc, d’a se duce 
spre Caracal, întră în codru şi se afundă într’ênsul.

— Puneţi caî la butca de drum, că eu merg 
să me plâng la Vodă, strigă călugărul băgând 
ghiozdanul în sen.

I
.

• I
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XV.

Zapciul codrilor.
Descoperirea neasceptată a ghiozdanului furat 

delà egumenul grec, chiar sub căpătâiul zapciuluî 
chemat să prinză pe hoţi, fű pentru Iancu Jianu 
întocmai ca o lovitură de măciucă grea căcjută 
fără veste drept în mijlocul frunţii. Ea îl făcu 
să-şi piarcja cumpătul şi cu tóta firésca sa iste
ţime şi neasemănata sa îndrăsnălă să piarcjă tot 
uimitorul seu sânge rece şi tóta fenemenala lui 
presenţă de spirit, care fură cele mai puternice 
arme ale Jianului şi-l ului aşa de tare, în cât nu 
mai scia ce face.

Am aflat cum aplecat din casa egumenului; 
acea retragere semăna forte mult cu o fugă ru- 
şin0să, care fácű chiar pe çeï ce să mai îndoiaü, 
să nu mai stea un minut la cumpănă şi să-l acuse 
ca pe inspiratorul dacă nu principalul făptuitor 
al furtişagului. După-ee eşi la aer curat mintea 
în loc d’a i să limpecjî spre a-1 servi mai bine îl 
facil să să dea şi mnî rău pe faţă. Cu puţin sânge 
rece, numele său de boer, regelele fraţilor săi, 
care precum am mai spus, de când ajunsese zapciu

i,
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îî dăduse tote ajutórele putincióse şi cu óre-care 
dări de bani pe la cel influenţi, ar fi putut coco
loşi lucrurile, căci pe atunci liatîrul şi ruşfeturile 
erau ín tóta ínfloritórea sa splendóre, în ~cat orí 
cine s’ar fi prins că cu ban! şi regele Jianu ar fi 
renias şi liber şi zapciu şi chiar căpetenie de hai
duci, însă niai cu capac, căci cu 15 le! pe lună 
ce-î primea delà visterie îî era peste póte unui 
zapciu să tráésca fără să fure pe faţă sau pe sub 
ascuns. Era boer, era protegiat, era zapciu, avea 
la îndemână destule arme ocrotitóre.

El însă nu se gândi de loc la töte aceste 
avantagie, ci în aprinderea zăpăceleî sale nu se 
gândi decât la momentala sa conservare, pentru 
aceea, în loc d’a se duce la ispravnic cum zisese 
ca să drâgă lucrurile şi apoi să se întorcă la tact 
ca să-şî va4ă de tréba, el întră în pădure, colinda 
prin codrurî mai mult timp, mânca napi şi alte 
rădăcini scőse din pământ, căci îî era temă sa 
împuşce vre-un vânat de frică sa nu facă sgomot, 
dormi nóptea în pădure şi tocmai a doua zi a- 
junse la locul hotărît de mai nainte d’a tăberi 
céta sa. Ajuns acolo stătii ascuns vr’o trei zile 
fără să cuteze a duce pe băeţî la niscai-va isprăvi 
şi tocmai a patra zi după-ce băeţiî începură să 
murmure, că stau cu mânile în sîn şi chituirile au 
început să sece şi că urma de poteraşî, care să 
se ia în góna lui ca să-l princjă nu se ivea pe 
nicăirî, îndrăsni să iasă din pădure şi să plece 
după informaţiunî, mai cu sâmă să află de sortea 
lui Alexe, care plecase spre tact după ce-şî in
stalase băeţiî şi nu sê inaï întorsese.

Vec]endu-se în drumul mare, vec]ând că nimic 
suspect nu se mirosea în juru-î şi că călătorii, 
care se întâmplau, să-l întâlnescă şi să-1 cunoscă
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îl salutau ca şi maî nainte fără să para surprinşi 
sau sa se uite la el într’un chip ciudat, prinse 
inimă şi cuteză a merge şi maî departe şi a lăsa, 
calul seu favorit să-l ducă undo o vrea el, maî 
ales că mintea lut era adencită într’o negură de 
gânduri confuse. Calul merse merse în voe, în- 
dreptându-së spre partea locului, unde mirosea el 
ten şi grăunţe, adecă spre satul, în care era si
tuat grajdul lui cel odihnitor şi nu se opri decât 
în bătătura tactului. Când së vëcjù la uşa casei 
sale, lancu se desceptă înmărmurit din toropéla 
sa. tresări cu spaimă şi vru să se întărea repede 
înapoi, dar îşî schimbă gândul îndată ce văc|ii pe 
subalterni] sei salutându-1, ca şi maî nainte şi mai 
ales pe credinciosul seu Alexe eşindu-î întru în
tâmpinare în capul scării şi apucând calul de că
păstru, ca în tote zilele fără să se arate preocupat 
sau turburat de ceva extraordinar.

Atunci îî veni Jianului cum së cade inima 
la loc şi së hotărî a descăleca.

— Ce maî veste? zise el credinciosului seu, 
descălecând.

— Bine pace, cocóne, răspunse Andrei.
— Nimic nou de când lipsesc eu?
— Nimic.

i:
•i

— A picat vre-un olăcar delà isprăvnicie?
— Da, asără a venit un poteraş cu un pitac i

pecetluit.
— L’a desfăcut cineva? esclamâ lancu înfio-

rându-să.
— Ba nu, căci l’am primit eu, căci aşa avea 

poruncă poteraşu sa l dea în mâna Măriei Tale 
saü a mea.

— Unde e acel pitac?
— In cutia mesiî la locul sciut. -

i i
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_Bine; dă grăunţe calului şi apoi vino în casa.
Dupa-ce pronunţă aceste cuvinte, Iancu întră 

'in cămara sa şi numai decât se repecji la cutia 
mesei pe care o descuiă cu o clieiţă ce avea 
atârnată de gât. (Alexe avea a doua cheie.) După 

trase cutia, apoi apăsâ de un resort ascunsaceea
în perete, făcu. să se lase în jos fundul cutie! 
spre a da la ivélá un alt perete puţin mai de
părtat şi dintr’un spaţiu lat cât podul palmei ce 
se afla între acel alt perete şi cel lăsat în jos, 
scóse o cólá de hârtie bine strînsă în opt ca un 
plic şi pecetluită cu pecetia isprăvniciei.

