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INTRODUCERE

Baba Cristlna.
Intr’o stradă depărtată, aşezată Ia marginea Bu

cureştilor, se văd încă şi astăzi ruinele unei mici 
căsuţe.

Nimic nu se mai poate distinge din ceea ce a fost 
odinioară 1 Numai acele rămăşiţe par a zice trecă
torului că totul e schimbăcios In lumea aceasta !

Şi cine ştie, poate că aicea odată locuia o fată 
frumoasă, cu zâmbetul pe buze şi cu bunătatea In 
inimă. Poate locuia o virtute, foarte rară In zilele 
noastre, o virtute retrasă la o parte de sgomotul 
marilor oraçè.

Se poate să fi fost astfel vechea stăpână a tri
stelor ruine; atunci Insă pe când am cunoscut*o eu, 
era o femee bătrână, cu părul alb şl cu fruntea în
clinată spre pământ.

Locuia In aceste rămăşiţe, care pe atunci aveau 
încă forma unei căsuţe destul de plăcută şi era sin
gură împreună cu un băiat ca de 24 ani.
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Es îşi iubia copilul şi VIntilă, astfel se numia e!r 
era singurul ei sprijin.

Făcusem din întâmplare cunoştinţă cu dânsul şi 
inteligenţa lui cea mare din acea zi mă captivase 
cu totul.

Îmi plăcea mult să stau de vorbă cu el.
Intr’o zi, luai hotărîrea să mă duc la casa lui. 

Erau ruinele acestea bătute astăzi de vânt. Aci găsii 
pe bătrâna-i mumă.

Se zice că omul când îmbătrâneşte prea mult 
ajunge iarăşi îq mintea copilăriei ; Cristina, astfel 
se numia mama lui Vintilă, era destul de înaintată 
In vârstă şi cu toate astea nu perduse nimic din 
raţiunea ei.

Vorbea adesea puţin, dar totdeauna cu multă 
judecată. La ea găsiai vorbe sănătoase, poveţi bune 
şl niciodată nu se plângea de soarta ei.

Trecuse prin multe în viaţa ei, avusese şi zile 
albe şi zile negre, în totdeauna bravă cu un eroism 
nedescris pericolele şi mulţumia lui Dumnezeu şi 
pentru mult şi pentru puţin.

Numai la moartea soţului ei, un bătrân respec
tabil, vărsă lacrămi mama Cristina. Numai atunci 
plânse, căci inima-i nu putu să rămâe rece la o aşa 
crudă despărţire. Încolo, nenorocirile cele mai mari, 
erau pentru dânsa un vânt trecător, o furtună care 
trebuia să lase în urmă-i o zi frumoasă şi un cer 
senin.

„De ce ne-am întrista, îmi zicea adesea dânsa, 
rţn faţa restrlştelor, când astfel e menit omul ca să 
treacă prin ele? Fericirea este ea mai mult de
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-cât mulţumirea ce o simte cineva? A fi cineva mul
ţumit nu este a fi fericit? Să ne mulţumim dar cu 
tot ce avem, sä ne mulţumim cu bunurile ce ni le 
dă Dumnezeu, să ne împăcăm cu nenorocirile ce ni 
le aduce soarta şi atunci vom fi pururea fericiţi !a

Când Insă gându-i se oprea asupra bărbatului ei, 
atunci ochii i se umpleau de lacrămi.

„Cea mai mare durere din lume a fost perderea 
bătrânului meu soţ, zicea dânsa, dar Iarăşi mulţu
mesc tatălui ceresc că mi* a dăruit pe Vintilă cu 
care mai mă mângâiu în aceste negre zile. Cum aş 
fi putut trăi oare pe acest pământ ?“

Sărmana Cristlnä 1 nu ştia pâaă unde poate creşte 
durerea la un om !

Intr’o seară când m’am dus la dânsa, am găsit-o 
lângă sobă şj plângea !

Era iarnă; când m’a văzut şi-a şters lacrămi le şi . 
m’a poftit să mă apropii de foc.

Tăcut şi plin de mirare m’am apropiat de bine
făcătorul foc. Pentru prima dată o vedeam astfel. 
N’am cutezat s’o întreb care-i cauza durerei sale; 
m’am întristat însă mult, căci o veneram şi sim
ţeam pentru dânsa o iubire de mumă.

Amândoi tăceam; tocmai târziu de tot întrebai.
— Mamă Cristino, dar unde e Vintilă?
— Vintilă! îmi răspunse ea şi vocea-i i se umplu 

de lacrămi.
Un fior îmi străbătu atunci peptul şi o presimţire 

tristă mă făGU să tremur.
— La ora aceasta el obicinuia în totdeauna să 

fie acasă, îi mai zisei eu.
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— Da, este adevărat, Insă de acum pe bunul şl 
drăgălaşul meu copilaş nu-1 vei mai vedea lângă 
mine 1

Aceste cuvinte mă făcură să înţeleg totul.
— Dar bine mamă Cristină, unde s’a dus Vintilă ? 
Ea ridică o mâuă în sus şi-mi arătă cerul.
— Acolo locueşte prietenul tău ; acolo a voit să 

se ascundă singura speranţă a zilelor mele !
Aceste cuvinte mă întristară mult şi nu putui să 

opresc două lacrimi, care veneau să-mi ude ochii.
Din acea zi, vizitam mai des pe sărmana bă

trână şi din zi în zi mi se păru că merge spre mor
mânt.

Intr’o seară m’am dus cam târziu la dânsa.
Ea şedea pe o laviţă şi plângea.
— O, cât ai făcut de bine că ai venit, îmi zise 

dânsa cu glasul ei trist şi plângător.
— Voiu veni In totdeauna, îi zisei, dar aş fi vesel 

când nu te-aş mai vedea tristă I Acum Vintilă a 
murit şi orice-aî face nu vei putea să-l învii. De 
ce oare ne-am mai întrista pentru cei morţi, nu oare 
toţi o să murim ? Lumea aceasta este mai mult 
de cât un loc de durere, unde fiecare om vioe să-şi 
plângă naşterea sa ? Din ţărână şi în ţărână, asta 
este legea noastră; să nu ne mai întristăm atunci 
ci profitând de puţinele zile ce avem a trece, pe 
acest pământ, să fim veseli. Bucuria ar trebui să fie 
menirea noastră.

Bătrâna ascultă aceste cuvinte, apoi clătină din cap. 
— Gândind numai, continuai eu, că toţi vom trece 

pe aceeaşi cale, că la trecerea noastră prin lume
.

î
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toţi vom bea din paharul morţii, pentru ce oare 
ne-am întrista? Ce plângem noi la un om care a 
murit? Perderea sa? nu, căci pentru a trece întro 
aită lume, fie ea reală sau Ideală, suntem toţi fă
cuţi, de sigur deci că nu plângem de cât timpuria 
lui perdere, plângem timpul care ar mai fi putut 
sta cu noi.

Plângem timpul 1 o câtă rătăcire ! Dar este zi în 
care omul să nu simtă durere şi este om care în 
viaţa-i să nu verse lacrămi ? De ce dar am mai re
greta un timp de durere, când ne putem scăpa 
de el ?

După mine, mamă Cristino, omul cât trăeşte ar 
trebui să fie vesel, să pue orice întristare la o parte, 
iar după ce a murit să fie uitat, căci la ce bun ar 
folosi tânguirile şi lacrămile?

Cu astfel de cuvinte căutam să consolez pe buna 
bătrână, când ea ştergându-şi lacrămile începu să-mi 
zică :

— Pe cât sunt de raţionabile cuvintele d-tale, pe 
atât sunt depărtate de inima omenească. A iubi este 
o calitate sădită de natură In inima omului. Vintilă 
a fost copilui meu, l-am iubit, l-am crescut şi cu el 
îmi mângâiam orele cele negre şi tot cu el petre
ceam minutele mele de fericire 1 Dacă astăzi II 
plâng, nu plâng perderea lui, nu plâng nici timpul 
care ar fi mai putut trăi, plâng Insă nenorocirea 
mea. A fi lângă copilul meu era pentru mine o fe
ricire, era o alinare a oricărei suferinţe, iată de ce 
plâng. Când cineva ţi-ar tăia o mâna, vei putea oare 
eă nu plângi? Sunt sigură că nu. Vei plânge şi vei
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geme, fiindcă te doare. . Operaţiunea va fi plă
cută, mâna nu o vei mai putea dobândi, pentru* 
ce dar vei plâDge? Plângi fiindcă nu poţi să nu 
plângi.

Cât pentru cuvintele d-tale, că dacă omul moare 
mai curând sau mai tâziu este tot una, pot să-ţi 
spun că greşeşti cu totul.

Nu cunosc carte multă; a citi şi a socoti, iată la ce 
se re6umă ştiinţa mea, dar timpul care mi-a albit 
părul, m’a făcut să am puţină experienţă.

E foarte adevărat, pentru un om personal viaţa 
e nefolositoare; nu e tot aşa însă când vom vorbi 
în comun.

După cum un om e capabil pentru un singur ca
priciu al său să omoare mii de oameni prin barba
rele războie, care după cum am auzit nu sunt de 
cât nişte urme bestiale, sau prin legi rele, care au 
de scop a apăsa pe o parte din oameni si după cum 
se întâmplă, In totdeauna pe cei slabi ; tot astfel 
se întâmplă câte un om care, sfărâmând tirania, pe 
ruinele ei înalţă stindardul libertăţii şi al egalităţii. 
De multe ori viaţa unui om poate să uşureze vie
ţile a o mulţime de oámení.

Astfel îmi vorbi bătrâna Cristina şi vorbele ei nu 
putură să nu mă mişte.

Tăcui şi rămăsei mai mult timp gânditor.
Eram biruit şi nu mai puteam să zic nimic.

: Bătrâna însă vorbi despre altceva.
Era frumos să vezi . pe o femee bătrână, ci» 

pirul alb ca bumbacul, susţinând nemurirea sufle-



— 11 —

tulul, susţinând viaţa viitoare şi credinţa într’un 
iad şi rafu.

Era frumos, impresionabil tot odată, dar câtuşi 
de puţin nu era adevărat.

Vă spun drept că nici odată n’am petrecut o seară 
mai plăcută ca aceea.

Să discut mi-a plăcut în totdeauna şi pe cât aşi 
fi evitat la început orice discuţiune cu acea bătrână, 
căci mi s’a părut simplă cu totul, pe atât rămăsei 
acum uimit de inteligeaţa şi cultura ce avea.

Nu voiu zice niciodată că era o celebritate, dar 
pentru etatea ei, atunci când mintea începe să de
cline şi pentru posiţiunea în care se afla, era o 
adevărată celebritate.

Cine ar fi crezut că într’o stradă destul de uitată, 
'intr’o casă nebăgată în seamă, s’ar găsi fiinţe, care 
nefăcând parte din clasa bigoţilor fac parte însă 
din clasa spiritualiştilor!

Această bătrână era încă evlavioasă şi în zadar 
-m’aş fi încercat s&-i schimb părerea.

Cel mai bun lucru pentru un om este să nu dis
cute niciodată cu un bigot, căci discuţia poate a- 
junge prea departe.

Puţinele cuvinte însă ce le auzii mai nainte mă 
făcu să văd că ea nu era o femee lipsită de instrucţie.

— Ia ascultă, fătul meu, mă întrebi ea, ce vezi 
dumneata îo acest mare univers ?

— Două lucruri, i-am răspuns.
— Şi ce anume?
— Materie şi spaţiu.
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— Eşti greşit, îmi zise ea, şl cuvântul ei era scurt, 
ceeace arăta că părerea mea o întristase.

— Nu este numai materie şi spaţiu, pronunţă 
dânsa ; mai este şi un spirit, o putere infinită şi 
fără început, care ştie toate şi după a cărui voe se 
fac toate. Există o fiinţă neexplicată, cu o putere 
nemărginită şi de o bunătate neexprimabilă. Acea 
putere sfântă, bună, fără sfârşit şl început se nu
meşte Dumnezeu. In el cred eu şi în el ar trebui 
să crează orice om cu raţiunea întreagă. Da, fătul 
meu, departe de aci, in sferele cereşti există o altă 
lume. Acolo nu e nici durere, nici lacrămi, nici căinţă ! 
armonia cea mai mare domneşte şi iubirea reciprocă 
e perpetuă.

După moarte, omul trece în acele sfere senine.
— Şi în ce mai trece nemuritorul om? întrebai 

eu surâzând în mine.
— Va trece spiritul, Iar materia va rămâne aci de 

unde a fost luată. Despărţirea spiritului de corp 
este trecerea fiecărui element la locul său.

Entusiasmul cu care vorbia această femce mă 
Uimi. Avea atâta convingere în vorbă, încât credinţa * 
ei era neclintită oa o stâncă.

— Nu-i aşa, dragul meu, continuă dânsa, că şi d-ta 
vezi lucrurile tot aşa după cum le văd şi eu?

— Ai dreptate, i-am răspuns, să crezi astfel când 
fiul dumitale s’a despărţit aşa de curând de dum
neata. De sigur nu te poţi lovoi niciodată cu ideea 
că nu-1 vei vedea şi de aceea împingi speranţa du- 

• mitale în lumea viitoare. ,
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— Cum ? Dumneata adică nu vrei de Ioc sä crezi 
că există o altă lume?

— Nu, am răspuns.
— Şi pentru care cuvânt oare?
— Pentru cuvântul că nu pot crede într’un lucru,, 

pe care nici nu-l văd nici nu-l pot înţelege cel puţin.
— Nu vezi, nu înţelegi I dar ori unde te vei uita 

vei vedea Dumnezeirea în toată splendoarea sa, fle
care taină a natúréi nu este de cât o acţiune di
vină. Observă luna, cerul, soarele, pământul, stelele, 
observă întregul univers, şi toate acestea Iţi vor 
vorbi despre Dumnezeirea pe care nu vrei s’o în
ţelegi.

— Nu că nu voiu să înţeleg, dar nu te pot înţe
lege. Cine oare n’ar voi să creadă că sufletul său 
este nemuritor? Când văd însă că omul nu este* 
mai mult de cât o aglomeraţiune de celulele, ce pot 
să zic?

— Ascultă fătul meu, îmi zise bătrâna, crezi d-ta^ 
că in om există materie şi spirit ?

— Nu, răspunsei eu, ca să văd care va fi rezul
tatul.

— Atunci iţi voiu proba. 1
Şi bătrâna începu :
— Admite că un om S’ar duce să săvârşească urt 

rău oarecare.
— Bine, răspunsei, să admitem. \
— Eu zic că materia Pa împins ca să-şi facă aceasta 

propunere.
— Nu cred.
— Ascultă şi vei înţelege.
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Acel om s’a dus spre a săvârşi răul; pe drum 
«dese» se întâmplă de stă puţin şl se gândeşte, ar 
vrea par’cl să comită răul şi ar vrea să nu-1 comită- 
Există o luptă în el şi această luptă trebue să fie 
Intre două lucruri care se opun aceleiaşi idei.

Ei bine, această luptă este între materie şi spirit ; 
*\n sfârşit ceea ce-1 face, ce-1 opreşte oarecum de a 
nu comite râul, mustrarea conştiinţei în urmă, nu
mesc eu spirit, suliét. Materia o vedem, şi de aceea 
nu mai e trebuinţă ca să-ţi mai vorbesc despre ea.

— Bine, răspunsei, admit că în om există spirit, 
-dar cum mbar putea proba că acest spirit pe care 
îl numeşti suflet este nemuritor şi că nu piere odată 
cu omul ?

— Foarte lesne, îmi răspunse ea, ascultă.
Şi bătrâna începu :
— Si te luăm pe dumneata de exemplu.
— Iţi mulţumesc, îi răspunsei, de preferinţa ce 

!ml faci.
— Sâ admitem, continuă bătrâna, că dumneata 

mâine chiar, nu mal departe, te-a ales ministru.
— Buni slujbă, răspunsei, numai in câte-va luni 

te poţi clp&tui cu un aşa portofoliu în mână.
— Sâ slcem că după un timp oarecare aş veni să 

~te întreb, dacă eşti mulţumit cu slujba asta. Ce zici 
că mî-al răspunde?

— Desigur că nu.
— Just, vei dori atunci poate să fii un dictator 

tn ţară.
— Asta e slujbă şl mai bună, exclamai eu, căci 

.poţi să furi fără a fi controlat. ~r
j

!
i
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— SI lăsăm glumele la o parte, pronunţă bătrân* 
surâzând. După câtva timp am venit la dumneata ca 
să te întreb dacă te mulţumeşti cu funcţiunea ce ai 
luat. Ştii ce-mi vei răspunde?

— Că nu sunt mulţumit desigur, căci aş voi cât 
se poate să fiu tot mai sus.

— Ei bine, după cum vezi, pe orice treaptă am 
pune pe om, el tot nu va putea fi mulţumit; de unde 
rezultă că el nu-şi găseşte nici un loc pe pământul ' 
acesta şi de aceea tinde spre infinitate şi tot ce tinde - 
spre infinitate trebue să fie nemuritor.

Aceste cuvinte ale bătrânei mă uimiră cu totul.
Ea credea în dumnezeire, credea în nemurire şi 

poate că asta a făcut-o să braveze cu atât curaj« 
toate loviturile ce i le trimetea soarta.

Religiunea dacă a avut şi consecinţe rele, nu 
este însă mai puţin adevărat că a avut destule sa
lutare.

Câte flioţe disperate nu şi-au aflat alinarea dure
rilor în această înaltă credinţă f

Câte suflete nenorocite nu au trăit decât numai> 
eu această speranţă deNviaţă, viitoare şi murind aii 
murit fericite.

Cuvintele bătrânei mă Îâcură să mă gândesc astfel 
mai muit timp, şi deşi eram departe dé a crede 
eeeace-mi spunea dânsa, vedeam totuşi în ea o feinee 
fericită.

Era încă credincioasă şi pentru /mulţi oameni 
credinţa este arma care distrage'şi luptă în contre 
tuturor pericolelor. ' '
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— Nu-i aşa că acum te-al convins de adevăr, mă 
întrebă dânsa după un timp de tăcere.

— Fiecare- are facultatea de a judeca lucrurile 
astfel cum va voi, îi răspunsei.

— Asta e drept, dar nu mai mă pot îndoi ci şi 
«dumneata vei judeca acum ca şi mine. t 

— Şl a crede în nemurire?
— Da.
— O, niciodată. M*aş crede cel mai fericit când aş 

putea avea această vagă şi neexplicabiiă credinţă, 
•dar ce poţi să, fad când vei cugeta la formaţiunea 
pământului, la origina omului, la stările prin care a 
trecut el, când vei judeca cu atenţiune chiar însăşi 
Teligiunea? O! nimic, nimic nu există în acest univers 
«decât materie şl spaţiu !

— Dar cum rămâne atunci cu acea probă a mea 
•cu care Iţi demonstram nemurirea sufletului ?

— Proba dumitale va cădea îndată ce vom lua un 
«ălbatic. Şi el e om, însă la dânsul nu vei mai găsi 
nici o mustrare de conştiinţă când va voi să comită 
vreun rău, şi prin urmare nu vei mai putea despărţi 
«piritul de materie. Dânsul nu va cere ca să fie 
'Înălţat din treaptă în treaptă, ci se va mulţumi în 
«tarea care se află şl numai atunci va fl nefericit 
când 11 vei sustrage din traiul lui de viaţă normală. 
£ja dânsul prin urmare nu mai există nemurire.

Cât pentru om, dacă el ar fl făptura lui Dumnezeu 
şl dacă Dumnezeu î-a făcut după chipul şl asemă
narea lui, nu ştiu atunci zău ce idee ml-aşi putea 
face despre dânsul. De ce oare marele şi puternicul 
Creator nu a creat pe om deodată perfect, ci mereu

mereu

♦»
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il perfecţionează ! cftci trebue să admitem cS nimic 
nu se face fără voia lui.

Da vom admite că aşa este voinţa lui, atunci m’aş 
mira mult cum o fiinţă perfectă ca Dumnezeu ar 
putea avea gusturi atât de excentrice, căci bar
barismul şi neghiobia oamenilor au fost adesea 

nenumărate nenorociri. Şi în cele din urmă 
toţi ştim că omul nu a fost in starea ia care se află 
astăzi dala începutul său, ci a trebuit să se desvolte 
treptat, treptat.

Oameni barbari se află şi în ziua de astăzi, şi după 
cum se ştie sunt mai inferiori, mulţi din ei decât 
cele mai degradatoare animale neraţionabtye. Judecând 
starea actuală a acestor sălbatici, trebue să admitem, 
şi nu poate fi altfel» că oamenii primitivi erau destui 
de asimilaţi la raţiune cu animalele ce-i înconjurau. 
Că primul om să fi fost cultivat până in gradul tn 
care se află astăzi nu se poate admite ei că a fost 
destul de dobitoc este că a greşit mâncând din pomul 
oprit şi corni(ând astfel, cel mai mare păcat care a 
căzut ca un trăsnet peste capullui şi peste noi toţi, 
cici dumneavoastră aşa credeţi.

Ei bine, Dumnezeu a făout pe om după chipul şl 
asemănarea lui.

După chipul, treacă-meargă, dar după asemăna
rea lui! , .

Ce idee Unt pot face eu despre a tot puternicul 
autor al universului, când 11 vom găsi asemeni cu 
un om barbar, pe care nu l-aş compară nici eu un 
animal ?

Hei, mamă Cristino ! bună e religiunea, dar jude-
loin Tunsa, CîpiUn de hsiduci.

cauza a

2
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când puţin mai mult, vom vedea că nu tot ce ni se* 
spune este adevărat.

— Eu nu cred de trebuinţă, îmi zise bătrâna, 
să mai recurgem la ajutorul sălbaticilor, căci atunci 
vom fi mai cruzi decât sălbaticii. Câte lucruri nu 
sunt în lume neexplicabile! Ceeace zici dumneata 
însă este nod la papură. Că omul e făcut după chipul 
şi asemănarea lui Dumnezeu, cine a zis? tot noi 
oamenii. Noi am voit să ne mândrim aşa de mult.

Cu discuţiunea noastră orele trecură mai repede 
şi deodată mă pomenii că ceasurile erau douăsprezece.

M’am sculat şi am voit să plec.
Afară era un frig îngrozitor, vântul sufla cu vio

lenţă şi ridica munţi de zăpadă în aer.
— De ce nu stai în astă noapte la mine, îmi zise 

buna bătrână, ştiu că trebue să stai departe de aici 
şi frigul e prea mare.

Eu, ce-i adevărat, n’am lăsat să fiu mult rugat şi 
am rămas ca să dorm acolo.

Mama Cristina trecu în odăiţa cealaltă, făcu focul 
şi jumătate de oră în urmă, eram legănat pe braţele 
lui Morfeu.

A doua zl m’am sculat de dimineaţă. Acum afară 
era un adevărat potop.

Ningea de părea că s’a rupt cerul şi că toată ză
pada cădea deodată pe pământ.

Ca să plec nu era chip.
— După cum văd, fătul meu, trebue să stai şi 

astăzi tot la noi, îmi zise bătrâna.
— Văd şi eu, îi răspunsei, căci această revoluţiuoe 

a naturel îmi ordonă astfel.

’ií
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— Nu-i nimic, vei sta şl astăzi cu mine .şi* ca să 
«nu-ţi fie urât volu începe să-ţi povestesc o istorioară, 
•care sunt sigură că-ţl va plăcea mult.

— O, da, mie Îmi plac totdeauna istorioarele,
— Iţi voJu vorbi despre faptele unui om care a 

murit acum câţ’va an).
— Despre vreun om generos, sau despre vreun 

mişel?
— Nu, despre un erou; aşa cel puţin II cred eu. 

Dumneata iasă poţi să-l iei cum vei voi.
— Dumneata l-ai cunoscut personal pe acest om 

despre care vrei acum să-mi vorbeşti ?
— L-am cunoscut şi Încă mult, de câte ori n’a fost 

ascuns în aceste căsuţe ale mele ca să nu fie prins 
de poteraşi!

— Va să zică era hoţ?
— Nu, era haiduc!
— Haiduc şi care?
— Ioan Tunsu.
— O, atunci mă voiu crede fericit ca să aud toată 

istoria acestui viteaz român.
După aceea mă aşezai pe scaun lângă gura sobei 

şi pe când eu ascultam, bătrftna Christină începu 
astfel :

Prima încercare a lui Tunsu.
Era anul 1825. Intr’una din nopţile Întunecoase ale 

iernef, într’o chlliuţă delà biserica Sf. Gheorghe cel 
vechi, un om se vedea trântit pe un. pat şi cânţa 
Încet mai multe imnuri bisericeşti.
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Acest personaj cu o înfăţişare destul de impu
nătoare, cu vocea sonoră şl cu privirea mai mult 
cruntă decât dulce, nu era altul decât Ioan Tunsu. 
Se zice că lui i s’a dat acest nume pentru că, fiind 
paracliser, contrar tuturor celorlalţi paracliseri, purta 
părul Bcurt de tot.

Ioniţă Tunsu îşi urmă mai mult timp cântecile sale 
bisericeşti, apoi se sculă deodată în picioare, îşi lovi; 
fruntea cu mâna şi zise :

— Neghiob ce sunt.
După aceea se îmbrăcă iute, şi deşi era trecut de 

miezul nopţii, eşi afară şi plecă pe o stradă tăcută 
şi întunecoasă.

După câteva minute coti pe altă stradă, trecu apoi 
în alta şi în fine se opri lângă o căsuţă mică.

Aici, bătu de trei ori la uşă.
Atunci se aprinse lumânarea şi o femee veni să-î 

deschidă.
Ea era de o frumuseţe răpitoare şi când îl văzu, 

un fel de bucurie tainică se manifesta în sufletul ei.
— Bine ai venit, Ioniţă, zise ea, te-am aşteptat 

până la 11 şi gândind că nu vei mai veni, m’am culcat.
— In adevăr, noaptea aceasta eatât de frumoasă 

încât era pe aci să nu mai vin; dragostea ta insă e 
mai mare şi decât furtuna şi decât zăpada care cade 
cu atâta furie şi decât orice primejdie de pe pământ.

— A sta o noapte despărţit de tine, este cea mai 
mare durere pentru mine.

Vai ! continuă ea, şi cu toate astea noi trebue să 
ne despărţim !

— Ce vorbeşti tu Ileano 1 o întrerupse paracli
serul.

n
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— Stai colea pe pat şi ascultă :
Tunsu se supuse.
— Alaltă-eri, a sosit tata delà Râmnicul-Vâlcei. 

La început venirea lui m’a bucurat mult, nu m’a în
tristat însă mai puţin când ml-a adus trista veste.

— Şi ce veste?
— Copila mea, mi-a zis, peste 7 zile voi veni ca 

să te iau în Râmnic, acolo am găsit un om de toată 
isprava cu care te vei putea cununa. Iată aşa dar, 
avem încă cinci zile şi noi trebue să ne despărţim. 
Cine ştie când ne vom mai putea vedea.

— Tu să te desparţi de mine ! răcni Tunsu pa
racliserul, nu, asta nu se poate niciodată. Su te iu
besc şi o dată cu capul nu voi lăsa să te desparţi 
de mine.

— Hei, dragul meu, aşa este, nici eu n’aş voi ca 
să ne despărţim, dar ce putem face ?

— Ce să facem?
— Da, noi nu putem face nimic, căci ştiu bine că 

tata ar fi în stare să mă omoare când ar vedea că 
voiu să-i calc voinţa.

— Ileano ! tu niciodată nu te vei despărţi de mine.
Şi aceste cuvinte ale lui Ioniţă fură pronunţate

cu atâta durere în cât sărmana Ileana remase uimită.
— Mă iubeşte el oare aşa de mult I îşi zi se ea în sine.
— Ileano ! continuă el, dacă noi am avea o avere 

nu-i aşa că te-ai învoi să plecăm amândoi fără a 
mai da nimeni de urma noastră ?

— Aşi fugi Ioniţă, aşi fugi bucuroasă, căci şi tu 
ştii cât de mult te iubesc.

— Când va veni tatăl tău?

!
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— Peste cinci zile ; tata Întotdeauna se ţine de 
vorbă.

— Bine.
Şi zicând aceste cuvinte îşi luă pălăria, îşi sărută 

amanta şi eşi afară.
In zadar se încercă îrumoasa Ileana să*l reţîe. 

Tunsu era neînduplecat. El plecă lăsând, pe draga 
ini mei sale în cea mai mare nedumerire şi groază.

Dar unde se ducea oare paracliserul nostru !
El o luă tot pe acele strade pe care venise şi după 

cât-va timp se opri lângă chilluţa lui.
Intră înăuntru, trase un săltar de la o masă un

suroasă şi de aici ridică un teanc de chei.
— Cu ele voi deschide uşile bisericei, şi odată in

trat înăuntru apoi ştiu eu ce voi face.
Zicând aceste cuvinte, eşi afară, se îndreptă către 

poarta bisericei şi cu ajutorul unei chei o deschise 
imediat.

Dacă cum-va mâine, preotul va înţelege că i lip
sesc obiecte din biserică, nu mă va putea bănui 
<*.ăcl cheile bisericei sunt la dânsu ; cheile pe care 
lp am eu acum sunt perdute de popa celait, care 
a murit ; Dumnezeu să-l erte : el le perduse şi eu 
găsindu-le, de şi nu îmi închipuiam niciodată, că o 
să-mi trebuiască, ih’am gândit cu toate astea, că ar 
fi mai b’ne să le păstrez la mine. De atunci sunt 
doi ani şi făcându-se alte chei pentru biserică, a- 
cestea au rămas cu totul uitate.

Astfel vorbind In sine, Ioan Tunsu făcu încă câţi-va 
paşi în interiorul bisericei.

Un sgomot surd, resună în marele spaţiu ; erau

cr
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paşii lui Tunsu cari produceau acest"4goniôt; 
uită înapoi si Ia uşa bisericei văzu acum două sche
lete cari cu ochii lor osoşi se uitau 'ţintă spre el, 
părându-i a-i zice: nu vei mai eşi.

Pentru prima dată paracliserul simţi un fior care-i 
străbătu pieptul.

Dintr’un instinct natural îşi dusese mâna la frunte 
şi făcu semnul crucei.

Frica lui crescu acum şi mai mult şi în locul sche
letelor care îi păzeau trecerea, văzu un regiment de 
duhuri necurate, cu fel de fel de forme schilodite 
cari intrau pe uşă şi umpleau biserica.

Aceste toate nu erau, decât nişte vedenii cum
plite, produs al unei spaime interioare, şi de şi Tunsu 
cunoştea acestea, totuşi nu putu să se scape de a- 
ceastfc halucinaţie. Mai făcu câţiva paşi cari răsu
nară din nou şi acum în locul sgomotului surd 
părea că aude mai multe imnuri, împrejurul său.

Trase un chibrit din buzunar şi când voi să-l 
aprindă, cişmele din picioarele lui fiind îngheţate 
alunecară pe marmura bisericei şi loniţă Tunsu 
căzu jos.

De astă dată frica lui atinse culmea. Se sculă re
pede, se asvârli spre uşă şi eşi afară. Aici vântul 
bătea încă tare şi ningea cu putere ; răceala aerului 
răcori fruntea asudată a lui Tunsu, vedeniile periră 
dinaintea ochilor săi.

— Cât am fost de neghiob, îşi zise el, să mă sperii 
de aşa de înjositoare închipuiri. Intră iarăşi în bise
rică, scoase din nou un chibrit din buzunar, aprinse 
o lumânărică şi merse înainte.

■ /
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Fără cea mai mică mustrare de conştiinţă, strânse 
într’o basma maron toate obiectele preţioase ce se 
aflau în biserică, merse apoi pe la toate icoanele 
cele mari, le goli de tot aurul şi argintul ce aveau 
pe ele şi eşi afară.

— De argint şi aur, zise Tunsu, au trebuinţă nu
mai cei săraci ; iar nu îngerii şi sfinţii«

După aceea închise uşa bisericei, băgă cheile în 
buzunar şi se îndreptă spre mica-i chiliuţă.

— De acum Iieano, zise el trântind basmaua cu 
obiectele furate pe patul de scânduri, vei fi a mea.

Abia termină aceste cuvinte şi cocoşul de afară 
vesti apropierea dimineţei.

— Trebue să mă grăbesc, pronunţă iarăşi TunBU 
şi luând de după sobă un cuţit mare de măcelărie, 
săpă o groapă în mijlocul căsuţei sale.

Când groapa fu terminată, paracliserul băgă toate 
obiectele împreună cu cheile, le acoperi cu ţărână, 
pe care o bătu aşa de bine în cât odată cu capul n’ai 
fi putut bănui că acolo ar sta ascunsă comoara furată 
de Tunsu...

După acea se desbrăcă, se asvârli pe patul său şi 
ca omul cel mai împăcat în conştiinţă, adormi.

Câteva ceasuri In urmă se pomeni cu o mână care 
11 sdruncina.

Tunsu se sculă şi văzu de odată pe popa biseri
cei. Cu sângele cel mai rece, paracliserul se frecă 
la ochi şi întrebă dacă era timp ca să toace.