Acea pecetie fii la minut ruptă, cola de hârtie 
desfăcută şi conţinutul sëü mâncat numai cu o 
aruncătură de ochi. Etă ce conţinea acea hârtie:

— Frate Iancule, un călugăr grec a venit 
alaltăer! cu o falcă în cer şi alta în pământ la 
isprăvnicie şi s’a plâns ispravnicului că i-aî furat 
mai mulţi ban! şi argintărie împreună cu alţi ne
cunoscuţi şi spre dovadă, arătă un ghiozdan de 
piele roşie, care s’a găsit precum spune el sub 
căpetîiul D-tale.

— Dacă e ceva adevărat din tóté câte spune 
popa, eu te povăţuesc să te pui la adăpost, per
ei endu-ţî urma, căci aminter! póte să ţi se în
tâmple ceva neplăcut, căci ispravnicul s’a grăbit 
d’a trimite un olăcar la banul Craiove! şi a scris 
lui Cârc-Serdar Iamandi, ca să vie delà Slatina, 
unde e acum ca să te prin4ă.

— Eü îmi fac datoria de prieten prevestin- 
dú-te din vreme, D-ta fă cum te taie capul sau 
«cum creezi că e mai bine.

Á1 D-tale prieten de aprópe
Logo jetul Gliiorghiţă,

condicar la sămeşia sud Romanaţî.
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princjëtore îl fâcù să-şî përc|à şi mai rëu cumpëtul 
şi să-şî iasă cu totul din sărite.

— Sunt perdut cu desăverşire! strigă el, nu
mai fuga me mat póte mântui.

Zicênd aceste cuvinte deschise lada zapcie- 
rieî, în care stau închişi banii statului, luă d’acolo 
tot ce se găsea, adecă vr’o 1734 talere şi 89 bani*) 
strânşi într’o pungă mare, pe care o vîrî în sên, 
smulse din cuiu de d’asupra patului tóté armele 
ce erau spânzurate în formă de panoptie şi după- 
ce le înfăşură într’un plocat mare, îşi luă töte 
hainele şi premenelele, le vîrî în doue desage şi 
apoi chemă pe Alexe.

Alexe sosi. Cum îl vecjù Iancu ’Ï zise:
— Alexe suntem descoperiţi.
— Vai de mine! strigă Alexe înmărmurit.
— Sta! nu-ţî perde cumpëtul, că numai eu 

sunt dat de git.
—• Măria Ta! cu atâta mai rëü!

Tocmai asta îmi vestesce pitacui primit 
delà isprăvnicie.

— Dar cum tătarii au aflat, ’că noi ne-am 
păcţit ca ochii din cap?

— Ia afurisitu ăla de ghiozdan roşiii, cu care 
gândiam să storc cumplit pe călugăr, m’a dat de 
şugubină. Închipuesce-ţî, că l’am uitat sub căpe- 
tîiul patului la hanul, unde am dormit.

— Nu ţi-am spus eü cucóne, să nu ne atin
gem de cele sfinte, că o păţim?

— Taci din gură acum cu mustrările tale,
-----------------------~—~:— ■ .

*) Socotéla acelor bani să se caute în Revista pentru . ; 
Istorie, arheologie si filologie. Anul II, Volum I, Fase. I, 
pag. 237 şi 23S. \
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că nu e vreme de perdut, ci dute de-ţî înşela 
calu şi pune astea pe şelele amândurora.

— Dar bine, ce plecăm?
— Crecţi că mai e de stat?
— Fuga nostră îi încredinţâză, că într’adever 

noi suntem făptuitorii.
— Sunt îndestul de încredinţat în ceea-ce 

me privesce pe mine. Dacă vrei tu poţi să re-, 
mâî, căci nimeni nu te bănuesce.

— Aste vorbe cocóne, să nu le mai zici că 
me fac foc. Me duc se vec] de cai.

Peste o juin etate de oră ei plecară călări 
delà tact fără să aţîţe prepusul cuî-va, căci toţi 
erau deprinşi cu neasceptate plecări şi sosiri ale 
zapciuluî lor. Era şi timpul, căci cam pe sâră pe 
când traversa o pădure mare se isbî bot în bot 
cu Cârc-Serdar Iamandi, care venia în fuga ca
lului spre tactul Jianului însoţit de vre-o 40 de 
amăuţî. Cum îl vecjii Iancu se opri în loc în
mărmurit.

— Ah! bine că te-am întâlnit, cucóne lán
cúié , strigă Iamandi îndată ce zări în capetul 
drumului şi recunoscù pe Jianu; stăi în loc şi 
dă-te prins, adăogă Cârc-Serdarul mergând mereu, 
că de unde nu, cu tot prieteşugul ce-ţi port, sunt 
nevoit să te împuşc.

— Impuşcă-me dacă poţi, rëspunse Jianu să
rind la stânga în stufişul de pădure şi dispărând 
ca o nălucă împreună cu robul seu.

— După el, strigă Cârc-Serdarul intrând şi 
el în stufişiu, pe unde dispăruse Iancu şi aduce- 
ţimi-1 viü sau. mort, că vë dau pe capul lui 100 
de pungi.

Arnăuţiî intrară şi eî în pădure prin mai 
multe locuri, bătătorită mai tóté potecele şi pote-
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cel ele, scotociră töte bungeturile şi colindară prin 
tot codru, dar de urma Jianului şi a lui Alexe nu 
putură da; să vede, că Iancu saù scia drumurile 
şi potecele cele mai scurte mai bine ca Iamandi 
şi arnăuţii lui, sau că avea tichia lui Arghir, care-1 
făcea invisibil.

Dintr’acea zi Iancu Jianu viindu-şî pe deplin 
în simţire şi luându-şî iilima în dinţi, se puse în 
fruntea celor 12 ţigani al lui, pe care-î ajunse cu 
multă înlesnire, căci pe atunci pădurile se ţineau 
lanţ şi începù o gonă cumplită contra arendaşilor, 
care erau mai în unanimitate greci, contra strîn- 
gëtorilor de biruri şi contra gialipilor Turci din 
tot cuprinsul judeţelor Roinanaţî, Vâlcea, JDojj .şi 
Jâ^rj câte erau cunoscute ele Jianu şi céta sa. In 
noue luni încheiate prădă de svântă pământul şi 
strânse mulţi bani, cari precum seim, dispăreau 
ca năluca şi făcu. multe călcări mánóse, căci el 
ca boer şi localnic cunoscea pe toţi bogătaşii ce
lor patru judeţe, dar se feri ca de foc d’a schin- 
giui sau ucide pe cine-va. Era destul să-l vacţă 
pe el, să zărâscă căutătura sa, care devenia teri
bilă când făcea vre-o călcare şi să deschidă tóté 
pungile fără a da sau înfrunta vre-o împuşcătură 
din mânile cele mai deprinse cu armele.