— Ce vorbeşti tu, nenorocitule, răcni preotul ai 
cărui ochi fulgerau de mânie.

— Dar de ce sunt nenorocit? întrebă Tunsu cu 
un ton de naivitate.

:
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— După cum văd, tu nu ştii nimic.
— Nimic mai mult de cât două visuri cari îmi 

stau încă în minte ; dacă vrei, stai pe pat să ţi le 
spun.

— Mii de leturghii, esclamă preotul, dar tu eşti 
nesuferit.

— Pentru ce oare?
— Dar în astă noapte...
— Ce s’a întâmplat?
— O nenorocire, un sacrilegiu.
— Sacrilegiu ! nenorocire !
— Da, cea ce s’a întâmplat în astă noapte nu s’a 

întâmplat de mult şi când mă gândesc, şi când mă 
gândesc...

— Dar vorbeşte atunci părinte, ce s’a întâmplat?
— Biserica noastră, sânta noastră biserică a fost . 

profanată l
— Profanată I esclamă Tunsu, şi de cine ?
— De cine ! Asta caut să aflu şl êu.
— Dar bine, în ce mod acel nelegiuit a profanat 

sfântul locaş a lui Dumnezeu!
— A furat toate vasele sacre, toate obiectele pre

ţioase şi nu s’a temut a despoia chiar şi icoanele.
— Va să zică ei au fost mai mulţi?
— De sigur.
— Nici că încape îndoială, unul singur niciodată 

nu ar fi avut atâta îndrăzneală.
— Dumnezeu ştie !
— Da, Dumnezeu îi ştie şi de aceea, îl va trăsni, 

căci el nu va răbda să se comită asemenea sacri
legii chiar în locurile sfinte.
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— Ce vorbeşti tu, mă Ioniţă 9
— Eu sunt om cu credinţă, pronunţă paracliserul 

cu un ton, care arăta un bigotism absolut, eu sunt 
credincios şi niciodată nu mă voi depărta delà idea 
mea ; dreptatea va fl făcută.

— Dar nu te gândeşti, că până la dreptatea fă
cută, până când Dumnezeu va trăsni pe rău făcători, 
eu voi fi trăsnit de oameni ?

— Dar care e vina sfinţiei-tale ?
— Vina mea e mare, cel puţin oamenii aşa vor 

crede.
— Şi pentru ce? Eşti oare dator se fii de cara- 

ulă împrejurul bisericei, ca nu cum-va rău voitori 
să nu intre şi să fure vasele sfinte?

— Nu, dar vezi tu, cheile bisericei sunt la mine.
— Şi ce face cu asta, hoţii nu aveau nevoe de

chei.
— Aşa e, dar cum au putut atunci să intre hoţii ?
— Spărgând uşile.
— Dar vezi tu, că uşile sunt bune teafere şi când 

m’am dus ca să intru în biserică, le-am găsit în
chise ceea ce la început m’a făcut să nu bănuesc 
nimic.

— Atunci dar n’au fost oameni, ci necuratul care 
a intrat în biserică«

— Ori cine ar fl fost nu ştiu, ştiu numai — că eu 
voi fl dat judecăţii, voi fi condamnat şi cine ştie care 
Imi va fl osânda.

După ce aceste cuvinte fură schimbate între preot 
şi paracliser, am&ndoi eşiră afară din mioa chiliuţă 
şi se îndreptară spre biserică.

!
\-
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Intrară înnăuntru şi pe când preotul mergea ca 
să-i arate locurile obiectelor furate, Ioniţă Tunsu se 
opri la câte*va icoane şi începu să se închine.

Când ajunse Ia icoana Maicii Domnului scoase o 
esclamare care nu lăsa nici o bănuială despre 
nevinovăţia Iui.

— Această icoană era cea irai bine îmbrăcată, ea 
avea colan de aur, avea pietre de diamant şi acum 
e goală, nimic nu au lăsat blestemaţii de hoţi.

După aceea Tunsu tăcu; el îşi făcu un nou plan 
infernal şi de unde mai nainte căuta să modereze 
.frica preotului acum începu să facă contrariul.

Se repezi spre uşă, examină broasca cu deamă- 
nuntu, se uită la ţâţâni, apoi zise :

— Uşa n’a fost cătuş de puţin atinsă şi într’a- 
devăr văz şi eu, că ai dreptate ca să te temi de 

. judecata oamenilor. De vrei însă, eu te aşi putea 
scăpa de ori şi ce bănueli.

— Şi cum asta ? întrebă preotul.
— Foarte lesne, răspunse Tunsu, haidem la Sfin- 

ţia-ta acasă şi eu îţi voiu spune planul.
— In urma acestor cuvinte, paracliserul ei preotul 

părăsiră biserica îndreptându-se spre casa Iui.
— Popa e bogat, zise Tunsu în sine» iată dar pri

lejul de a mai pune mâna pe o sumă bună de bani.
Când ajunse în casă, preotul întrebă cu vivacitate:
— Să vedem, să vedem planul tău.
— Iată care este părerea mea, răspunse paracli

serul :
Când vei fl chemat înaintea judecăţii, mă vei aduce 

pe mine ca martor. Eu voiu spune, că am văzut în
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timpul nopţii mai mulţi oameni, înaintând spre bi
serică, le voiu spune că am cunoscut într’inşii nişte 
hoţi, dar frica m’a oprit de a înainta spre ei; în felul 
acesta vel fi poate scăpat.

— Minunat, răspunse preotul şi, pentru bineie ce 
îmi vei face, îţi voiu fi şi eu totdeauna recunoscător.

— Nici că mă îndoesc despre aceasta, dar e bine 
să ne înţelegem, care îţi va fi recunoştinţa ?

— Mă voiu pune şi eu la rândul meu, cruciş şl 
pieziş ca să-ţi mărească leafa ta de paracliser.

— O ! dar asta nu e deajuns, pentru un aşa preţ 
eu nu mă voiu pune în primejdie.

— Ce ceri atunci? întrebă preotul.
— Bani ! răspunse paracliserul, sunt sărac, şi am 

nevoe de bani.
— Ei bine, continuă preotul, care e preţul tău?
— Două sute, răspunse paracliserul.
— Două sute de lei ? întrebă preotul repede, spe

riat de această colosală sumă.
— Nu, părinte, pentru două sute de lei, n’aş mai 

sta eu să mă duc pe la judecăţi, să jur pe minciuni 
şi cine ştie, să fiu prins de mincinos şi atunci pe 
lângă toate celelalte, să mănânc şi puşcăria.

— Dar bine, bre Ioniţă, ce vrei să-ţi dau ?
— Două sute de galbeni austriac!.
— Mult Ioniţă I mult ! exclamă preotul sărind de 

pe scaun. '
Tunsu se gândi câteva minute, apoi zise :
— Ca să nu zici că sunt om rău şi fără frica lui 

Dumnezeu, iată îţi dăruesc delà mine una sută de
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galbeni ; dă-mi dar cealaltă sută şi noroc cu sfinţia ta.
— Tot e mult Ioniţă ! tot e mult ! pronunţă preo

tul care voia să scape cu nimic.
— Dar nu te gândeşti părinte, răspunse Tunsu, 

că numai eu singur te-aş putea scăpa de pedeapsa 
oamenilor, care nu vor bănui decât pe sfinţia ta, 
care ai cheile biserîcei şi vor avea destulă dreptate; 
căci,' după cum vezi, uşile nu sunt câtuşi de puţin 
stricate.

— Aşa e ! aşa e ! dar... şi preotul se uită pe fe
reastră afară. Era încă întuneric, ningea, o furtună 
îngrozitoare ridica zăpada pâQă la nori.

— Atunci lasă Ioniţă, zise preotul, mi-a venit o 
altă idee cu care vom putea scăpa fără ajutorul tău..

— Atunci ar fi mai nimerit, răspunse Tunsu, căci 
ai scăpa şi de suta de galbeni pe care vei fi dator 
a mi-o plăti.

— Fără îndoială ! fără îndoială I Planul meu după 
ce că e mai ingenios, are încă şl avantajul de a nu 
pierde această enormă sumă de galbeni.

— Ei bine, să văd şi eu planul.
— El e simplu.
— Oricum ar fi, cred că nu strică dacă îl voiu şti 

şi ou.
— Iată ce m’am gândit, afară e încă întuneric, 

vântul e aşa de tare şi zăpada cade cu atâta putere 
Încât ar înăbuşi chiar răcnetele unul leu.

— Bun, dar ce are a face zăpada, vântul şi leul, 
cu hoţia din biserică.

— Are a face mult, răspunse preotul.
— Explică-te atunci.

J
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— Voiu lua un topor şl voiu începe să sparg uşile 
bisericei, până ce le voiu dărâma. Odată această lu
crare săvârşită, eu voiu scăpa de orice bănueli.

— In adevăr, planul e destul de minunat, cu toate 
astea nu vei scăpa însă de suta de galbeni pe care 
trebue să mi-i dai mie.

— Şi pentru ce?
— Pentru că eu voiu fi cel dintâiu care voiu spune 

lumei, că sfinţia ta te-ai apucat de ai spart uşile 
bisericei.

— Vei face tu o astfel de faptă ?
— Nu ştiu ce m’ar putea opri, zise Tunsu, pri

vind pe popa în ochi.
— Conştiinţa ta, sufletul tău...
— Aşa e, însă pentru ca să împac conştiinţa şi 

sufletul, îmi trebue o sută de galbeni.
Afară începuse Bă se facă ziuă şi pentru preotul 

nostru fiecare minut ce trecea, era un cuţit care-I 
străpungea pieptul.

— El se gândi şi iar se răsgândf, apoi se duse 
Intr’o altă odăiţă, se Întoarse cu o pungă cu bani şi 
cu o mână tremurătoare numără viitorului haiduc 
o sută de galbeni.

După aceia popa luă un topor, şi se îndreptă spre- 
biserică.

— Ioniţă, vino şi tu de-mi ajută!
— Să mă ferească sfântul, nici odată nu aş avea. 

putere, ca să dau cu toporul in sfintele porţi ale bi
sericei. Zicând aceste cuvinte, Tunsu o coti de fugă..

Preotul Încremenit se uită după el, oftă apoi adânc 
şi ducându-se la biserică, începu să lovească cu pu
tere.

I
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Tunsu fugise. El mergea spre amanta lui, spre 
frumoasa Ileana, când de odată se opri pe loc, şi se 
£ândi.— Preotul va sparge biserica, lumea va gândi 
că au venit hoţii, dar s’ar putea destul de bine pre
supune că am stricat-o eu, ar fi mult mai nimerit, 
ca să mă duc să dau alarmă şi prea sfântul să fie 
prins de lume cu toporul în mâni, dând ca să spargă 
uşile bisericei.

Aşa zise Tunsu, aşa şi făcu.
Se duse pe la mai multe case, sculă pe oameni 

din somn şi le zise să meargă la biserică oăci popa 
din miezul nopţii se căsneşte să spargă uşile.

— Nu cumva a înebunit? întrebau unii. — Nu 
cumva duhul necurat i-a cuprins spiritul ? ziceau 
alţii.

!

Paracliserul le răspundea la toţi:
— Singur nu ştiu ce. are.
Câteva minute după aceia, toată mahalaua era 

pusă în picioare şi cu toţii veniră să se încredinţeze 
dacă cuvintele Paracliserului erau adevărate. Dar ce
le văzură ochii ? Popa dedea cu toporul cât putea în 
uşile de fier aproape dărâmate ale bisericei şi cu tot 
frigul ce domnea afară, curgeau sudori după el.

Toţi gândiră că e nebun şl nimeni nu cuteze să 
se apropie de el.

— Părinte, ce faci ? strigară atunci câţiva.
Preotul se uită înapoi şi când văzu atâta lume, 

aruncă toporul din mână şl în zăpăciala lui voi s’o 
ia la fugă. -

Când lumea îl văzu oă nu mai are toporul în mână, 
alergă şl puse mâna pe eh

!
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— Ce ai păţit părinte? Il întrebară cu toţii. Popa 
se încercă să le spue câteva minciuni, dar glasurile 
şi sgomotul oamenilor li înăbuşiră vocea.

; Câţiva trecură peste porţile sfărâmate şi intrară 
în biserică.
' Aici văzură că toate obiectele erau furate şi bă
nuiala nu putu cădea decât pe popa bisericei.

Chiar în acea zi el fu dus la judecată şi condam
nat la o despăgubire de câteva sute de galbeni, plus 
o închisoare de mai mulţi ani.

In zadar s’a încercat el ca să scape, în zadar şi-a 
arătat nevinovăţia sa ; nimeni nu voia să-l creadl.

— Tu ai spart uşile bisericei, toată lumea te-a 
' văzut şi mai vii încă să te justifici ?

Acesta era totdeauna răspunsul judecătorilor.
Trei zile în urmă, sentinţa fu dată definitiv.
Preotul era condamnat la o mie trei sute galbeni 

şi dot ani închisoare.
Tunsul află aceasta şi se întristă mult.
— Dar ce puteşm face, îşi zicea el, ca să scap eu 

de belea trebuia să bag pe un altul; Dumnezeu îi 
va erta păcatele pe lumea cealaltă 1

Răzbunarea lui Tun su.
După. oe Ioan Tunau luă suta de galbeni, se duse 

fuga la amanta sa şi îl povesti toată întâmplarea.
Ileana rămase uimită de dibăcia lui şi-l îndemnă 

să vândă mai curând obiectele furate şi să fugă a» 
înândoi înainte de a veni tatăl ei, căci atunci totul 
ar fl pierdut. /

;

4 ■
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Un lucru Intriştă însă mult pe Ileana; ar fl dorit 
ca preotul să scape cu orice chip.

—• Ioniţă, îi zise ea, pentru noi va fl bine, ölei 
vom fugi şi vom trăi împreună, dar pentru sărmanul 
preot, care pe nedrept i s’a luat banii şi de tine şi 
de ocărmuire şi pare în urmă tot pe nedrept şeade 
închis şl în puşcăriei

— Lasă Ileano, lasă, îi răspunse el, eu am băgat 
în belea pe preot, tot eu îl voiu scoate.

— Şi cum vei face?
— Asta mă priveşte pe mine, vei vedea atunci.
Tunau, după cum am mai spus, nu era un om .

frumos, şi după cum ştim Ileana îl iubea mult.
Cauza nu era alta decât că Tunau era om deştept..
Mulţi pretendenţi adoratori veniră ca să-i ceară o 

parte din inima sa, întotdeauna însă au fost refuzaţi.
Ea nu înşela niciodată pe amantul ei, şi aceasta 

mai mult din cauza unui respect ce căpătase pen
tru el.

Adesea îi zicea Ileana :
— Pentru ce nu faci tu yre-o snoavă ca să te 

facă preot?
— Preot ? îi răspunse atunci el, dar eu pentru . 

preot sunt făcut ?
— Văd şi eu că nu eşti pentru preot, eşti pentru 

paracliser, te-ai Învăţat ca să tragi clopotele.
— Hei, fă, Ileano, cap de femee tot femee, eu nu-s 

făcut nici pentru preot, nici pentru paracliser, dar 
dacă am rămas până acum în slujba asta, a fost că 
eram un băiat sărac, fără ajutor delà nimeni, şl ' 
iarăşi dacă nu era dragostea ta, plecam de mult;

Tunau haldacul.

•i

8
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Îmi luam lumea îa cap şi până acum tot era să fiu 
om cu avere.

Astfel vorbia adesea Tunau, şl Ileana, care era 
convinsă despre capacitatea lui, se mulţumia a fi 
amanta unui paracliser şi-l iubea mai mult ca pe 
oricare.

Când tatîl el, îi spuse că a găsit om de ispravă 
cu care s’o mărite, pentru ea a fost un cuţit căre i 
străpunse peptul.

Numai ideea a se despărţi de Tunsu o cutremura.
Amantul ei însă, după cum văzurăm, îi goni şl 

durerea şi frica.
O zi mai rămăsese până când tatăl lleanei trebuia 

să vie s’o iea.
Tunsu merse pe ia mai mulţi argintari, îi întrebă 

dacă cumpără ceva obiecte scumpe, pe care Ie vinde 
un om, care are nevoie de bani şi colindă astfel 
până când dete de un amator de astfel de lucruri.

— Ia ascultă jupâue, îi zise el, cumperi câteva 
scule scumpe?

— Ce fel de scule ?
— Pahare, talere, coloane şi altele.
— Şi astea toate sunt de aur?
— Parte de aur, parte de argint.
— Bine, le cumpăr dacă le vel lăsa mai eftin.
— Cât se poate de eftin.
După aceste cuvinte schimbate între dânşii, Tunsu 

trase pe argintar de o parte, se uită încă odată 
. împrejurul său ca să se încredinţeze dacă sunt sin
guri şi zise :

— Ştii că s’a spart acum câteva zile o biserică,

i



Ileana se uită spre cer. Cerul era înstelat şl luna Privea 8ale? 
spre pământ.
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ei bine eu sunt acela care am furat lucrurile scumpe 
din năuntru. Aceste lucruri vreau să ţi le vând ţie.

Acest argintar era unul din acei speculanţi care 
pentru o sumă cât de mică de bani, ar fi fost în 
stare să vândă însuşi pe Mois© a lor.

Tunsu ştia aceasta şi de aceea se adresă lui.
— Va să zică aceste sunt lucruri de furat?
— De furat, aşa e, dar ce-ţi pasă ţie, Jupâne !
— Cum, ce-mi pasă?
Tunsu în timpul când vorbea purta mâna spre 

sân unde. lucea un cuţit tăios.
^ Dacă cum-va acest Jidan va avea gândul ca 

să mă vândă, eu îl voi înţelege numai de cât şi 
fără multă bătae de cap, îi voi trimite pe lumea fe
riciţilor.

— Auzi vorbă ! dar cum să nu-mi pese, când am 
să cumpăr nişte lucruri de furat ?

— Şl ce, hoţia nu-i şi ea o muncă? Ba încă o 
muncă insotltă de dibăcie.

— Dar vezi că eu niciodată n’am mal cumpărat 
lucruri furate şi mii cu seamă astfel de scule.

— Te cred, te cred, respunse iute Tunsu, căci 
cine altul ar fi putut face ce am făcut eu.

— In sfârşit să lăsăm vorba, pronunţă argintarul. 
Eu n’am cumpărat până acum astfel de lu
cruri, fiind însă sigur că mi le vei vinde pe un preţ 
eftio de tot, dupe cum se vând toate lucrurile de 
furat, ţi le Iau.

— Cât se poate, cât se poate de eftin.
Şl Tunsu, zicând aceste cuvinte, scoase imediat 

din buzunar mai multe bucăţi de aur şi argint şi
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!o dădu îa mâna arigintarului. Acesta le cântări şi 
•găsi o oca şl trei litre aur şi două oca argint.

— Cât ceri pentru tot? întrebă în cele din urmă 
argintarul.

— Cât mi se cade ca să-mi dai, respunse Tunsu.
— O sută cincizeci, ţi se cade.
Tud8U încruntă ochii şi pe când voi de odată să 

se repeadă asupra jidanului să-i străpungă cù cu
ţitul, îi vine un gând şi se opri pe Ioc.

— Li lucru do furat nu trebue tocmeală, zise 
Tunsu. Scoate banii, să rămâe ţie această avere.

Argintarul deschise casa cu bani, scoase o sută 
cincizeci de galbeni şi-i numără lui IoniţS.

Viitorul haiduc mulţumi şi pentru atâta, luă apoi 
banii şi plecă.

De la argintar se duse drept. Ia Ileana. Aci găsi 
pe amanta Iui şi în câte-va cuvinte îi povesti cum 
s’a întâmplat lucrurile, cum argintarul l-a plătit o 
sută cincizeci de galbeni pentru o oca şi trei litre 
aur şi două oca argint şi cum în sfârşit va scăpa 
pe preot din închisoare.

După aceea Tunsu luă o jumătate de coală de 
hârtie şl făcu următoarea scrisoare:

„Domnule comandant al poliţiei^

„Eu, locuitor din acest oraş, am putut descoperi 
pe tâlharul care a furat obiectele din biserica sf. 
Gheorghe. El este un argintar, care şeade cu locu
inţa in strada Văcăreşti număru 47.

„Mergeţi la el şi fiţi siguri că dacă nu veţi găsi
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toate lucxurile care lipsesc din biserică, căci poate 
să le fi întrebuinţat, veţi găsi însă cea mai mare 
parte din ele.

„Aş fl venit singur la Domnia-voastră să vă de
nunţ această hoţie, dar având mare interes de a- 
cest argintar şi fiindu-i dator mai mulţi bani, nu 
voi ca să fiu cunoscut de trădător.

„Această denunţare nu o fac, D-le comandant, de 
cât numai în interesul şi respectul ce port sfintelor 
biserici, căci pe când acest argintar e jidan, eu sunt 
român creştin.

„Rămân al domni ei-voastre,

„Un bine-voiior de dreptate“

J.

După ce Tunsu termină scrisoarea o puse într’un 
plic şi merse să găsească pe comandantul poliţiei.

— Dacă îi voi da-o în mână, îşi zise el, poate mă 
va cunoaşte şi lucrul atunci nu se va desface aşa 
de uşor. É timpul să fiu înţelept.

După aceea deschise uşa şi voi să iasă afară.
— Unde te duci ? îl întrebă Ileana cu glasul ei 

armonios.
— «Să-mi răsbun pe un hoţ mai măre ca mine şi 

să scap pe un nevinovat din îatunericul închisorii.
Ileana nu pricepu deloc ce voia să zică amantul 

ei şl tocmai când voi să-i ceară explicări, Tunsu des
chise uşa şi plecă.

i
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El se duse cât-va, găsi pe un ţigan, îi puse un 
sfanţ în mână şi-i zise :

— Cunoşti tu pe comandantul poliţiei noastre ?
— Cunosc, cum nu, respunse ţiganu.
— Dar pe naine mă cunoşti 9
— Nu.
— Până acum nu m’ai mai văzut niciodată 9
— Niciodată.
— Iacă ţine atunci sfanţu ăsta pentru tine. Asta 

Iţi va fi plata pentru care vei duce această scri
soare ca s’o dai în mâna comandantului.

— O dau cum nu, sărut mâinile şi picioarele, res
punse ţiganul şl iute o luă la fuga ca Bă caute pe 
comandantul poliţiei dupe timpul acela.

Vezi nu cumva să greşeşti şi să o dai'altuia, 
zise Tunau ţiganului înainte de a pleca.

— îmi ştiu eu datoria, răspunse el şi se făcu 
nevăzut.

— Acum totul e gata, îşi zise Tunsu în sine, pot 
dar să mă gătesc de călătorie şi astăzi chiar să plec 
din acest oraş.

După aceea atete câte-va minute gânditor, apoi 
<cu un pas repede plecă spre căsuţa frumoasei sale 
amante.

Mâine va veni tatăl ei, zicea Tunsu pe când mer
gea, dar de geaba, căci pe Ileana nimeni nu o va 
mai putea vedea de ast&zi înainte.

Dreptatea tăcută.
După ce ţiganul luă scrisoarea în mână începu bí 

fugă ca un nebun prin toate părţile ; colinda toate 
stradele şi unde mergea singur nu ştia.

3
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Ţiganul nu mâncase din ajun şi rSsbit de foame 
umbla prin strade ca doar să bage mâna în bu
zunarul vreunui bogat şi pe negândite să-i şteargă 
punga, iar dacă această idee nu i se va putea înde
plini, atunci să şteargă măcar vreo pâne pe când 
va trece pe lângă o brutărie.

Amândouă aceste încercări le făcuse el de mai 
multe ori şi de şi câteodată îi eşiau în bine, ade
sea Insă epistaţii şi gardiştii din vremea aceea fă
ceau experienţa ca să vadă cam câte bătăi ar putea 
răbda pielea lui.

Tot pentru aşa ceva mergea el şi atunci când l-a 
găsit .Tunsu pe drum şi ’i-a dat sfanţul împreună 
cu scrisoarea.

După ce înconjură mai multe străzi se opri deo
dată pe loc.

— Cui mi-a zis să dau scrisoarea ? se întrebă eL
Apoi se gândi câteva minute şi plecă iarăşi 

Înainte.
După ce mai merse câtva, se opri din nou şi se 

uită lâ scrisoarea pe care o ţinea în mână.
— Comandantului poliţiei, mi-a zis năucul hala, ca. 

să dau scrisoarea asta, îşi zise ţiganul.
Apoi continuă :
— Dar unde oare m’o mai găsi el, bătu-l-ar Dum

nezeu în ziua de Paşte, dacă eu aşi rupe astă scri
soare ?

Şi zicând aceste cuvinte tot întorcea scrisoarea 
când p’o parte, când pe alta.

— Să o rup arde* o-ar focul de scrisoare că pentru

\ !
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hatârul ei am umblat aşa de mult şl am fugit aşa 
de iute încât mi s’a făcut şi poftă de mâncare, ş’apoi 
doar n’oi umbla eu flămând pe drum ca să fac altora 
bine. Ia să întru într’o cârciumă ca să beau şi să 
mănânc, iar cât pentru astă scrisoare ştiu eu ce . 
să-i fac.

Şi uitându-se din nou la scrisoare se încercă ia
răşi s’o rupă.

— Şi dece n’aş rupe-o oare, mi-e frică de cine-va ? 
nu sunt eu stăpân po dâos», nu pot face ce voi cu 
ea? Am s’o rup şi să vedem.

Şi deodată voi s’o sfâşie.
C8-I veni însă ţiganului în cap, ce se gândi, ce 

se socoti, căci în Ioc s’o rupă, o .puse în sân şi plecă 
înainte.

Dacă scrisoarea se rupea, giuvaergiul de sigur nu 
v putea să mai fle răzbunat şi preotul bisericei incul

pat pe nedrept ar fi stat încă mult timp în închi
soare.

In adevăr, Tunsu ori unde s’ar fi dus, tot ar 
fi putut să afla nudele despre fostul lui preot şi 
s’ar fi încercat din nou să-I scape, dar atunci ar fi 
fost prea târziu.

Giuvaergiul ar fi întrebuinţat în diferite obiecte 
tot materialul cumpărat şi când poliţia n’ar fi găsit 
nimic la el de furat, de sigur că o scrisoare ca a- 
ceasta pe care o trimitea acum Tunsu nu avea nici 
o valoare.

Ţişanu mai merse câtva tot gândindu-se şi pu
nând din când in când mâna la atom ah ca şi când • 
ar fi voit să-l întrebe :
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— Ţi-e foame?
Dar nu trecu mult şi ţiganul se opri iarăşi pe Ioc-
— Ptiu ! cât am fost de dobitoc !
Şi zicând aceste cuvinte îşi lovi fruntea cu mâna.
— Să dau eu scrisoarea în mâna comandantului 

poliţiei, îşi zicea el ; dar eu văd cfi în astă scrisoare 
zice ca să m& închidă pe mine, căci cine ştie, o fi 
bănuind ceva pe mine, o 0 având prepus că am fu
rat ceva, vre o vacă, vre un cal, sau o fi zicând că 
am spart casa de bani a vreunui bancher; să mă fe
rească sfântul Dumnezeu de a face eu nişte aseme
nea fapte de om de pădure. Auzi să fiu eu hoţ? 
din neam de neamul meu n’au fost asemenea oameni \

Şi mai învârtind, mai sucind scrisoarea, puse mâna 
să o rupă.

Tocmai când se încerca să o împartă în două, do 
odată o ia ţiganul la fuga dc-i scăpărau pi
cioarele.

Dar de ce fugea el ?
Singur nu mai ştia.
El fugea şi din când în când se uita înapoia sr*
— Mii de arhangheli, eu voiam să rup scrisoarea 

şl cel ce mi-a dat«o era la spatele meu.
Şi zirând mereu aceste cuvinte, fugea de rupea 

pământul.
Adevărul e însă, că Tunsu nici nu ş’a gândit 

să se ea dupe dânsul.
Ceea ce văzuse ţiganul nu era nimic de cât o vedenie.
Cu toate astea, ţiganul încă fugea şi nu se opri 

decât la uşa unei comisii.
Intră Înăuntru.

I;
yS

ii



— 43

— Sărut mâna Ia Măria Voastră, zise ţiganul.
— Ce vrei cioară, ai furat ceva şi au voit să te 

prinză? întrebă un epistat.
— Nu, respunse ţiganul.
— Ba mi se pare că-i aşa, ş’apoi tocmai aci, ai 

găsit să scapi ?
— Dar nu, sărut mâinile, n’am furat nimic.
— Minţi, ţigane.
— Să fiu al dracului, iată, dacă am furat eu ceva.
— Păi atunci de ce ai fugit aşa de tare încât a- 

bea poţi să-ţi mai ţii sufletul ?
— Intreabă-mă aşa jupâne, sărut mâna, şi-ţi voi 

spune numai decât.
— Ţi-o fi furat cine-va ceva, nu?
— Nu, de loc.
— Atunci?
— Trecând pe drumul cel mare....
— Oi fi băgat mâna în buzunarul vreunui boer, 

cioară ?
— Dar nu, jupâne.
— Sâ vedem atunci.
— Mă opreşte deodată un om şi-mi dă o scrisoare, 

ca să o dau Măriei Voastre.
— Şi unde o scrisoarea?
— La mine în aân.
— Scoate-o, s’o vedem.
Ţiganul băgă mâna în sân şi scoase scrisoarea pe 

care i-o dăduse Tunsu.
Epistatul o luă în mână şl fără a mai citi pe co

pertă şi să vadă cui e adrşsată, o rupse şl numai 
atuncea înţelese că e pentru comandantul lor.
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— Du-te zise epîstatul ţieranului.
-T- Sărut mâna, sărut mânele, respunse ţiganul e- 

şind afară, vesel că a scăpat nepălmuit şi nici pă
ruit cel puţin, lucru ce nu i se întâmpla niciodată 
ori de câte ori persoana sa onora localurile poli
ţieneşti.

Epîstatul cu. chiu cu' vai ceti scrisoarea, o mai 
ceti încă odată, apoi o puse în buzunar şi eşi afară.

Se duse dupe aceea şi găsind pe comandantul său 
îi arătă scrisoarea. Acesta luă pe unul din judecă
tori şi împreună cu el şi cu mai mulţi epistaţi so 
duseră în strada Văcăreşti, unde îşi avea giuvaer
giul prăvălia.

Intrară înăuntru.
Ovreiul văzând atâta lume şi tot oameni de ai 

puteref, se îngălbeni ca ceara.
— Ce voiţi? întrebă el.
— Uûde ai pus lucrurile pe care le-ai furat dd& 

biserică? întrebă judecătorul.
— Ce lucruri? respunse jidanul tremurând cs o 

vargă.
— Aurăria şi argintăria, zise comandantul po

liţiei.
— Eu nu ştiu nimic.
Numai decât comandantul dete ordin şi legară pe» 

bietul argintar şi dupe acea începură să caute prin 
toate părţile, până ca găsiră aurul şi argintul ce el 
cumpărase chiar Sn acea zi delà paracliserul Tunsu.

— Ce sunt astea Jidane, răcni atunci comandantul 
poliţiei către inculpat.

— O oca şi trei litre aur şl două oca argint, res-
pnnse el tremurând.i
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— Va să zică l-ai şi cântărit, II întrebă unul din
tre epistaţi.

— Dô sigur, nu puteam să cumpăr lucrul cu 
ochii închişi.

— Dar astea nu-s lucruri cumpărate, tâlharul©, ci 
furate din sfânta biserică.

— Minţi nenorocitule şi de azi înainte nu vei mai 
vedea iumina soarelui ! strigă judecătorul.

— Nu mint deloc, dar aşa e cine vrea să facă al
tuia bine.

— Ce vorbeşti tu de bine?
— Da, voi să zic. că de nu mă înduplecam la ru- 

gămlntele unui nenorocit, acum nu era să păţesc ce 
am păţit.

— Ce vrei să zlcî, om fără de lege, sau vrei ca 
să scapi cu minciunile taie neînţelese?

— Nu.
— Atunci, să vedem pentru ce ai spart biserica 

si ai dospoiat’o de tot ce a fost mal scump şi mai 
sfânt.

— N’am spart eu biserica şi nici n’Ain despoiat'O.
— Dar cum se găsesc atunci aceste lucrurija tine ?
— Mi Ic-a adus un ora.
— II cunoşti ? -ţ
— Nu.
— Do ce le-ai cumpărat?
— Fiindcă nu ştiam că sunt de furat.
— Şi ce fel de om era acela care ţi-a vândut a- 

ceastă bogăţie?
— Nu-1 cunosc deloc.
— Şl de unde ţi-a spus că a luat această avţrărie ?

1
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— Delà stăpânul său, care ’l-a însărcinat sS le
vânză. / ’

— Mare hoţ trebue să fie, zise comandantul către 
judecător.

— El caută cu neghiobiile Iui să ne înşele pe noi, 
respunse judecătorul.

Jumătate de ceas în urmă, prăvălia ovreiului era 
Închisă şi sărmanul giuvaergiu băgat în închisoare.