Aceste călcări forte des repetate în diferite 
locuri şi la persónele cele mai însemnate din cele 
patru judeţe, conduse cu o îndrăsnelă şi o dibăcie 
surprindetóre, spaimentă pe tóta lumea şi îngrozi 
pe toţi bogătaşii ori cât de bine eraü păziţi, pen- 
tru-că pentru Jianu nu mai ecsista nici lacăte, nici 
ziduri grdse, nici porţi şi uşi de fer strajnic ză
vorite şi nici păzitori numeroşi şi bine armaţi, 
fiind-că se strecura printre toţi şi tóté, forte ade- 

singur singurel şi apărea la căpătâiul boerului 
J. z. y

sea
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somnuros şi încremenit când së credea mai bine 
păc|it şi încuiat. în asemenea situaţiune pungile 
şjjsepeţurile se deschideau şi së desgoleau fără 
iliultărd5atae de cap saii vorbă lungă, ér’ jefuitul 
da slava Domnului c’a scăpat cu vieţă şi cu o 
parte din avutul sëu, mai cu séma, cá Jianu nu 
jefui a nici odată cea din urmă para a omului în 
cât să-l lase în sapă de lemn. Pe unde întră, pe 
unde eşia, pe unde apărea, pe unde dispărea, 
mister! căci el urmă nu lăsa. Lumea credea că 
ar fi avut complici printre argaţii tuturor aren
daşilor şi proprietarilor, argaţi, care în majoritate 
erau Români şi uraü de morte pe Greci, deşi ne
voia îî silea une-ori să-î serve şi să se prefacă a 
le fi de bună credinţă; cei mai mulţi îl credea a 
fi o fiinţă supra-naturală.

Căpeteniele celor patru judeţe şi chiar marele 
ban Dumitraşcu Bibescu, fiind mişcaţi de fesu- 
netul acestor cutezătore încălcări, al căror re
nume së lăţise în totă Oltenia, puse în mişcare 
totă puterea armată, de care puteau dispune şi 
urniră pe Cârc-Serdarul Iamandi să së ia împreună 
cu arnăuţii sei în góna. haiducului. Dar de surda 
fură tóté* cercările, căci de mal multe ori îi catau 
la resărit, pe când eï se arëtaü la apus. Une-ori 
dădură ochi cu dânşii şi chiar îl isbiră, dar de 
unde chip să-î dovedésca? pentru-că haiducii lut 
Iancu, de-şi 1Ş, contra 40, së rësboiaü cu aşa bra
vură şi iscusinţă, în cât nici odată arnăuţii nu 
putea să-î biruescă.

Vecjend că nu era chip să-î supue cu reul, 
Iamandi së încercă să-î captiveze cu binele ; de 
aceea, profitând de vechia amiciţie ce era între 
el şi Jianul, îl scrise o scrisore şi o trimise prin- 
tr’un slujitor al tactului, unde fusese Iancu zapciu,
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la tabëra sa, care së scia că în acel timp ar fi 
fost să fie stabilită prin préjina Brâncovenilor ori 
a Străjescilor. Iancu primi acea scrisóre, căci 
acel slujitor së întâmplase a fi unul din cei mai 
credincioşi dintre iscódele lui secrete şi citi con
ţinutul el.

într’acea scrisóre Iamandi îl ruga în puterea 
amicieï ce-ï lega să së închine stăpânire!, să së 
lase de haiducie şi să vie fără grije la el şi dân- 
sul în schimb îî promitea deplină ertare, ranguri 
însemnate, cinuri mănose şi ban! mulţi ; el însă 
care scia cât plătesce jurământul Oârc-Serdarilor 
trimise pe slujitor fără de nie! un rëspuns şi-şi 
vëc]ù înainte de haiducie. Iamandi nu së crecjù 
descuragiat de aşa refus semeţ, ci peste câte-va 
vreme de răgaz, îî mai trimise o scrisóre şi a 
doua şi a treia şi chiar a patra. Tocmai spre 
.tó urnă când codru începù să së desfrunzâscă, traiul 
afară să devie anevoios şi ascunderea în pădure 
imposibilă, Jianul rëspunse că se încrede în cu
vântul Iu! de onóre şi së închină cu condiţieie 
propuse chiar de dânsul şi-i dădii întâlnire la un 
loc, unde să vie amândoi de nimeni escortaţi ca 
sa së înţelâgă.

Iamandi primi bucuros şi së grăbi d’a veni i;j 
la un han părăsit situat în marginea unei păduri 
singur singurel, după-ce însă së încredinţa, că 
Iancu nu-î întindea nici o cursa. Iancu asemenea 
veni tot singur şi tot dupa-ce së încredinţă că nu 
esi sta vre-o mréje şi după-ce së întâlniră, së să
rutară frăţesce ca do! amici, care benchetuise şi 
jefuise la un loc de mai multe ori, se grăbiră d’a 
întră în vorbă fără zăbavă.

După-ce vorbiră despre una şi alta în cea ce
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privea condiţiele închinării, Iamandi zise fostului 
seu amic:

— Iancule, sa nu erecţi că eu nu-ţi dau drep
tate, ca aï apucat calea codrului şi te-aï făcut 
haiduc; nici nu se póte altfel cu 15 lei ce da 
zapciilor pe lună stăpânirea, nici să te miri daca 
voiü afla că chiar mie mi-a plesnit prin gând de 
mai multe ori una ca acésta, însă m’am temut 
numai de arnauţiî meï, care nu sunt bum de ni
mic şi mî-ar fi primejduit viâţa fără de nici o 
ispravă. E primejdiösä haiducia dar e şi bănosă, 
cu greu dar se póte lăsa omul de densa. Azi 
banii se fac cu multă anevoinţă, căci s’a desceptat 
prostimea şi nu să mai lasă a fi globită cu una 
cu doue. Suntem în primejdie d’a muri de fórne. 
E încă un mijloc de îmbogăţire şi pentru tine şi 
pentru mine.

Care? întrebă Jianul cu óre-care nea
stâmpăr.

— Acjl numai haiducii aü bani şi mai ales 
hoţii, care nu ţine sémá de nimic şi jefuesc şi pe bo
gat şi pe sărac. între toţi din soiul acestora este şi 
Pâr van şi Drago tan, ce! doi tâlhari bulgari, care 
aü îngrozit totă suflarea acelor după lângă mar
ginea Dunării. Sciî unde sunt găsduiţi eî în vre
mea de acum.

— Sciu, răspunse Iancu după puţină gândire. 
— Aü bani mulţi?
— Aşa se zice.
-T— Unde sunt tăberiţî acum ?
— Sunt ascunşi într’un sat turcesc din veci

nătatea Turnuhri-Măgurelelor.
— I-aî putea prinde.
— Ba bine că nu.
— Iţi daü 10 arnăuţi şi me jur pe copii meï7
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că daca mi-ï vei aduce aici vii nevătămaţi, te 
duc drept la Vodă Caragea, ca să te îmbrace cu 
caftan, ér* banii îi facem pe din doue.