Preotul acuma era desvinovăţit, el fu scos din în
chisoare, restituindu-se tot odată şi banii ce i se 
luase. -

Tunsu îa codru.
Intr*o dimineaţă din frumoasa lună a lui Mai, în* 

^tr’o pădure după plaiul numit „Orez“ se vedeau 
doisprezece voinici, tot unu şi unu trântiţi pe iarbă, 
unii cântând, alţii jucând şi alţii glumind.

Precum însă in mijlocul mai multor flori se vede 
câte o roză care îşi înalţă fruntea cu maestate, tot 
astfel îa mijlocul ceJor doisprezece voinici de munte 
se vedea strălucind o fiinţă fragedă şl frumoasă, o 
femee, o adevărată zeitate.

Toţi se uitau la ea cu respect; nimeni n’ar fi în- 
drăsnit nici să se atingă de dânsa.

Numai unul dintr’lnşii, acel care era căpetenia lor, 
era fericitul care avea puterea şi permisiunea să 
desmerde frumosul sân al frumoasei femei.

Toţi erau veseli, numai Nichifor, un haiduô înalt 
şi spătos sta trist.

— Hei I mă, Nichifore ! ce Dumnezeu stai aşa de
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dus pe gânduri, parcă ţi-ar fi murit..........
— Dar cum vrei să stau ? întrebă acesta.
— Vesei să fii, cum suntem şi noi.

\— Voi, dar vouă ce vă pasă, voi nu aveţi în a- 
devăr Ia ce vă gândi.

— D*apoi da, măi Nichifore, că de când te-am vă
zut tot aşa de trist erai, doar mai dă încolo la naiba 
de întristare, fii şi tu vesel, pronunţă un altul.

— Care-i omul care n’ar voi să fie vesel? res- 
punse Nichifor haiducul.

— Tu ! se auzi o voce.
— Te înşeli, bade Trotene, îi respunse el; eu nu 

sunt vesel, nu pentru că nu voi, căci atunci aşi fi 
nebun şi în ceata voastră nu cred să primiţi şi oa
meni nebuni ; nu sunt însă vesel, pentru că nu pot 
să fiu.

— Dar bine bre, ce ai pătimit tu prin lume de ai 
rămas aşa de posac ? întrebă un haiduc.

— Te«o fi trădat vre-o ibovnică frumoasă, res
punse un altul.

La ateste din urmă cuvinte căpetenia haiducilor 
care nu era altul decât Tunsu, se uită la amanta 
Iui, acea frumoasă fcmee din mijlocul haiducilor şi 
ochii !»se înroşiră.

Părea că voeşte să zică :
— Dacă cum-va voi fi vre* odată trădat, te voi 

omorî.
— Aşa trebue sl fie, zise încă un haiduc, jupân 

Nichifur a fost, se vede treaba, înşelat de vre-o 
bovnică.

— Nu băeţi, zise spătosul român, n’am fost înşe
lat niciodată ; alta e durerea mea.

soacra.

I

í
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— Ei bine, spune*ne*o atunci şi nouă ca să-ţi ştim 
durerea şi fii sigur că nu te vom supăra altă datăi 
iar altminteri n’ai să scapi uşor de noi.

— Vreţi adică să vă spun pentru ce sunt trist ?
— Da, da, respunseră cu toţii într’o voce.
— Ascultaţi atunci.
Şi Nichifor haiducul cu lacrămiie în ochi vorbi 

astfel :
— Când eram de 22 de ani m’am însurat cu o 

fată pe care am iubit’o. Era din satui nostru. La un 
an avui un copil. Ii iubiam cum iubeşte ori ce tată, 
şi cu atât creştea iubirea mea, cu cât creştea şi 
vârsta lui. El se făcu de cinci an{, atunci avui du
rerea să-mi moară nevasta. Alt copii nu mai avu- 
sei delà dânsa. Costică era cel d’intâi şi cel după 
urmă copil. II crescui cu cea mai mare îngrijire, căci 
toată mâogâerea mea nu era decât el ! pe cine altui 
mai aveam eu în lume I Se făsu do 12 ani, atunci 
începui să-l mai trimet la câmp, îmi mai prăşea câte 
odată, şi din pricină că pământul era lucrat mai bine, 
ne dădea şt roade mal multe.

Intr’o dimineaţă îl trimisei la câmp ca să cosească 
puţin fân. A plecat şi nu a venit decât seara. Dar 
vai ! nu mai era Costică al meu de altădată ! Nu moi 
era acel copil vesel şi vioi ! Era o umbră pierdută 
şi rătăcită. Faţa-i era searbădă, pasul slab şi ochii 
rătăciţi.

— Ce ai Costică ? îl întrebai, când ii văzui in sta
rea aceea, de ce ai întârziat?

— Sunt bolnav, mi-a răspuns.
Dumnezeule ! acest cuvânt de bolnav m’a pătruns 

până la inimă.
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— Dar ce ai? îl întrebai ÎQcă odată.
— Mă doare capul, îmi răspunse el, fi zicând a- 

?este cuvinte îşi scoase căciula.
Ce să vezi atunci I în patru părţi îi era spart 

capul. N'am mai zis nimic, l-am luat numai în braţe, 
am început să plâng şi în acele minute nu mai ve
deam nimic în ochi.

Voi care aţi fl fost vre-odată tată îmi veţi putea 
crede durerea I

Tocmai târziu de tot îl întrebai cine l-a lovit aşa 
de rău şi mi-a spus că un vătaf din curtea boe- 
rească.

— Da ce nu te-i adus la arendaşul moşiei, ca să te 
plângi? l-am întrebat.

— M'am dua, mi-a respuns el, dar am fost dat pe 
uşă afara.

Şi aflaţi tot odată fraţilor că arendaşul nu era 
vre-o lighioană streină, ci era român de ai noştri, 
era ciocoi. Relele ce a făcut el la tot satul şi bles
temele lumii sunt nenumărate. Caiar copilul meu, 
am aflat în cele din urmă, că a fost bătut tot din 
porunca lui, fîînd-că n’a voit în vara trecută ca să 
lucreze 1a pământul lui.

— Dar bine cu copilul tău ce s’a făcut, s’a vin
decat do rana ce a dobândit la cap? întrebă Tunau.

—• Nu, respunse Nichifor. Trei săptămâni în urmă 
ei a murit. Cu boala am cheltuit tot ce am avut, 
l-am purtat prin toate locurile, l-am dus pe la toţi 
oamenii pricepuţi în leacuri şl să-i dau de leac n’a 
fost cu putiuţă.

Iată acum fraţilor pentru ce sunt triat, iată pen-
Tuusu haiducul. 4.
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tru ce niciodată buzele mele nu pot eă zâmbească.
In totdeauna mă gândesc la copilul meu, îl văd 

parcă în ochii mei, îl zăresc în tct locul şi în ori 
ce timp pare că aud cuvintele :

— „Tată! tată!. . .“
Când Nichifor isprăvi aceste cuvinte, îşi şterse 

lacrimile şi ridicând ochii către cer, zise :
— Dumnezeule ! pedepseşte pe nelegiuiţii de ciocoi l
— Haide Nichifor, îi zise atunci Tunsu, acum nu 

mai poţi să faci nimic ; în lupta noastră pentru îm
plinirea scopului ce avem te vei răsbuna în deajuns. 
Haiducul trebue să fia vesel, uită tot. Acum ca să 
mai uităm puţin din necazurile trecute iuati toţi 
plosca tn.mână şi să bem puţin vin.

Haiducii luară numai decât ploscile cu vin, iar 
Tunsu le cântă următorul cântec :

Frumă verde de negară 
Vai ! sărmană biată ţară 
Cum te-a ajunse tocul iară I 
Grecii vin te calicesc,
Streinii te baijocoresc 
Şi ciocoii te h-lesc!
Nu ’ml-e ciudă de streini 
Cât de pământeni haini.
Că tu, dragă le* ai fost mumă . 
Şi ei singuri te sugrumă !
Şi te lasă la nevoi *
De ţipă sufletu ’n noi.
Fiunză verde de neghină,
Val ş’amar de a ta grădină I 
Cea grădină cu flori plină 
Cum o calcă cum o strică 
Nişte lesme fără frică 1
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Cum îi smulge florile 
Si-I pradă rodurile!
Frunză verde de mohor 
Val de sânu'ţi plin de dor 
Cât e el de hrănitor. 
Sărăcuţ de maica mea 
Cui o fi milă de ea? 
Sărăcuţ de locul meu 
Când l-o scăpa Dumnezeu ?

Hai copil să bem să bem 
Ţărişoara s’o scăpăm,
Şi de Greci şi de ciocoi 
Căci ne-a robit vai de noi. 
Ţara-i tristă şi robită,
De streini e cotropită :
Hai să mergem cu putere 
Să ucidem aste rele :
Care luptă să sdrobească 
Ţara noastră Românească.

Când Tunsu termină acest cântec, haiducii duseră 
ploscile la gară şi jurară cu toţii: moarte ciocoilor 1

Ileana duse şl ea o ploscă, frumos ornată, lângă 
purpuriile ei buze şi bău în sănătatea tuturor hai
ducilor.

De odată însă se auzi o şuerătură.
— Cine să fie? întrebă Tunsu.
— Sunt eu, respunse Teodor, un băeţandru ca de 

19 ani.
— Ce veste? întrebă haiducii.
— Pe drumul cel mare se vede venind un fana

riot într’o trăsură trasă de patru cai. Acum trebue 
să fie pe la marginea pădure!.

;
;
i

î
■:

*
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— Bine, respunse Tunsu şi sculându-se în picioare 
ridică după pământ două pistoale şi le puse în brâu.

Prindetea lui Andronachi.
Erau orele zece trecute, soarele lumina cu putere 

când o trăsură trasă de patru cai u/uroşi înainta 
prin'mjlocul desei păduri.

la acea trăsură se vedea stând pe o perină de 
puf, un ciocoi fanariot cu numele de Andronachi. 
Ei era mai mult bătrân şi ţinând în mână un ciu-. 
buc lung trăgea din câad ia când fumul pe care îl 
arunca în valuri.

Andronachi era aprofundat în gânduri, cine ştio 
unde se gândia!

Deodată Iasă se auzi o voce resunătoare care 
strigă :

— Sfcăi !
Vocea fu însoţită de o detunătură de pistol şi vi

zitiul după capră căzu ia pământ scăidându se în 
sângele său.

Andronachi se uită să vază ce este, ce potop al 
lui Dumnezeu b1 a coborât peste trăsura sa, rând 
deodată se pomeni cu o mână puternică care îi a* 
pucă de pept şM trânti din trăsura jos.

— Cunoşti tu pe Tunsu? zise acel care î( ţinea 
încă strâns şi care omorâse pe vizitiul fanariotului.

— Nu, respunse el.
— Află atunci că eu sunt acela.
— Si ce vrei delà mine?

-!

is
!

!

•!
I i
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— Pentru ssta vem vorbi mai pe urmă.
Şi zicând aceste cuvinte făcu semn la doi haiduci 

cari luară numai decât pe ciocoiul Andronachi şi-î 
duseră la mijlocul pădurei unde benchetuiau şi cân
tau ceilalţi haiduci.

— Ce «şti tu ? il întrebă atunci Tunsu.
— Român, răspunse el, care înţelese numai decât 

că se află în mijlocul unei bande de haiduci.
— Minţi ! strigară câţi-va dintre volnici.
— Nu minţi deloc, zise Andronachi, m’am născut 

în această ţară şi prin urmare sunt fiul ei.
— Asta nu e de ajuns, pronunţă Tunsu. Şarpele 

născut în mijlocul altor animale, tocmai pe tovarăşii 
săi muşcă mai întâi.

— De voiţi să vă vorbesc adevărul, apoi tatăl meu 
a fost în adevăr grec, mama însă era româncă.

— Băeţi, zise Tunsu la câţi*va dintre haiduci, Ia 
căutaţi pe acest musafir, să vedeţi ce are prin bu
zunare.

Nichlfor băgă mâna îa buzunarul ciocoiului şî scoase 
o puDgă.

— Câţi bani ai întrlnsa ? întrebă Tunsu.
— Trei sute lire otomane, respunse Andronachi.
— Bine, până Ia 1.500 mai* trebuesc încă o mie 

două sute ; dă şl aceşti bani şi vei fi scăpat, iar al- 
minteri vei muri.

— Dar eu n’am nici o para mai mult.
— Nu-i nimic, ai acasă.
Andronachi se înveseli.
— Da, acasă am, daţi-xhi drumul să mă întorc a- 

casă şl vă făgăduesc că vă voi aduce şi banii cei
lalţi pe cari mi-i cereţi.
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— Tot fanariot, tot şarlatânie de fanariot, res- 
punse Tun8u, dar gândeşti că vei putea ca să ne 
înşeli pe noi ?

— Nu, nici nu mă gândesc la aceasta.
— In ori ce caz, noi voim să fim siguri, haide, 

cred că ştii să acrii?
— Ştiu.
Tunsu făcu un semn şi unul din haiduci intră îc- 

tr’o celulă din pământ şi se Întoarse dupe acea cu 
o călimară, cu un condei şi cu o foae de hârtie.

— Scrie ce-ţi voi zice eu, pronunţă Tunsu adre- 
aându-se către Andronachi.

Andronachi luă hârtia şi începu să scrie :
Tunsu dicta.
„Am mare nevoe de 1,200 lire otomane, daţi-le a- 

cestui om care vă aduce scrisoare, l-am însărcinat 
«u.w

„Andronachi“.
După aceea căpitanul haiducilor căută pe fanariot 

ia mână şi găsi un inel.
— Dă acest inel şi ţi-1 voi înapoia, când vei pleca, 

adăugă Tunsul.
—* Bine, zise Andronachi cu o jumătate de voce.
— Nlchifor, zise dupe aceea căpitanul, haiducului, 

du-te la Bucureşti şi fă tot ce ştii ca să-ţi dea fa
milia acestuia banii coprinşi în bilet.

— In care stradă?
— Spune adresa dumitale, zise Tunsu ciocoiului.
— Strada Bucur No. 41.
— Bine, observă însă că dacă vei minţi cu ceva 

să ştii că eşti mort.
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— M’am gândit la aceasta.
Trei zile In urmă Nichifor se întoarse cu 1,200 ^ 

lire otomane.
Tunsu luă bani, împărţi pe la toţi tovarăşii săi,, 

dete apoi o sută lire şi lui Andronachi ca să 
aibă de cheltuială până acasă înapoindu-i şi inelul 
cu care s’a servit Nichifor spre a încredinţa familia 
lui Andronach*, că în adevăr a fost trimis de către- 
el şi în urmă îi dete drumul.

La razei© lunei.
După ce Tunsu luă banii delà ciocoiul Andro

nachi, se puseră cu toţii pe un chef şt cum timpul 
era frumos îacepură să cânte şi să spue fiecare mai: 
multe poveşti.

La toate popoartle poveştile au un farmec parti
cular pentru oameni şi adesea în ele găseşti mora
litate şi filosofic.

Românilor însă, mai mult ca la ori ce popor, Ie 
plac la culme poveştile şi istorioarele.

Când sunt mai mulţi la un loc şl când gândurile 
lor sunt liniştite, cea mai mare plăcere pentru el 
este a spune cine-va diverse întâmplăr1, fie ele ve
sele, fie dramatice.

Inserase, luna blondă arunca argintiile ei raze 
peste pământul întinerit şi părea că luminează mai 
mult frunţile celor 14 voinici, căci 14 erau ei cu 
toţii.

Pe cât era însă luna de graţioasă, pe atâta părea» 
a fi de geloasă.
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In lungul ei mers pe cerul înstelat, ea îşi arunca 
privirile către grupa veselă, dar mai mult dintre 
toţi se uita la o rivală a sa, tot atât de frumoasă 
şl gentilă.

Era Ileana, graţioasa amantă a iui Ionită Tunsu.
0 tăcere profundă domni în întreaga tabără hai

ducească. Căpitanul lor povestea una din cele mai 
frumoase istorii ce auzise pe când era paracliser ia 
biserica Sfântul Gheorghe.

Când Tunsu îşi isprăvi istorioara, o nerăbdare se 
vedea în sufletul fie-cărui.

Toţi ar fl dorit să mai audă din acele vesele po
vestiri.

Ileana a înţeles aceasta şi le împlini dorinţa.
— Staţi să vă spun şl eu ceva, zise dânsa.
— Să spui, să spui ! strigară cu toţii. Numai Tunsu 

se uită pe sub gene.
Ileana dacă era frumoasă, era totodată şi instruită. 

Tatăl ei, care altminteri era om cu carte o învă
ţase să citească şi să scrie şi Ileana de atunci citea 
orice carte ar fî găsit.