— Ţi-î dau, pentru-că nu sunt nici Români, 
nici legaţi cu mine prin tovărăşie.

— Când pleci?
— Dacă vrei chiar acum, dacă me încredin

ţezi prin jurăm ént, că nu ine vei da de gât.
— Ce juramént vrei să-ţî fac?
— Să te juri pe credinţa ta de vecliiü palicari.
— Me jur, răspunse Iamandi puind mâna 

drépta pe mânerul iataganului; dar ia asculta, 
băeţiî tei ce s’au făcut?

— I-am împrasciat pe la casele lor.
— Bine ai făcut, căcî fără de tine ei nu sunt 

buni de nici o trébá.
— E vremea de plecare dacă vrei sa-î căl

căm la nópte.
— Să plecăm dacă e aşa.
— Unde sunt cei 10 arnăuţi?
— In satul vecin.
— Aideţi să-î găsim.
Espediţia lui Jianu fu cât să póte de lesni- 

ciosă, căci cei doi hoţi petreceau fără de nici o 
grije în satul turcesc, unde nu puteau răsbi ar- 
nauţiî românesc!, căci precum este sciut Turau- ; 
Măgurelele şi împrejurimile sale depindeau de 
Turcia. Aşa dar Jianu merse tóta nóptea, trecù 
Oltul pe vase la óre-care distanţă mal sus de 
Islaz, întră în pădurea vecină cu Oltul şi merse 
printr’ênsa pe malul ape! pană ce să vëc)ù în ca
pătul satului Flămânda. Cum să vëc]ù acolo, as- 
ceptă pănă aprópe de miezul nopţi! şi la acea 
ora întră în sat. merse pănă la casa, care adă- 

' postea pe ce! do! tâlhari, care-î era îndestul de
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bine cunoscută, întră în întru cu cei 10 arnăuţî 
fără veste, puse mâna pe cei doi hoţi, îi legă şi 
le proţăpi gurele ca să nu strige, apoi ÎT dădu 
în paza a doi arnăuţî forte robuştî, care-î arun
cară pe şelele cailor dinaintea lor d’a curmezişu 
ca pe doi saci şi se întórse de unde plecase. Insă 
lui Jianu îi parù rëu de acestă călcare neonestă 
în totă viéfa lui, căci Iamandi lacom d’a pune 
mâna pe banii lor îî chinui în modul cel mai 
neomenos. Ii puse pe fie-care cu piciórele pe 
câte un bolovan de sare şi cu alt bolovan mai 
greu le strivi piciórele pană ce le sfărîmă cu 
totul. Cei do! bulgari muriră în urma acestor 
turmente cumplit de dureróse, dar despre bani 
nu spuse nimic alt decât că i-au. cheltuit în che
furi şi ziafeturî.

După săvârşirea acestei crime demnă numai 
de un fost palicari grec, Iamandi şi Iancu încă- 
lecară pe cai şi merse drept la Bucuresci, ca sa 
obţie ertarea lui Caragea.

Când intrară în curtea palatului domnesc- 
care de când arsese curtea domnescă delà Délu 
Spirei, së strămutase în casele Ghiculescilor, azi 
casa Lahovariî, unde së află 
şi jos prăvăliele Alexiu, Fain şi Rănisceanu, së 
întelniră chiar în dreptul porţii cu un om urît ca 
necuratul, schilod ca pecatul şi ciupit şi ciugulit 
ca buba rea, care tocmai eşia din palat, era Oârc- 
Serdar Stoica, vitézül seducător de fete, care-şî 
perduse urma de prin Oltenia şi nu maî călca 
dincolo de Olt, de îndată ce aflase că^fratele vic
timei sale delà Drăgăşanî ajunsese zapciü şi mai 
apoi căpitan de haiduci.

— Bună ziua, cumnate, strigă el vecjênd pe 
Iancu că întră înşoţit de Iamandi.

clubul Junime!sus



:
ßupä-ce vedíi pe boerï unul culcat cu capul răziraat do perete, 

J , i1 f,ul cu. °éfii proptită pe spatele scaunului şi pe altul sforăind cu 
11‘ ln 8rindü. Iancu începu să tămâe şi pe arnăuţî. (Pag. 145.) '
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, — Ali ! tâlharule, striga Jianul repezindu-se 
spre dênsul cu mâna desarmată, căci Iamandi îi 
luase armele, dar îndestul de înfricoşităre.

— Nu-1 lăsa tovarăşe că e turbat, strigă 
Stoica ascuncjendu-să după portă.

— Astămpără-te că ne vede de sus, şiopti 
Iamandi la urechia lui Iancu şi se grăbi d’al reţine.

— Aï să-mi plătesci tu odată cu vêrf şi în
desat, strigă Jianu arătând urîcioseî pocituri for
midabilul seu pumn.

— Din ocna părăsită delà Telega nu scapă 
nimeni, răspunse Stoica depărtându-să în interiorul 
palatului cu un ton batjocoritor.

După acel scurt dar dureros incident, prin 
care aflase într’un mod sigur pe răpitorul surorii 

-sale chiar prin batjocoritórea lui mărturisire, fostul 
zapciű şi haiduc fu dus în cămara arnăuţilor, ca 
să ascepte porunca domnésca, ér’ Iamandi să sui 
sus la Vodă. Când el întră, Stoica eşia triumfător 
ţiind în mână un ordin domnesc, prin care Vodă 
Caragea osândea pe Iancu Jianu să-şi petréoa restul 
zilelor în ocna părăsită delà Telega. Chiar în 
acea sără Iancu fii urnit sub bună pază într’un 
cărucior la locul de osândă.

i
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XVI.
Ocna părăsită.

Iancu Jianu fiind adus la Telega fù aruncat 
în ocna părăsită. Nimic mai grósnic, nimic mai 
înfiorător ca acel spaimentător locaşiu al osândei! 
cei mai în verstă sciü cum erau ocnele primitive, 
cari vecuiră pănă pe la jumătatea secolului, în 
care trăim mai nainte d’a să introduce sistemul 
coridórelor sistematice din vremea de acum. Mai

,
V
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nainte ocna nu era alt decât o văgăuna mare 
adâncă şi rotundă săpată în bulz de sare cu pla
fonul boltit în tocmai ca un cuptor, fără de nici 
un stîlp sau alt sprijin, fără de pereţi perpendi
culari şi fără de puţuri laterale, în care să se 
scurgă umecjóla saü apa ce se infiltra în pământ. 
Intr’acele văgăuni locuiau ziua şi nóptea osândiţi! 
fără să vadă vre-odată lumina zile! şi săpa oc
naşi! şi ciocănaşi! fără de nie! o regulă saü sime
trie, păstrând numaî rotunejimea circonferenţe! pănă 
ce saü se prebuşea bolta din causa lipse! de prop
tele, sau se inunda ocna de apă şi ma! tot-déuna 
cotropea pe nenorociţi! din lăuntru.

După asemenea catastrofă acea ocnă se pă
răsea şi lucrători! începeau alta la o mică depăr
tare tot în aceiaş! formă primitivă. într’unele din 
ocnele inundate numai pe sfert saü pe jumetate, 
Fanarioţii car! eraü forte rafinaţi în arta de a 
chinui, suspendaţi un soiü de cuşc! de lemn ma! 
largi saü ma! strimte după cum permitea locul 
une-or! drept în mijloc ma! adesea la o lăture, 
une-or! neacoperite şi espuse la ploî, ninsori şi 
arşiţă, alte-or! acoperite cu scânduri, şiovar, cu 
câte o lespede de piatră după vina condamnatu
lui. Acele cuseï aveaü drept pardosâlă un fel de 
gTatiî de lemn, prin care pătrundea umecjâla cea 
sărata şi se vedea când era sóre adâncimea pro- 
f unditâţi! în prăpăstiil e căreia strălucea li cărirea ape!.

Va! de acela, care era condamnat să*ş! facă 
osânda într’o cuşcă suspendată de otgóne ce o 
făcea să atârne în josul gureî prăpastie!! Acel 
om trăia intr’una cu frica în sîn şi cu temerea, 
ca la un moment dat, otgonul s’ar putea rupe şi 
cl s’av rostogoli urlând în spaţiul mai fără de 
fund. Pe acel om nu-1 prigoni a numai astă te-

•I
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mere, care nu era de loc lipsita de temeiü : ci 
alte chinuri mult mal amarnice îl prigonia ziua 
şi nóptea fără de cruţare! Une-orï nisce chitcanï 
mari cât pisicele, atraşi de mirosul cărnii sale so 
scoboraü într’una pe otgóne pănă la densul şi 
crăşî se suiau, în cât puteau să roză otgonul cu 
ascuţiţii lor dinţi în ori ce moment; alte or! nisce- 
şerpi mari cât balaurii se cercaţi a-şi face cuibul - 
în sinul lor îngheţat de frică! Alt turment mult 
mal înspăimântător îl muncea fără de cruţare ar
şiţa soréiul, care în cursul vere! cădea perpendi
cular d’asupra capului seu, plóia, frigul şi zăpada, 
care îl împroşca iarna şi pe vreme rea şi de care 
nu putea să fugă, căci n’avea unde fiind lipsit de 
orl-ce adăpost! Aştî patru duşmani îl chinuiau 
mal a^narnic ca fómea, deşi nu i se da decât o 
pâne négra pe săptămână, ca setea, deşi merticul 
de apă conţinut într’un mic urcior nu-I era înde
stulător în curs de şăpte zile într’o atmosferă să
rată şi chiar ca amorţâla şi nemişcarea.

Jianu fű cruţat de turmentele acestei vieţi 
mai cumplită ca mórtea; el fii scoborît într’o 
cuşcă ficsată într’o costă a ocnei prin nisce bârne 
înfipte în păreţi în cât putea umbla prin el fára 
să se temă d’a cădea în adênc. Pardoséla era 
tot-de gratii, dar mal dese şi pereţii în două părţi 
erau de sare şi în două de scânduri bine bătute. 
D’asupra capului sëü se închidea la óre-care înăl
ţime bolta ocnei şi intrarea era săpată cam oblic 
într’una din rotunjimele păreţilor. Lui i să dădu 
chiar un pătucian de scânduri şi un maldăr de 
pae, pe care-1 împrospăta în tóté sëptemânele. 
Alt condamnat la ocna părăsită fiind tratat ca el 
s’ar fi crecţut că era ingrijit ca uiţ împărat, căci 
lui i se da pâne caldă, legume şi apă próspeta

I
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la doue zile; cu tóté acestea când së vëcjù in 
àcea scorbură el së crecjù fiinţa cea mai nenoro
cită şi së cercă, din norocire în zadar, chiar să-şi 
Iacă séma siDgur desprincţend gratiele pavelei* 
care erau prea bine ţintuite.

Tot necazul luî, tot focul luî şi totă turbarea 
lui nu şi-l versa asupra luî Iamandi, care-1 scosese 
prin măguliri din codrul seu şi-l dusese pănă la 
palatul domnesc, ci pe Stoica, pe hrăpitorul su- 
soriî sale, pe acela ’1 acusa că l’a ponegrit înain
tea lui Yoclă, numai ca să scape de drépta lui 
rësbunare. însă d’acea resbunäre n’avea să scape, 
aşa së gândea el, deşi era scoborît pentru totă 
vieţa in inima pământului într’un steiü de sare. 
Astă dorinţă îl îmbarbătă forte mult şi,-l făcii să 
rabde cu resemnaţiune tóté suferinţele astei grós- 
nice închisori şi să se porte astfel, ca sa tragă 
din acea purtare tóté folósele putincióse favorabile 
scăpăreï sale.

Avù tăria de inimă d’a së arëta cătră păzi
torul ce veniâ la el la doue zile că-şi suferia sortea 
cu resemnaţiune; ba ce e mai mult së arëtà a fi 
vesel şi voios şi-i dădu inima a spune snóve şi 
glume, în cât în scurt timp dobândi amiciţia tem
nicerului sëü. După ast prim şi fórte greu pas? 
cele-lalte fură mai lesni ci óse în cât- în scurt timp 
reuşi a-şi îmbunătăţi sorta într’un chip cât se 
póte de simţitor prin favorurile ce dobândea. Mai 
intêiü câştiga delà el din când în când câte un 
muc 4© luminare de seu, ca să aprincţă şi el o 
lecă de văpaiţă nóptea ca să nu-1 mai usture 
ochii; dupa aceea dobândi o custură de cuţit ca 
să-şî tae pânea când së mal răcea, căci codrii 
caţî îî rupea gingiile, pe urmă o bucăţică de cre- 
menă şi o giorsă de amnar ca să scapere şi în

us-



140 —

fine un raz vechiü şi tocit ca sa se apere de chiţ- 
caniî şi şerpii ce se scoborau cine scie cum spre’ 
a-1 onora cu neplăcuta lor visita.