Ea asculta pe oricine i ar fi spus romanţe ş’t-i plă
ceau aşa de mult, încât ar fl stat trei zile nemân
cată şi nedormită, numai să asculte la romanţe şi 
poate pentru aceea era aşa de romantică atâta în 
fapte cât şi în gusturi.

In fapte, căci a preferat şă fugă şi să trăeascăîn 
mijlocul unei păduri ; iar în gusturi, pentru că a iu
bit pe Tunsu, im paracliser şi un om nu de ioc 
frumos.

Dar ce vreţi, dacă a fugit este că dorea frurau-
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seţea naturel, dorea să fie departe de sgomotul lu~ 
mei. Dacă a Iubit pe Tunsu este pentru că a văzut 
în el un om deştept şi brav.

— Să ascultăm istorioara ! strigară cu toţii, să as
cultăm istorioara I

O tăcere profundă se făcu atunci.
— H&ide, Ileano, zise şi Tunsu, spune-ţi istorioara 

căci tu ştii multe şi frumoase poveşti.
Ileana se uită spre cer, cerul era înstelat şi luna 

privia galeş spre pământ.
Pe când însă ea voia să-şi înceapă povestirea, de 

odată se vede un om, care fugea in spre direcţiunea^ 
unde se alia grupa haiducilor.

Fugea'şi dia când în când se uita înapoi. Faţa lui 
era speriată, ochii rătăciţi şi părea că caută un loc 
în care să se ascundă.

Potera nimicită.
— Opreşte ! strigă Tunsu către unul care fugea.
Inspăimâncatul om se opri.
— Voi trebue să fiţi români, zise el răsuflând.
— Dar ce ţi s’a întâmplat ? întrebă Nichifor hai

ducul.
— Nimic, răspunse el, acum n’am timp ca să vă* 

spun, a8cundeţi-mă undeva dacă .aveţi bun2t*tea şi- 
în urmă când voi fi scăpat vă voi povesti toată în 
tâmplarea mea, grăbiţi-vă sau lăsaţi-mă să fug.

— Ce eşti tu om bun sau rău ? întrebă Tunsu cui 
o voce răstită.

— Sunt om bun, răspunse el.
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— Atunci pentru ce vrei să te ascunzi?
■— Pentru că mă urmăresc cei răi.
— Află atunci că la noi cei buni află scăpare, pe 

«când cei răi moartea.
Abia aceste cuvinte fură schimbate şi de odată 

apărură doisprezece arnăuţi cari veneau în fuga mare 
tot spre direcţiunea pe unde venise şl celait român.

— Iacă sugrumătorii, strigă fugarul, arătând pe 
«cei doisprezece arnăuţi.

Tunsu se uită la ei şi cunoscu numai decât că 
Irebue să fie nişte poteraşi din ceata cârc-Serdarului 
Panait.

— Puneţi mâna pe puşti copii, strigă căpitanul 
haiducilor.

Toţi voinicii se sculară şi cu armele încărcate 
*e puseră înaintea poteraşilor oprindu le mersul.

Singură Ileana o luă la fugă temându-se ca nu 
«cumva vre un glonţ să greşească şi să vie astfel 
a se opri în frumosul ei pept.

Poteraşii când văzură o sumedenie de oameni stând 
inaintea lor şi toţi voinici unu şl unu, se opriră pe 
loc, fără a cuteza să dea nici cu puştile.

— Foc ! strigă deodată Tunsu, profitând de ocazie, 
până ce nu ne vor lua înainte grecoteii.

Atunci pădurea răsună de o salvă de puşti şi nouă 
dintre poteraşi căzură la pământ pe când ceilalţi 
voiră să o ia la fugă.

Deodată însă un alt corp de poteraşi se arătă pe 
dupe umbra arborilor.

Tunsu îl văzu şi fiindcă nu se putea bate pept
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la pept cu toată acea armie ce venea, îşi împrăştiă 
numai decât haiducii pe dupe spatele pomilor, pân
dind de acolo trecerea poteraşilor.

— îndată ce veţi zări pe poteraşi, să daţi foc şi 
vedeţi ca să nu greşiţi deloc.

— Lasă pe noi căpitane, răspunseră haiducii în- 
tr’o voce şi cu toţii se ascunseră pe dupe arbori 
pândind de acolo ca vânătorii iepurii.

Câteva minute numai şi poteraşii sosiră ; ei erau 
mulţi de tot şi în urma lor venia fumând tutun din^ 
tr’un ciubuc lung cârc-serdarul Panait.

El era un om scurt şi gros, mustăţile le avea 
lungi iar ochii mici, încât păreau a fi nişte piroane 
înfipte în fundul capului.

Era urât cu totul, dar ceea ce-1 făcea să fie şi mai 
hidos era burta lui cea mare, care între fanarioţii 
poteraşi devenise proverbială : huriei lui Panait

Câţiva paşi făcură în spre locul unde fusese mai 
înainte lupta şi fanarioţii se opriră.

— De unde sunt aceste cadavre ? se întrebară eîr 
cine le-a adus aici, sau cum au căzut, trebue să fi 
fost o luptă între dânşii şi vre-o ceată de haiduci.

Abia însă aceste cuvinte fură pronunţate şi mai 
multe detunături de puşcă făcură să cadă mai mulţi 
dintre compatrioţii omorâţilor, peste cadavrele lor»

Panait, care se afla în urmă, îndată ce auzi de- 
tunărlle o luă Iute la fugă şi o tuli tot pe dupe ar
bori luând drumul pe unde a venit, până ce a eşlt 
afară la câmp liber.

Poteraşii rămaşi fără căpetenie se luptară şl ei în 
neştirea lui Dumnezeu, fără a şti cu cine se luptă»
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Hatducii trăgeau într’una şi nemereau tot în carne 
-vie, pe când poteraşii îşi înfigeau gloanţele în arborii 
seculari din cari se compuneâ bătrâna pădure.

Chiar când ar fi văzut poteraşii poziţiunea hai
ducilor, tot Ie erâ peste putinţă c\ să-i atace, 
căci n’aveau de cât să se întoarcă împrejurul arbo
rului şi să împuşte pe vrăşmaş.

Ar fi trebuit, ca fanarioţii sS fie vorbiţi între 
dânşii, să facă şi ei un plan de luptă şi numai astfel 
să poată ca să atace pe voinicul Tunsu şi pe voi
nicii lui.

In modul insă în care veniau poterile ca să prindă 
pe haiduci, cari stăpâniau aproape toate pădurile, 
nu numai că nu prindeau pe haiduci, dar din contra 
•ei erau prinşi şi trimişi în lumea cealaltă.

Aşa şi cu poteraşii cărc serdaiului Panait.
El fugise şi tot ca şi dânsul începeau să fugă şi 

•ostaşii Jul uiftil câte unul din lumea aceasta.
Cu toate acestea ei erau mulţi Ia număr şi Tunsu 

văzh cu durere cum trei dintre cei mai buni voinici 
ai săi căzură la pământ fiind loviţi în cap de gloan
ţele inimicilor.

Pentru întâia dată acum se înspăimântă vestitul 
paracliser haiduc.

El ar fi voit ca să-şi tragă cuţitul şi ca un leu 
să se repeadă printre nelegiuiţii fanarioţi cari curgeau 
•ca ploaia din toate părţile.

Dar ce-ar fi putut face el, unul singur în contra 
4 o sută de inamici.

La asta însă nu se mai gândeşte românul când 
«este înfuriat.
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Tuüsu slobozi de odată două pistoale la tabăra 
poteraşilor, îşi trase apoi ascuţitul său cuţit şi voi 
să se arunce în vârtejul cel mare al gloanţelor.

De odată însă apării înaintea s* figura blândă 
a frumoasei Ilenei,

Ea pării că-i zice: Stăî ce vrei aă faci? murind 
tu nu mă laşi pe mine singură, fără nici un ajutor 
in m*jlocul acestui codru fără margini.

Căpitanul haiducilor îsi stăpâni furia sângelui său 
şi slobozind mereu ia focuri alergă de la un pom 
ia altul, pe unde se aflau vitejii săi tovarăşi îmbăr- 
b&tându-i şi zîcâodu-Ie că mai bine să moară cu toţii 
decât spurcatele lifte streine să-i omoare cu mâneie 
lor când vor cădeâ prinşi.

Dumnezeu singur păreâ atunci că voişte să vie 
îa ajutorul acestor români apărători ai neamului lor.

De odată se fâcù întuneric.
Luna, care până atunci revărsă gingaşele sale raze 

luminând crâncenul locaş de luptă, îngrozită de 
atâta sânge, care udă pământul dându-i coloarea 
roşie, se ascunse în spatele unor deşi nori de 
ploaie.

Tuq3u mulţumi creatorului.
Toţi haiducii se îmbărbătară la acest neaşteptat 

ajutor al providenţei divine.
Ei îşi schimbară locurile ascunzându-se după alţi 

arbori.
Acum lupta erâ mult mal fioroasă ; poteraşii că

deau în snopuri loviţi de gloanţele eroilor haiduci.
Un gemet surd şi înăbuşit, amestecat cu detună-
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turile puştilor şi ale pistoalelor eşia din pieptul 
nimiciţilor fanarioţi.

Era aproape miezul nopţii, lupta însă nu se curmase 
şi din rândurile haiducilor nu mai cădeâ cum nici 
unul.

De odată cerul începu să se sgudue ; pământul 
ră spun se prin ecoul său gigant şi o ploae furtu
noasă începù să cadă udând feţele asudate ale lup
tătorilor.

Sângele acum începu să se spele şi să fie dus în 
şiroae împreună cu apa care se scurgea pe după 
rădăcinele înalţilor arbori.

Fanarioţii şe înspăimântară, ei nu ştiau ce să mai 
facă, nici pe unde să apuce ca să scape cu viaţă.

Bubuia cerul, bubuiâ şi pământul.
Tocmai târziu de tot se desmeticiră renegaţii fii 

ai Pindului, oameni lipsiţi de ori ce simţ mânt de uma
nitate şi începură să fugă în toate părţile.

Se făcuse ziuă, haiducii îacă descărcau la focuri, 
căci întunericul nu-i Jăsase să vadă fuga inamicilor, 
crezând că poate Isprăvind focurile s’or fi strâns 
grămadă aşteptând ca urgia cerului să înceteze odată 
cu urgia voinicilor fii ai codrului.

Acum încetase şi ploaia, soarele răsări pe cerul 
încă turburat şi trist arunca razele saie asupra ne
număratelor cadavre a poteraşllor.

Viteji erau haiducii şi sfântă era lupta lor.
Bârfitorii neamului românesc zic că aceşti copii 

născuţi pentru a fi pururea neatârnaţi nu erau decât 
nişte hoţi, cari căutau să j»fuească.

Ruşine lori Haiducii, din contra erau adevăraţii

;

!; J
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AI ai străbunului Traian, erau tot din neamul eroului, 
care a avut de tată pe Martie, zeul răsboiului şi al 
vitejiei şi care a fost hrănit cu laptele de lupoaică !

In acele timpuri de grea durere, când ţara româ
nească zăceâ sub asupritorul jug al streinului, atunci 
pe când ţăranul nu mai a rea nici ce mâncâ şi câqd 
în vatră nu-i mai rămăsese nici cenuşă, se găseau 
câte unii din fiii acestei ţări, cari disperaţi de mize
rie, văzând că cuţitul le*a ajuns până la os, că ziua 
mare sunt furaţi de nişte hoţi, pe cari barbara Tur
cie îi trimitea pe capul 1 >r, văzând că dreptate nu 
mai pot găsi nicăeri, căci pretutindeni, toţi oamenii 
puterei şi ai dreptăţii de la Domn şi până la cel 
din urmă dregător nu erau decât nişte streini, lepă
dături ale Fanarului, destinaţi pentru pradă şi cari 
nu aveau altă deviză decât a prădâ; văzând aceste 
toate zic, se găseau unii cari luau codrii şi cu răs- 
bunarea în inimă omorau şl despuiau pe orice străin 
ar fi găsit în desperata lor cale.

Numai aceşti haiduci au mai putut oarecum pune 
frâu desfrâului inamicilor poporului nostru, numai 
aceşti haiduci ai codrului au mai putut băgă o doză 
de groază în inima atâtor lighioni sălbatice, cari se 
grămădeau în ţara noastră mult mai mult şl mult 
mai rău de cum se grămădesc astăzi fiii lui Israel : 
ovreii !

Numai acel care s’a ocupat cu istoria suferinţelor 
poporului român din timpul Turcilor şi Fanario
ţilor, numai aceia care ar fi auzit suspinele fraţilor 
B&i şi ar fi văzut iacrămile lor cum cădeau fără ca 
să poată găBl vre-o mângâere, numai acela care ar

:
l

■-



— 64 —

fi stat la o parte, fără a avea nicio putere de aju
tor, câni ar fi văzut cum mireasa este răpită din 
braţele mirelui, cum părintele trebuia să se despartă 
de fiicele sale, destinate a fi jucăria pasiunilor a 
unor sceleraţi, numai acela care ar fi auzit tângui
rile bătrânului care murea de foame şi de frig, căci 
i *e răpise tot ce avusese, numai acela s’ar uni cu 
noi şi împreună cu noi ar arunca o anatemă, mult 
mal dreaptă şi mai sfântă de cât aceea a Papilor, 
asupra cenuşei a miilor de călăi, cari ne-au călcat 
şi pătat pământul prin crimele lor !

In contra acestora luptau haiducii, pe aceştia omo
rau şi despuiau, pe când pe români, pe fraţii lor îi 
iubiau, iar la nevoe şi după puterea lor îi ajutau...

Potera era acum nimltă cu totul. Tunsu îşi strânse 
volnicii scăldaţi în sânge şi intrând cu toţii în peş
tera făcută de dânşii şi pe care nimeni altul n’ar fi 
putut-o descoperi decât ei, chemară pe actol fugar, care 
în seara trecută se opri ca să ceară ajutorul lor.

— De unde eşti tu? întrebă căpitanul haiducilor.
— Din Bucureşti, răspunse el.
— Ce căutai pe aici?
— Am fost la munte unde îmi am o turmă de oi* 

Voind să fac un alt negoţ, am vândut mica mea 
turmă la un cioban din Transilvania, iar eu mă în
torceam spre casă. Nu ştiu cum, dar acei poteraşi 
aflară aceasta.

— Măi cap de bou, mi-auzîs ei, tu ai bani la tine. 
vei trece prin pădure şi te vei întâlni cu hoţii de 
haiduci ; dă-ne banii ca să ţi-i strângem noi şi spu-
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ne-ne unde vrei să te duc?, când vei ajuDge la locul 
tău ţi’i vom înapoia.

Eu aveam idee şi despre haiduci şi despre aceşti 
poteraşi, cari în ioc de a păzi lumea da rău făcători, 
se mulţumesc mai bine si fure ei şi n’am voit să 
le împlinesc dorinţa.

Eram tocmai la marginea pădurei. Dacă au văzut 
că stau la îndoială, au alergat ca să mă prinză şi 
să-mi ia banii cu sila. Atunci m’am pus pe fugă, 
aşteptând ca Dumnezeu să-mi arate vreun drum de 
scăpare şi din norocire m’am întâlnit cu voi. O, dar 
cu ce vă pot fi recunoscător, căci ca să fiu eu scăpat 
a trebuit ca să vă bateţi cu atâţia sălbateci, a tre
buit ca să pieriţi desigur mulţi din voi I

— Nu-i nimic frate, răspunse Tunsu, asta e me
seria noastră : să curăţăm ţara de asemenea viespi 
veninate.

— Nu, pronunţă românul ; eu mă voiu ruga în 
totdeauna tatălui ceresc pentru voi şi fiindcă n’am 
altă putere iacă, această pungă v’o las vouă ; dacă 
voi nu eraţ», eu tot trebuia s’o pierd şi poate că 
împreună cu dânsa şi viaţa mea.

Şi zicând aceste cuvinte, scoase din sân, toţi banii 
ce avea ei-i dete în mâna lui Tunsu.

Tunsu nu voi să-i primească, dar văzând stăruin
ţele Iui îi primi.

— Acum, continuă străinul, o să-mi daţi voie să 
vă fac o mică rugăminte.

— Vorbeşte, îi răspunse căpitanul.
— Nu ştiu dacă rugămintea mea va fi primită ori 

nu, dar voi încerca.
Ion TnnBn, cSpiUn de Haiduci. 5
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— Spune, şi dacă va sta in puterea noastră iţi 
vom face orice vei voi.

— Da, în puterea voastră şi numai în a voastră, 
numai voi puteţi să-mi împliniţi dorinţa care de 
aseară îmi arde peptul.