De îndată ce dobândi aste scule, nu mai 
stătti multă vreme la gânduri, ci cum së înoptâ 
(vedea lumina zilei prin crăpătura oblonului ce 
astupa gura tainiţei sale) : cum së înopta, da pă- 
tuceanu la o parte, aprindea mucu de luminare 
şi cu razu şi custura de cuţit săpa în peretele de 
sare delà spatele patului un fel de visuină mai 
largă ceva ca grosimea unui om şi fărâmăturile 
de sare ce scotea din săpătură le arunca printre 
resturile gratielor în adânc şi cum se crăpa de 
ziuă punea patul la loc, astupa gura tainiţei cum 
putea mai bine, apoi së culca, mânca, se plimba, 
gonea şorecei, sta de vorbă cu păzitorul când 

şi a doua sâră së punea ârăşî pe lucru cu 
îndoita ardóre. Astfel săpâ în decurs de vre-o 
şâse luni o tainiţă lungă de vreo treî-zecî de 
stânjeni. Fîi nevoit însă să së oprâsca silit de o 
împrejurare neprevecţută, care era p’aprópe să-l 
«coste viâţa.

El săpase într’o dóra în mod oblic de jos în 
sus la voia întâmplării, fără să aibă cea mai mica 
idee despre direcţiunea ce-şî alesese; întâmplarea 
iacù ca săpătura sa să mârgă în direcţiunea al
biei rîuluî ce curge pe lângă ocnă, acărui apă 
îndată ce së apropia gura hrubei de fundul seu, 
së infiltra în pământ, rupse subţirea pojghiţă ce 
o despărţia de gura hrubei şi năvăli spre inte
riorul ocnei ca un torent furios, în cât puţin i-a 
lipsit luî Iancu să nu së înece sau. să se scufunde 
cu volburósele ape ale rîuluî în negrul abis. No
roc că volumul acelei ape nu era prea mare, în

veni a
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cât Iancu putù afla un refugiu nebântuit de apă 
în cealaltă extremitate a temniţei.

A doua zi când veni temnicerul şi veejù chilia 
amicului sëü transformată în albia unui torent, 
së cruci dar din norocire nu bănui că Jianu a 
contribuit la ceva, fiind-că prelinsătura apei în 
jurul pereţilor hrubei, stersese orî-ce urmă de să
pătură omenâscă. El crecjù cum-că apa s’a infil
trat şi şi-a făcut loc într’un mod firesc în pământ 
cum se infiltrase şi în alte locuri şi së grăbi d’a 
raporta cămăraşulul neasceptata minune.

într’acest timp fraţii lui Iancu intervenise pe 
lângă cămăraşiu şi isbutise a’l îndupleca să-i facă 
o sortă mai îngădui tore.

Amza şi Radu Jianu când aflase că fratele 
sëti a păţit buci ucu cu egumenul delà Călîiul şi 
s’a. refugiat în codru, aü făcut tot ce le-a stat 
prin putinţă ca sâ’l împace cu stăpânirea; au 
luat asupră-le plata miei de taleri ce s’a găsit 
lipsă, s’aîi legat cătră egumen ca să le plătâscă 
ci o parte din despăgubirea lucrurilor furate şi 
făcură tot ce le*a stat prin putinţă ca să împace 
pe călugăr şi stăpânirea şi cu dare de mulţi bani 
reuşise a-î obţine ertarea, cu condiţie numai să 
iasă din codru, să se lase de haiducie şi să se 
facă om de trâbă.

Bieţii ómen! acum îşi răsplăteau cu vârf şi> 
îndesat tóté relele ce făcuse mai nainte fratelui 
lor, căci eî mai mult ca el sufereau consecinţele 
faptelor lui. închipuiţi-ve omeni cum së cade şi 
cu dare de mână, boerï ném de ném şi fruntaşi 
în judeţul lor să portă ponosul de fraţi de hai
duci! Nimeni nu le mai zicea boerul Radu sau 
Amza Jianul, ci simplu fratele Jianului, fraţii hai
ducului şi toţi Grecii şi jefuiţii de fratele lor së
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uitau chiondoruşî la denşii ca şi când eî ar fi fost 
compărtaşiî fratelui lor. Daca ar fi avut alte inimi 
şi alte sentimente ceva mai înalte, ar fi băgat de 
séma că se ridicase forte mult în ochii Românilor 
şi se bucurau de o mare consideraţie faţă cu boerii 
patrioţi, care aspirau a scăpa de jugul fanariot; 
dar el biet, fáceaü parte din majoritatea boerilor 
şi boerănaşilor ale căror gramaj urî se hărşise cu 
jugul strein şi găseau prea firéscá şi chiar legală 
domnia grecésca; de aceea el părtineau pe Greci 
şi îşi daü tóté silinţele să scotă pe fratele lor din 
codru, să-l împace cu denşii şi să-l facă un grecofil 
zelos ca şi el. Etă cine- îndemnase mai mult pe 
Iamandi, ca să scrie lui Iancu scrisori peste scri
sori, etă de unde proveneau repeţitele îndemnări 
că fratele lor să se închine stăpânire!; dar pre
cum seim fratele sen se făcea, că n’aude şi ră
mânea în codru.

îndată ce aflară că în fine a reuşit, că fra
tele lor s’au închinat şi că a plecat cu Iamandi 
spre BucurescI ca să obţie ertarea domnéscá, se 
bucurară din suflet şi alergară la isprăvnicie şi 
versară la zărăfia (casieria) judeţului suma de 1700 
talere plus 104 talere dobândă pentru noă luni 
de întârejiere şi obţinfi delà Crucerul Constantin 
Ruset ispravnicul, chitanţă de descărcare, cu con
diţie d’a avea drept să facă zapt (să ţie în zălog) 
totă periuisiea. (averea) lui Ian cu*) (tot învăţul de 
hrăpire al fraţilor sei!). După aceea alergară la 
Bucurescî ca să cadă în genunche la piciórele 
tronului spre a-I obţine ertarea, dar sosiră prea

*) Zapisul de descărcare sö află inserat în totă întie- 
;giinea sa în Revista pentru istorie, archéologie şi filologie 
•de Gr. G. Tocilescu, anul II, vol. I, fase. I, pag. 237.
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tare] iu, Ian cu era deja trimis la ocna Telega şi 
tóté cercările ce făcuse d’aî căpeta graţia, răma
seră zadarnice, pentru-că cumnatul lor Stoica era 
la palat şi la favórea lui Vodă, în cât le strică 
tóté rosturile. Neputând obţine alt-ceva mai bun, 
abia reuşiră să dobândâscă autorisaţiunea d’a-î 
îndulci traiul şi d’a-1 scote din ocna părăsita. So
sirea lor la ocnă ca să dea în mâna cămăraşiului 
ast ordin domnesc, abia precedă cu vr’o trei zile 
întâmplarea revărsare! ocnei luî Iancu.

îndată ce află de astă întâmplare, cămăraşul 
se prefăcu, că-î este milă de ăst nenorocit, care 
de era get beget boer ca şi el, pe care mintea 
nu-1 povăţuia cum să së porte în vremele luî şi 
se apucase să liaiducâscă în codru espus perico
lelor. pe când atâţia şi atâţia semeni d’aï lui hai- 
duceaü ziua nani iezea mare în mijlocul oraşelor 
si de faţă cu totă lumea. De aceea dădîi ordin 
să-l scotă din ocnă şi să-l instaleze în o căsuţă 
curată bine mobilată potrivit epoceî, dar şi bine 
zăbrelită, care se afla situată chiar sub acoperă
mântul oaselor luî. Din acea zi Iancu deveni a- 
micul şi conmeseanul cămăraşuluî căruia nu-î păru 
de loc rëü, din contră só bucură că a legat ami
ciţie cu aşa grădină de om, căci precum am mai 
zis, Iancu când vrea era aşa de vesel şi mucalit, 
în cât descreţea fruntea cea mai încruntată.

De îndată ce só stabili în casa cămăraşuluî, 
Iancu se bucură de o libertate aprópe complectă; 
el nu fu învestmântat ca toţî ceîlalţî condamnaţi, 
ci-şî păstra hainele sale boerescî, adecă cele ce-î 
procurase fraţi! seî; el era îngăduit să umble liber 
prin curtea cămărăşieî, cu manile libere, având 
la piciére numai un lănţişor subţire ascuns în şal
vari; el eşia din curtea cămărăşieî şi só plimba

I'
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prin împrejurimi însoţit numai de un arnăut ar
mat şi nóptea era cruţat de chinul d’a fi încătuşat 
în butuc ci numai dormia între doi arnăuţî. Ase
meni şi când venia să mănânce cu boerul la masă, 
i se petrecea căpetîiul lanţului delà piciére pe 
după un belciug bătut într’un butuc de lemn as
cuns sub masă şi acesta numai de ochii lumii ca 
să se supună severităţel regulamentelor, căci pur
tarea Jianului nu da cămăraşuluî cel mal mic 
pretext de îngrijire. Acesta ca să se încredinţeze 
de lealitatea fostului haiduc, îl pusese de mal 
multe ori în închisore, se prefăcuse că nu-1 supra- 
veghia îndestul şi uitase deschis cătuşul delà lanţ, 
însă Iancu care numai prost nu era, înţelese şiri- 
tenia, nu căc]ii în cursă şi se feri d’a-î da vre-un 
pretext de nelini see.

Să nu credeţi însă, că renunţase la mult do
rita libertate şi că încetase o clipă măcar d’a se 
gândi cum s’o obţie mal lesne şi mal sigur. Linis- 
cea sa era o prefăcere, vesela sa nepăsare o pre
facere, feréla d’a abusa de libertatea ce i se acor
dase o prefacere şi chiar amiciţia ce arëta cămă
raşuluî, care pentru el nu era alt decât un tem
nicer tot o prefacere. El se silea să dobândésca 
amiciţia şi încrederea tuturor, chiar a arnăuţilor, 
cari-1 însoţia când dormia şi când eşia p’afara, 
pentru ca la vreme cu prilej să le potă amăgi 
vigilenţa şi să scape lesne. Avù însă prudenta 
pacienţa d’a ascepta totă tóm na şi totă iarna fără 
să arate cea mai mică dorinţă de scăpare şi pân
dind cu răbdarea pisicii timpul cel mal priincios. 
Acel timp sosi însă tocmai după-ce se topi ză
pada, se încălcţi vremea şi se îndreptară drumurile.

Cămăraşul, deşi învêrstit, era burlac, adecă 
neînsurat: el avea ca amici doi burlaci, ca şi el

r



i'
— 145 —

din care unul era vătaful plaiului local şi altul 
Serdar peste arnauţiî care păzea ocna. Cu aceşti 
doi inşi şi cu Jianu petrecea el când vrea să 
cliefuiască câte odată, ca să mai scape de ale griji 
şi nevoi. Jianu era nelipsitul lor conmesean atât 
în cămarăşie cât şi în orăşel pe la boerănaşii şi 
funcţionarii localnici, pe unde se ducea cămăraşul. 
Dormia el nop tea cu un arnăut la drépta şi cu 
altul la stânga, dar cât ţinea ziulica de mare 
pană séra, în tot decursul carnavalului îşi scotea 
din capete ţiind-o lanţ numai în chefuri şi ziafeturi.

în sfârşit sosi şi lăsatul-seculul de brânză, 
care după cum ţinem minte în copilăria nostră 
se serba cu mai mare saltant ca în ziua de azi. 
într’acea zi chemă cămăraşul pe cel doi amici a: 
se! şi pe Iancu, ca să petrâcă cât opt şi se puse 
să mănânce şi să bea la tórtá. Bucatele eraü multe 
şi gustóse, vinul era dulce şi beutor; se scurgeaţi 

; carafele în gâturile ómenilor în vecjul ochilor, în 
cât în scurt timp cămăraşul şi camaracjiî se! se 
făcură cuculeţ. îndată ce simţi Jianu că boeril 
au luat purcéua de codă, se prefăcii că şi pe el 

: l’a furat sfântul şi începù să îndese pe camaracjl 
cu beutura.

După-ce vecjii pe boerî sforăind unul culcat 
cu capul răzimat de perete, altul cu céfa proptită 
de spatele scaunului şi altul sforăind cu ochii în 
grindă, Iancu începù să tămâe şi pe arnăuţî, care 

i numai câinoşî nu era cu sângele Domnului. Sti
clele şi clondirile cu dibăcie furate după masă şi 
furişate în mâniie acelor polobóce desfundate ce 

! se numiaü arnăuţî, se deşertau unul după altul 
cu o iuţâlă uimitóre şi borcanele dolofane se um
pleau şi se premeneau de voioşii slujitori, care 
erau mal mal în dóga stăpânilor, cu repecjiciunea cu 

„J. Z.“ io
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care carafele se desgoleaü. Pe când beţia era în 
tóta splendórea sa, pe când slujitorii dau dovecjî 
prin sgomotósele lor vociferări şi cântări c’au a- 
tins superlativul beţiei, Iancu ca amic al casei i 
dădu ordin slugilor să cinstescă şi pe arnăuţiî din j 
curte şi apoi începu să umple aerul de armonió- 
sele sunete ale unor manele turcesc!, tereremurî j 
grecesc! şi cântece arnăuţesc! cântate de haiduc j 
cu un viers desmerdător, căci Jianu avea o voce 
prea plăcută, în cât mişcă pănă la lacrămî pe toţi 
Grecii, Turci! şi arnauţi! câţi se aflau acolo în j 
calitate de slug! şi păzitor!. De-odată, când entu- l 
siasmul era la culme, Jianu tăcu. din cântare.