— Vorbeşte, vorbeşte, zise încă odată căpitanul 
haiducilor, şi fii sigur că vei dobândi tot ce vei cere.

Atunci românul se mai gândi puţin, părea că stă 
la îndoială, dacă trebuie să spună sau nu acele cu
vinte.

In cele din urmă însă hotărîndu-se, zise cu o voce 
convingătoare :

— Voiu să mă fac haiduc, voiu să fiu întotdeauna 
cu voi, care mi-aţi scăpat viaţa. N’am părinţi, n’am 
rude, n’am pe nimeni, de astăzi insă voi avea fraţi 
şi fraţii mei veţi fi voi. Ca şi voi voiu lupta şi eu 
contra fiarei străine, ca şi voi voiu apăra pe cât 
voiu putea sâmburele naţionalităţei noastre.

— FÜ bun primit ! strigară haiducii într’o voce.
— Te primim, zise şi Tunsu.
Atunci un alt haiduc ridică o ploscă cu vin şi 

i-o dete zlcându-i :
— Bea, asta este ţinta noastră : cât vin va bea 

fiecare din noi în viaţa sa, tot atâta sânge străin 
să verse, cât va trăi.

Românul luă plosca şi în sănătatea tuturor 
haiducilor şi a căpitanului, bău o parte din vin.

— Cum te numeşti tu frate? îl întrebă Tunsu 
in urmă.

•—'Biţi, răspunse el.• ;
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— Câţi ani ai?
— Două-zeci şl trei.
— Ai fost până acum insurat?
— Nu.
— Ai de gând să te mai însori?
— Singur nu ştiu, dar cred că nu.
— Vezi că cine intră la noi ca haiduc trebue să 

fie haiduc, zise Tunsu.
— Ştiu aceasta şi de aceea voesc şl eu ca să mă 

fac haiduc.
—=■ Bine.
Şi căpitanul haiducilor zicând aceste cuvinte luă 

o încingătoare de curea cu carë îi legă mijlocul, îi 
înfipse apoi două pistoale şi un cuţit şi-i zise :

— D’acum eşti haiduc, fiind în unire cu noi vei 
fi fratele nostru, fiind în desunire vei fi mort.

Niţă era acum haiduc. Toţi nouii săi tovarăşi în
cepură sâ-l iubească.

El era un om blând, dar deştept. Fruntea lui lată 
ca de patru degete era puţin încreţită, cea ce arăta 
că era un om gânditor.

Era de o statură înaltă, avea ochii albaştri şi 
părul care ii ondula pe un spate mare, blond.

Mustăţile lungi şi deasemeni blonde, dinţii albi, 
buzele carmenii, trăsurile feţei regulate, iată por
tretul lui Niţă, fostul cioban şi prezentul haiduc.

Eră un tânăr fermecător. Ileana se uită lung Ia 
el, şi departe de a avea ideia ca să înşele pe amantul 
ei, nu găsia însă nici un inconvenient de a nu privi 
şi a iubi chiar cu o afecţiune rece pe acel nou venit.

Ileana era femee şi toate femeile sunt astfel.
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Veniră ceasurile douăsprezece, era timpul prân
zului. Doi din haiduci cari îi acea zi erau de rând 
îatinseră într’o altă despărţitură a peşterei o masă 
mare aruncând pe ea trei miei fripţi.

Haiducii se aşezară cu toţii ia masă. Niţă se puse 
între Tunsu şi între Ileana amanta sa.

Nu se ştie dacă este adevărat, dar unul dintre 
haiduci zise unui alt prieten al său, după ce s’au 
sculat delà masă, că în timpul mesei ar fl văzut 
frumosul picior al Ilene!, călcând pe acela al lui Niţă-

Tunsu răpeşte delà unii şi 
dă ia alţii.

Trecuse mai multe luni delà venirea lui Niţă îa 
tabăra haiducilor.

Acum era iarnă, Tunsu rămăsese fără bani.
Pe lângă asta, în toate satele era o foamete cum

plită.
Mulţi dintre ţărani ajunsese să moară chiar de 

foame.
— Căpitane, zise Intr’o zi Tudor Iui Tunsu, nu 

avem provizie, ce vom face? Din ciocoi nu mai 
trece nici unul pe la noi şi banii ce mai aveam 
pentru a trece iarna i-ai împărţit pe la săraci. încă 
câteva zile şi vom muri de foame I

— Tu tn totd’auna eşti mic la suflet, zise căpitanul 
eu un accent supărat.

— Nu sunt mic, căpitane, tu singur ştii că în faţa 
luptelor niciodată nu m'am dat Înapoi şi ştii dea- 
semeni că de aş avea acum atâţia sfanţi câţi streini

î
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am trimes pe lumea cealaltă apoi aş fi cel mai bo
gat din ţara românească, dar ce vrei, când văd că 
sărăcia ne a copleşit, nu pot decât să mâ tem.

— Namai îa timpuri ae nevoie se poate deosebi 
cel slab de cel tare, haide Ül pururea haiduc, dar 
nu muere.

Tudor deşi nu putu să fie de loc convins de cu
vintele căpitanului său, ca !să nu-1 supere însă 
mai mult eşi afară lSsându-1 singur îa chi- 
liuţa sa.

Atunci Tunsu se puse pe'gânduri.
— îmi trebue bani, îşi zise el ; dar bani voiu găsi.
Eşi apoi afară şi-şi chemă tovarăşii.
— Băeţf, Ie zise el, pregătiţi vă caii şi luaţi cu 

voi arme şi încărcături, căci trebue să plecăm.
— Unde? întrebă unii dintre haiduci.
— Acolo unde vă voi duce eu.
Haiducii se su puseră şi jumătate de oră în urmă 

toţi erau gata.
Tunsu încăleoă un cal roib şi în fruntea voinicilor 

o luă la fugă urmat de ai săi.
Pe la asfinţitul soarelui haiducii erau la marginea 

satului C...
Aici era un boer fanariot, bătrân şl cel mal ne

legiuit.
Ia tinereţea sa făcuse multe. Zecimi de fete au 

ajuns pe drumuri din pricina sa şl mulţi dintre să
teni ajunsese în sapă de Ierna fiind despoiaţi de 
Acest barbar străin.

Tunsu ştia aceasta şi el venia acum.
Scopul căpitanului de haiduci era să-l omoare, şl
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si-i ia toţi banii. Din nenorocire insă tocmai Sn ziua 
acea fanariotul lipsea de acasă.

El se dusese cu câte-va zile mai înainte la Con- 
stantinopol lăsând în locu-i pe femeea sa, o fată de 
român.

Ea era de o frumuseţe rară şi încă tânără pe 
când răpitorul ei era un om care ar fi numărat Ia 
şeapte-zeci de ani aproape.

De două-zeci de ani erau ei însuraţi ; când s’a mă
ritat, ea nu împlinise nici patrusprezece ani, şi 
în tot timpul acesta n’au putut dobândi de cât o 
singură fiică care acum era în etate ca de optspre» 
zece ani.

Ea se numîa Eleonóra şi era tot atât de fru
moasă ca şi muma sa.

Tot satul iubia pe frumoasa proprîetăreasa a mo
şiei, şi o iubeau cu atât mai mult, cu cât urau pe 
bătrânul şi nelegiuitul ei bărbat.

Abia Tunsul ajunse Ia marginea satului şi vestea 
se răspândi numai decât de către nişte ţărani, care 
se aflau la câmp.

— Vine Tunsu, vine Tunsu 1 răsuna în toate 
părţile.

Femeile se ascundeau prin casă strângându-şi 
copilaşii lângă sânuriie lor, uşile se închideau şi 
zăvoreau pretutindeni, numai românii cei tineri, 
flăcăii satului, care ştiau cine-i Tunsu şi cui poate 
face el rău, stăteau afară pe prispă Aşteptând cu 
nerăbdare venirea sa.

Nu era tot astfel însă şl tn curtea boerească.
Acolo se făceau pregătiri de război.
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Slugile proprietarului moşiei, cari nu erau decât 
tot fanarioţi îşi încarcară armele aşteptând minutul 
de luptă.

Erau siguri că Tunsu nu vine îi sat de cât 
numai pentru ei.

Casele boereşti erau împresurate de ziduri groase, 
cu toate astea porţile erau puţin vechi.

Trebue să spunem de asemeni eă şi biserica sa
tului se afla tot în acea curte.

Câteva minute încă şi Tunsu, împreună cu hai
ducii săi intrară în sat.

Atunci se presintă o privelişte din cele mai fru
moase.

Toţi tinerii satului eşiau înaintea sa şi aruncând 
căciulile în vânt strigau :

— Trăiască Tunsu, căpitan de haiduci.
Iar alţii ziceau :
— Trăiască haiducii lui Tunsu.
Ioniţă trecu în mijlocul acestor aclamări şi nu se 

opri de cât la poarta curţei boereşti.
Poarta era închisă.
Fanarioţii îndată ce văz ară că haiducii sunt aproape, 

perdură tot curagiui ce-1 aveau mai înainte şi ne- 
ştiind ce să mai facă se ascunseră cu toţii în turnul 
bisericei.

Singură desperata proprietăreasă împreună cu fru
moasa er fiică rămaseră în casă, ascunzându-se în 
Iatacul cel mai mic din fund.

— 0, mamă 1 zicea gingaşa copilă, dacă 
hoţii vor intra până aici, ce ne vom face oare 9

cumva
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— Ne vor omorî! răspunse muma umplând-o de 
sărutări.

— Nu, dragă mamă, voîu cădea în genunche şi 
voiu cere delà ei graţierea vieţei tale.

— O, draga mamei, tu eşti tânără şi frumoasă şi 
pe tine nu te vor omorî, ci te va lua vre-unul din 
ei cu dânsul ca să-i fii amanta lui, căci astfel au ei 
de obiceiu a face unde găsesc fete frumoase. Eu însă 
voiu muri.

— Cum să mori tu scumpă mamă şi eu să mai 
trăesc ! o, asta nu se poate, sau pe amândouă ne 
vor erta, sau amândouă vom muri odată.

Şi copila plângând îmbrăţişă pe muma sa şi o să
rută cu iubirea unui copii inocent.

Pe când însă această scenă tristă se représenta 
în fundul caselor boereşti, pe când o mumă şi o 
fiică aşteptau moartea sau scăparea lor, o altă scenă 
şi mai tristă se représenta afară.

Haiducii îndată ce ajunseră lângă curtea boerească 
găsiră porţile închise.

Tunsu se uită atunci în bus şi văzu turnul bise- 
ricei plin de fanarioţi.

Numai decât îşi luă căpitanul puşca dupe umăr, 
ochi în unul din acele slugi cari se ascunseră de 
frica morţei şi dând foc doborî pe unul din ei la 
pământ.

Era ceva trist şi comic totodată să vezi cum un 
om vine lnvârtindu-se din turnul unei biserici, spre 
a cădea la pământ unde trebuia să devie ţărână.

Haiducii luând exemplu delà căpitanul lor, intin-
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seră şi ei puştile şi vre-o zece din cei suiţi în turn 
căzură la pământ.

Aceasta văzând fanarioţii se coborîră cu toţii jos 
şi venind deschiseră porţile şi căzură în genunche 
cerând ertare.

Tunsu fără să le dea vre un răspuns, trecu înainte 
cu calul său urmat fiind de toţi hiiducii săi.

— Descălecaţi, zise el tovarăşilor lui, îndată ce ajun
seră lângă uşa caselor boereşti,

Haiducii descălecară şi cu toţii au intrat înnăuntru 
lăsând singur unul care să păzească caii.

Ei gândeau că vor găsi aci pe bătrânul fanariot, 
dar în zadar.

Ori pe unde treceau, odăile erau goale, nici o ţi
penie de om nu se auz*a.

Astfel străbătură el odaie cu odaie fără a găsi pe 
nimeni şi fără a atinge nici unui din obiectele pre
ţioase ce întâlneau.

Când insă ajunseră în cea din urmă odaie, care 
tot deodată era şi iatacul de culcare al-acestor două 
femei, găsiră aici ghemuite îutr’un colţ şi plângând 
pe frumoasa copiliţă şi pe muma ei.

— Dumnezeule, vino în ajutorul nostru ! exclamă 
gingaşa fată.

Când însă aceste cuvinte fură terminate Tunsu 
se apropie de dânsa şi apucând-o de mână îi zise :

— Spune I unde este bărbatul tău ?
Tonul cu care vorbi căpitanul haiducilor era surd 

şi rece.
Femeia începu să tremure şi mai mult, pe când 

fata căzu în nesimţire, leşinată.

i
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— Vorbeşte, sau vei muri, zise din nou Tunsu 
tot cu acea voce aspră.

— Bărbatul meu nu-i acasă, răspunse ea abia ar
ticulând.

— Dar unde-i ?
—vLa Contantinopol.
— Minţi ! strigă haiducul.
— Vă spui tot adevărul, nu mint de lor, adăogă 

femeea mai multperdută.
— Dar dacă îl vom găsi ascuns pe aici?
— Să mă omoriţi, zise ea.
— Bine.
Şi Tunsu pronunţând cu un ten mai scurt acest 

cuvânt începu să caute prin toate dulapurile, prin 
s toate scrinurile că doar l-o găsi.

— Mii do draci î bombăni ei, am venit mai mult 
oa să omor pe acest nelegiut şi acum tocmai pe ei 
nu-1 pot găsi.

După aceea se Întoarse iar spre femeea fanario
tului.

In tot timpul acesta, Niţă, frumosul haiduc, se 
apropie de fata leşinată, luă puţină apă, o stropi 
uşor pe faţă şi astfel putu face ca să o deştepte 
din acel somn mortual.

— Ce ai? o întrebă el.
— Mama, unde e mama 1 exclamă copila deschi

zând ochii.
— Iacă, priveşte-o, ea e aci lângă dumneata.
— Omorîţi-mă pe mine, zise ea cu o voce rătă

cită, şi lăsaţi viaţa bunei mele mame.
— Nu vom omorî pe nimeni, zise Niţă.

!

i
!
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In timpul acesta Tunau îşi întoarse ochii cltre 
dânsa. El era atât de crunt încât fata scoase un 
ţipăt şi ar fi căzut jos, dacă n’ar fi fost susţintă 
de voinicul Niţă.

— Cine e acesta ? întrebă ea după câteva minute, 
de ce se uită el aşa de crunt ? de ce ochii lui sunt 
atât de sălbatici?

— E un tovarăş d’ai noştri, răspunse haiducul.
— O, dar dânsul trebue să albă o inimă rea, el 

va omorî poate şi pe muma mea I
— N’avea nici o frică frumoasă copilă, muma du- 

mitale ca şi dumneata veţi trăi.
— Dumnezeule, aibl îndurare ! şi opreşte mâna 

acelui care se va ridica asupra mumei mele.
Aceste cuvinte zicând copila ochii i se umplură 

de lacrămi şi corpu-1 gingaş începu să tremure ca 
o vargă bătută de vânturi.

— Fii liniştită, n’avea nici o teamă, îi şopti Niţă» 
până ce nu voiu porunci eu nimeni nu se poate 
atinge de muma dumitale.

— Cum, în puterea ta stă viaţa mumei mele ?
— Da, fără mine nimic nu se poate face.
— O, atunci ea este scăpată?
— De sigur, nici un rău nu veţi suferi delà noi.
Copila aceste cuvinte auzind căzu în genunche

înaintea haiducului, care o sculase din leşin şl cu 
o voce tristă, dar mai dulce ca a unui înger zise:

— Cu ce pot să-ţi fiu recunoscătoare?
— Liniştindu-te şi ne mai fiindu-ţi frică vei face 

cel m»i mare lucru pentru mine.
Tocmai acum copila privi mai lung la faţa fru-

I

i
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moşului haiduc, tocmai acum observă acele trăsuri 
regulate, acei dinţi albi şi tari ca oţelul.

Ea se sculă din genuche, se apropie de el şi îşi 
rezemă capul ei obosit de umărul lui.

Frumoasa fată vedea în el un salvator, un geniu bun.
Tunau căutase pretutindeni, dar nu găsi nicăeri pe 

bătrânul fanariot.
— Ah! nu cumva voiu G îaşelat? îşi zise el ; nu 

cumva spurcatul va fi aici ascuns cine ştie pe unde 
şi eu nu-1 pot găsi?

Zicând aceste cuvinte, stete puţin pe gânduri.
— încă un mijloc, zise el, şi voiu afla adevărul. 