— Cântă adelfe ! striga unul din arnăuţ!, ca- 
ve-1 păzea pe el.

— Nu pot că ine strânge cătuşele delà pi
ciorul drept, răspunse Iancu schincind.

— Scóte-o, zise celait arnăut camaradului seu.
Arnăutul se plecă şi i-o scóse, ér’ Iancu re- 

începu să cânte cu îndoit foc; dar după un cântec j 
ér’ se opri şi ér’ începu, să schincéscâ.

— Cântă, bre’ strigă al doilea arnăut.
— Oh ! nu ma! am inimă că ine ustură rana ; 

ce mï-a făcut cătuşea delà piciorul stâng.
— Scóte-o şi pe acésta, că suntem no! aie!, j 

zise acelaşi arnăut şi celait éraçï së plecă şi scóse ; 
şi p’a doua cătuşe.

De aci încolo să te ţi! cântece, chefuri şi j 
chilomane pănă nóptea târcţiu. Când se înoptă : 
Iancu după aparenţă era turtă, cămăraşul şi amici! j 
se! sforăiau şi arnăuţiî cădeau unul după altul • 
prin jurul mesei. Insă cam peste o oră după-ce ; 
înoptase, beatul de Iancu care ajunsese să törne 
vinul pe lângă gură pe haine în loc d’a-1 turna 
în gură şi să nu-ş! ma! póta ţine capul pe umere,

■
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ridica de-odată fruntea în sus, măi întêiü a lene 
şi apoi cu destulă viociune; se uită în juru-î cu 
óre-care nelinisce şi după-ce se încredinţa că toţi 
dormeau duşi, se puse copăciel pe picidre ca şi cum 
nici n’a fi pus vin pe limbă, întră în cămara că- 
măraşului, scóse dintr’un sepet un rând din cele 
mai frumóse haine ale boeruluî şi se îmbrăcă cu 
dênsele. Hainele ’î venia ca şi cum fusese croite 
pe trupul lui. După aceea luă din perete un seléf. 
de argint împodobit cu un iatagan şi doue pistole 
frumos încrustate cu argint şi sidef şi-l legă de 
brîü; apoi deschise al doilea sepet şi scóse din 
el o pungă dolofană plină numai cu rubiele de 
aur curat. Pe urmă eşi afară aşa ca şi cum ar f 
vrut să se plimbe, eşi din curte tot aşa într’< 
doră şi negăsind pe nimeni, care să-l oprésca 
apucă pe cursul apei Tclegei în jos spre Doftana 
apoi sui o costă spre drépta şi merse, merse t0tă 
nóptea, aci suind şi aci coborînd, trecând ape 
mari şi mici pe bâjbâite cum putea dar fără să 
întêlnéscâ picior de om.

Când se crăpa de ziuă lăsase Câmpina mult 
înapoia sa, trecuse délül Poianeï şi mergea, mer
gea. întins spre Filipescî. Când întră în pădurea 
ce se scobora pană în valea Prahovei, së întêlni 
cu un preot călare, care venia spre Câmpina 
şi-î zise:

I

— Sărut mâna, părinţele.
— Plecăciune tată, respunse preotul.
— Dar de unde vii Sfinţia Ta?
— Delà Mărgineni; dar D-ta?
— Eü viü delà Bréza. Dar unde te duci tată ?
— Acasă cocóne.
— Dar de unde escï, Sfinţia Ta?
— Delà Brebu.

ic*
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— Nu e aşa departe.
— Nu; dar D-ta de unde escï?
— Eü? eu nu sunt dup’aicï.
— Së cunôsce după graiü, că escï Oltean.
— N’aï greşit sunt Oltean şi Cemăţean.
— Dar ce vént te-a abătut p’aci pe la noi?
— Păi să vecţi, m’a orânduit vătaf de plain 

în Prahova şi mai nainte d’a primi slujba am 
venit să vecj locurile.

— Nu e prósta slujbă; dar cum se face sa 
umbli pe jos?

— Eü biet, am venit călare pe un cal forte •* 
bun, însă când să me întorc, cam pe la gura Va
rului mî-a alunecat calul şi a căcjut aşa de reu 
în cât a murit pe loc.

— Ce să zici? pocinógele pentru omeni sunt
făcute !

— Precum spui ! Dar sciî că aï bun cal 
Sfinţia Ta!

— Da, nu e rëü.
— Să fie cu putinţă să se gâséscâ aşa cai 

bunî p’aicî?
— Acest cal nu e din jiartea l'oculuî, ci e 

cal de Misir cumpărat cu 400 talere delà un 
Mârzac.

— Ia ascultă părinte, cât cerî pe calul Sfin
ţiei Tale?

— Nu-1 daü nicï cu 500 de talere, căcî nu-mî 
e de vencjare.

— îţi daü 600, ca să cumperi doi cai.
— Dar pănă acasă cu ce .ine duc eu? es- 

clamă popa scărpinindu-se după ureche îndată ce 
aucji de aşa mare sumă.

— Ei! pănă la Brebu e o palmă de loc.
— Dacă-mi dai 700 ţi-1 dau.a

■
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— Cam sărat părinte!
— Fie că face.
— Eî! dacă e aşa, aï noroc.
— Să dea D-c|eu, răspunse popa dând mâna 

cu hoerul spre semn de învoială.
— Ia fă bunătate de plimbă calul niţel, ca 

să-î vëd umbletul.
Popa drept ori-ce răspuns să întorse înapoi, 

merse cât-va şi apoi veni ărăşî de unde plecaseI
şi zise:

— Ei îţi place?
— Ia fă bine de descalecă ca să încalec şi 

eü, să văd cum mă portă.
Popa descălecă şi Ian cu după-ce încălecă să 

duse şi el pănă la un loc, apoi să întorse şi ér’ 
să duse şi apoi zise popii:

— Ia ascultă părinte, cum te cliiamă pe Sfin-

i

L

ţia Ta?
— Popa Dinu ; dar pe D-ta ?
— Pe mine Iancu Jianu haiduc, bogdaproste 

pentru cal. Zicênd aste cuvinte dete pinteni ca
lului, scóse din pept un ţipet sălbatic şi dispării 
în bungetul pădurii într’un galop vărtegios.

Bietul popa Dinu rămase în loc încremenit 
şi începu, să fluere a pagubă şi să să uite lung 
după urmele haiducului.

— Phiü, ucigă-te crucea drace ! mă păcăli 
procletul! zise apoi preotul făcându-şî crace ca 
de necuratul şi pe urmă o lua rara şi să întorse 
pe jos spre casă.

Când să desceptară chefuiţii delà Telega, Iancu 
Jianu era departe.

Finele Jianului Zapciiî.