Apoi aoropiindu-Be de proprietăreasa moşiei, întrebă :
— Unde zici că a plecat nelegiuitul tău de bărbat?
— La Constantinopol.
— De npflt ?
— De şeaptesprezece zile.
— Şi când se va întoarce?
— In săptămâna cea mare.
— Bine, voiu afla acum tot adevărul.
După aceea luă pe trei din haiduci cu sine, coborî 

cele cinci scări făcute din lemn şi eşi în curte.
— Să vie încoace oamenii din această curte, zise el.
Numaidecât fanarioţii care fură ertaţi atunci pe 

când veniră de se plecară, se arătară înaintea lui.
— Ascultaţi, le zise Tunsu, am să vă întreb ceva, 

căutaţi să-mi spuneţi adevărul.
— Vom spune, răspunseră fanarioţii.
— Cel care va spune un cuvânt mincinos, va fl 

mort.
— S& fie cine va minţi, răspunseră încă odată 

lepădăturile fanarului.

i
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— Stăpânul vostru e aci? întrebă atunci Tunsu.
— Nu.
— O fi poate prin sat?
— Nu.
— Unde-i dar?
— La Constantinopol, răsunară mai multe voci.
— A plecat de mult?
— Nu tocmai aşa de mult.
— Câte zile sunt de atunci?
— Şaptesprezece, răspunseră cu toţii într’o voce.
— întocmai după cum mi-a zis şi femeea, îşi zise 

Tunsu în gând.
— Şl când se va întoarce ? întrebă iarăş căpitanul 

haiducilor.
— Nu ştim, se auziră atunci mai multe voci.
Dar imediat după aceaa se auzi o altă voce zicând :
— Ştiu eu.
— Vorbeşte, dacă-I aşa, rosti Tunsu, când va voni 

stăpânul tău?
— Cu câteva zile înainte de Paşti. Eu sunt fecior 

în casă şi astfel am auzit vorbindu-se.
.— Prea bine, zise Tunsu.
După aceste întrebări făcute, căpitanul haiducilor 

se convinse Îndeajuns că fanariotul lipsea de acasă 
şi întorcându-se iarăş la femeea lui, îl zise :

— Dă*ne acum toţi banii câţi aveţi, căci avem 
nevoie mare.

— Veniţi după mine, le zise ea, fără a mai face 
nici o obiecţiune.

Tunsu şi cu haiducii săi se luară după femeia 
fanariotului şi trecură într’o altă odăiţă mică unde 
se afla lada cu bani.
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Singur Niţă şi cu frumoasa copilă rămaseră tot în 
acea casă.

Când frumoasa copilă se văzu singură cu un străin, 
numai atunci putu să înţeleagă că capul ei este re
zemat de umărul unui bărbat şi ridicându-1 cu sfială, 
îşi cunoscu greşala sa şi numai decât faţa ei deveni 
purpurie.

Atunci Niţă căzu în genunchi înaintea ei şi îi zise:
— Oh ! îngeraşule ! astăzi te-am văzut şi de astăzi 

simt că te iubesc şi că te voiu iubi în toată viaţa 
mea. Ştiu că iubirea mea e nebună, căci niciodată 
poate nu voiu mai avea fericirea ca să te mai văd, 
dar te rog în zilele dumitale gândeşte-te câteodată 
şi ia mine !

Zicând aceste cuvinte Niţă se sculă în picioare şi 
apropiindu-se de dânsa o strânse uşurel la pieptul său.

— Voinicel, îi zise atunci ea, cât voiu trăi mă 
voiu ruga lui Dumnezeu ca să mi te dea ţie.

Când aceste cuvinte fură sfârşite, haiducii se în-, 
toarseră.

— Acum rămâneţi sănătoase, zise Tunsu femeilor, 
când vom mai veni să vă găsim cu bine.

Niţă se despărţi şl el de frumoasa copilă, după ce 
mai întâi îi aruncă o ochire lungă şi tristă.

Când haiducii intrară pe Ia mijlocul satului, găsiră 
tot pe acei fi&căi, cari urau şi chiuiau aruncând că
ciulile ia aer.

Ei ştiau care este venirea haiducilor.
— Staţi, zise deodată Tunsu.
Toţi haiducii se opriră.
— Flăcăilor, ia veniţi Incoa, zise el în urmă către 

acei voinici cari se veseleau.
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— Pentru ce Vă bucuraţi
— Pentru cărştim că ai venit ca să pedepseşti pe 

^ acft ^şM grecoteJu, care de atâţia ani suge sângele 
nistru şl al părinţ lor noştri.

— Cme e cel mai bătrân din satul vostru? întrebă 
Tunsu.

— Moş Maria, răspunseră flăcăii.
— Aduceţi-1 aici.
Numaidecât câţiva dintre flăcăi o luară la fugă şi 

după câteva minute se întoarseră cu un om bătrân 
şl slab.

— Ştii tu cine sunt eu? îl întrebă căpitanul hai
ducilor, după ce se uită lung la el.

— Nu, răspunse bătrânul.
— Mă numesc Tunsu.
— Acum ştiu, zise bătrânul cu un ton slab, dar 

ce voeşti delà mine?
Atunci Tunau băgă mâna în chimirul său şi scoţând 

o pungă cu bani i-o dcte în mână, zlcându-i:
— Iacă dau în seama ta aceşti bani : o sută de 

galbeni vei opri pentru tine, iar restul îl vei împărţi 
deopotrivă la toţi oamenii din acest sat, rn’ai înţeles?

— Dumnezeu să-ţi ajute, zise bătrânul luând punga 
şi Indreptându-se spre mica-i căsuţă.

După aceea Tunsu dădu biciu calului şi peste câteva 
minute haiducii erau afară din sat, păşind la drept 
tot pe acelaş drum pe care veniseră.

—* Ia m’ascultă, măi Niţă, zise Tunsu, ştii că era 
frumoasă feţica aia delà fanariot?

— Ba că să zici, căpitane, răspunse haiducul.
— Ş'apoJ, ml se pare, nu se uita tocmai cu ochi 

buni la tine; nu ştiu de ce?

voi atâta?

V
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— De, căpitane, femeile şl mai cu seamă fetele 
au felurimi de gusturi.

— Şi mi se pare, dacă nu mă Înşel, că nici tu nu 
tocmai voiai să o priveşti ; îţi părea nu ştiu cum, ai?

— Ba te înşeli, căpitane, mie îmi păru destul de 
frmoasă.

— Cu toate că tu eşti destul de frumos, dar eu 
cred că ea ar fi dorind să moară decât să se întâmple 
să te mai vadă odată în ochi.

— Bi te înşeli şi aici, căpitane. Ceva încă mai 
mult, ea mi-a făgăduit că se va ruga lui Dumnezeu 
ca să mă ia pe mine.

— Mai şîii ! pronunţă Tunau, apoi veael de isbânda 
sa lovi puţin cu palma umărul calului său şi începu 
să cânte încet:

— Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Banul Fllipescu.
După ce... împărţi cea mai mare parte din banii 

luaţi delà fanariotul din moşia despre care voibirăm 
puţin mal sus. se retrase iarăş In pădurea în care 
îi găsirăm întotdeauna luptând cu nelegiuitele poteci.

Urna însă era grea şl banii haiducilor se isprăviră 
în scurt timp.

Atunci se gândi Tunsu să mai facă încă un drum.
— Dacă vara, aşteptăm ca leprele să treacă pe la 

noi, zise el, apoi iarna trebue să mergem noi pe la ei.
Astfel vorbi căpitanul haiducilor şi aBtfel se hotărî 

să facă.
— Dragă I.eano, zise dânsul într’o zi frumoasei
Ioau Tunsa, căpitan «le haide ci. 6
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sale amante, eu am să. plec, tu rămâi iarăş singură, 
peste câteva zile mă voiu întoarce.

— Şl unde te duci? !l întrebă ea.
— Să caut bani, îi răspunse.
— Şi când ai zis că te întorci?
— Poate mâine chiar, poate poJmâne, poate şi mai 

târziu.
— Vai, aşa eşti tu învăţat, ca întotdeauna să mă 

laşi singură în această pădure.
— Ce vrei să fac când viaţa noastră de haiduc ne 

cere aceasta?
— Al dreptate, ai dreptate, exclamă Ileana, entu

ziasmată.
După aceea se apropie de o mică măsuţă şi stătu 

pe gânduri.
— Ia ascultă, Ionică, îl întrebă ea, Iei şi pe haiduci 

cu tine?
— Nu, răspunse el.
— Şi de ce?
— Pentru că nu am nevoie de dânşii, eu mă duc 

să aduc bani şi pentru a se răpi bani delà nişte 
spurcaţi de fanarioţi sau ciocoi, este desjuns un că
pitan de haiduci.

Aceste cuvinte nu/neliniştiră câtuşi de puţin pe 
frumoasa Ileană, din contra dacă ar fi observat-o 
cineva de aproape ar fi văzut în ea o bucurie inte
rioară, bucurie pe care singură nu şi-o putea explica.

Tunsu plecă chiar în acea zi.
' înainte însă de a urma pe căpitanul haiducilor, să 
stăm pe loc şi să observăm pe amanta haiducului.

Abia plecase amantul ei, acel amant pe care 1»
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început l-a iubit aşa de mult şi ea se scufundă din 
nou pe gânduri

Dar unde se gândea oarei
O ! Ileana era femee şl femeilor le place să viseze.
Femee 1 problemă nerezolvată a secolelor... Femee, 

mister nepătruns !
Iată definiţiunea ei...
Ileana era singură îq mfca-i odăiţă, care avea mai 

mult aparenţă de chilie.
Nu era un ceas de când Tunsu plecase şi dânsa 

sta cufundată tot pe gânduri.
Se făcură ceasurile 12, era ora prânzului.
Atunci Ileana eşi afară, merse câţiva paşi şi intră 

mtr’o altă subterană de o mărime colosală.
Aici stăteau trântiţi pe nişte paturi de formă 

orientală vreo optsprezece voinici.
Când Ileana intră Înăuntru toţi se sculară în picioare 

şi îşi desreliră capetele.
Frumoasa femee se uită la ei.
— Pe cine a lăsat căpitanul în locul său? în

trebă ea.
— Pe Niţă ! se auziră mai multe voci
— Dreaptă alegere, murmură ea în sine, apoi privi 

câteva minute pe acel haiduc frumos şi-l zise:
— Să vie la mine, căci am a-i spune ceva. .
Niţă se supuse. Ileana intră cu el în odăiţa ei.
— Ce ai a-mi porunci? Întrebă haiducul.
— Nimic, îl răspunse, eu niciodată nu poruncesc.
— Atunci pentru ce m*ai chemat?
— Este ora prânzului.
— Aş a-i.

!

i
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— Eu întotdeauna st&m la masă cu căpitanul, acum 
însă el lipseşte, în locul său te-a lăsat pe tine, ei bir e, 
vom mânca aşa dar amândoi.

Niţă se gândi puţin, apoi primi fără împotrivire.
Ne aducem aminte că Il6ana delà cea dintâi vedere 

simţi pentru acest haiduc un fel de fior, care îi 
străbătu prin tot sângele.

Niţă era un voinic frumos şi, ce vreţi, e ceva na
tural ca o iemee să iubească pe un om frumos tot 
astfel şi în mod contrariu.

Dacă e’au văzut exemple, când o persoană frumoasă 
a iubit cu tot focul pasiune! pe o alta urâtă; asta 
nu-i decât o anomalie şi nu se întâmplă decât în 
cazuri anumite.

O femee va iubi pe un bărbat urât cu fizicul, mi
mai atunci, când acel bărbat va şti a-i captiva apli
cările ei.

Astfel s'a întâmplat şi cu Tunsu. ISeanei îi plăceau 
vitejifiş^expunerile, îi plăceau oamenii cu spirit, căci 
ea era fiică de român, şi în paracliserul Ioniţă nu 
găsi decât un asemenea om.

Tunsu era om curagios şi pentru un'singur capriciu 
al amantei sale ar fi fost în stare să-şi expue viaţa.

Iată pentru ce Ileana iubi aşa de mult pe căpitanul 
haiducilor. Spera în el mult şi In speranţele ei nu fu 
deloc înşelată, căci după cum ştim ajunse în scurt 
timp a fi regina pădurilor.

t Din seara Insă, din acea seară de crâncenă luptă 
în care văzu pe Niţl, pe frumosul ciobănaş, simţi în 
pieptul ei un fior cald, fior pe care nu ştia singură 
de unde vine şi care e menirea lui.
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Femeea iubea fără ca să ştie
De atunci ea nu visa decât ia el şi din ochii ei* 

nu dispărea Imaginea lui decât numai când se sila. 
In faţa bărbatului ei.

Tunsu plecase ca să aducă bani, Ileana rămase 
singură; ea era fcică pe gânduri. Unde se gândea?

Acum putem şli cu siguranţă că ia Niţă haiducul»
Ştim deasemeni că tndată după plecarea căpitanului 

ea trecu îa odaia haiducilor, îotrebând pe cine a lăsat 
bărbatul ei in locul lui.

I 88 răspunse că Niţă. Aceasta ea o ştia mai d& 
înainte.

Aşa dar, întorcându-ne iarăş la subiectul descriere! 
noastre, vedem pe Niţă stând la masă după invitarea- 
frumoasei femei.

După ce s’a terminat prânzul, el voi să plece, dar 
Ileana îl opri.

— Unde voeşti să te duci? îl întrebă ea.
— La tovarăşii mei, .1 se răspunse.
— La tovarăşi !
— Da.
— Dar bine, nu găseşti tu în mine o tovarăşi 

destul de bună?
— O, da, nu s’ar putea îndoi nimeni despre bună

tatea d-tale.
— Atunci de ce vrei să pleci?
— Fiindcă m’a lăsat căpitanul în locul său.
— Şi ce face cu asta?
— Acum e timpul ca să dau mai multe.porunci 

şl d-ta oricât ai fl de bună tovarăşă nu pot să-ţt 
poruncesc.

I
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— Eu îţi dau voie, porunceşte tot ce vei voi şi 
te voiu asculta.

— Nu, nu, trebue să împart caraula pe la locurile 
ei şi o greşală a mea va trage după sine moartea 
căpitanului meu.

— Taci Niţă cu vorba asta, îi zise mizericordioasa 
femee.

Haiducul nu mai dete nici un răspuns, el deschise 
uşa şi voi să iasă afară, când deodată se pomeni cu 
o mână care îl opri pe loc.

Era mâna Ileanei.
— De ce mă opreşti? o întrebă el.
— După ce vei isprăvi lucrul, vei veni iar la mine, 

nu-i aşa?
— Poate.
Acesta fu cel din urmă cuvânt al haiducului, cuvânt 

rece pentru frumoasa femee.
— Ciudat lucru, zise Niţă, după ce se văzu singur, 

ce-o fl având femeea asta cu mine?
Apoi după câtva timp de reflexlune îşi zise singur :
— In adevăr, această Keană e mai frumoasă ca o 

zână, dar totodată şi mai rea derât un drac. Ea se 
uită eu ochi dulci la mine, pe când are de bărbat pe 
cel mai voinic dintre români, pe Tunsu, căpitan de 
haiduci. Dar ea, o, eal... Frumoasă închipuire, de ce 
nu pieri un minut din ochii mei, ca să gust dulceaţa 
acelor zile frumoase când încă nute cunoşteam; din 
acea zi, zi In care capul tău se pleacă cu gingăşie 
pe braţu-mi, ziua, noaptea nu mă gândesc decât la 
tine, nu văd decât pe tine.

— O, copilă, o înger căzut din ceruri pentru a
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desfăta viaţa muritorilor, nu ai zis că vei ruga pe 
Dumnezeu ca să mi te dea mie! te va aifzi oare cerul?

Aceste cuvinte zicând, două lacrimi se lăsară din 
ochii lui Niţă.

Mintea lui era transportată la frumoasa fiică de 
fanariot pe care o trezi din leşin atunci când căzuse 
leşinată de frica haiducilor.

Ileana aşteptă în zadar vénirea Iui Niţă ; el nu se 
mai Întoarse ia dânsa.

Noi am lăsat pe Tunsu eşind din pădure. Să-l ur- 
mărim şi să vedem unde se duce.

Iată-î, îmbrăcat în haine ţărăneşti păşind Încet 
pe drumul, care duce spre Bucureşti.

Se înserase, zăpada cădea în torente, Tunsú îşi puse 
giuga în cap şi îşi iuţi pasul.

Când se înopiase de tot, el intră în Bucureşti.
Atunci toate suvenirile se redeşteptară în mintea sa.
Bucureştiul, locul orgiilor şi al timpului său de 

paracliser, locul primului său amor, amor în care fu 
aşa de fericit!

Pe atunci capitala Munteniei nu era şi capitala 
Moldovei şi se afla într’o stare destul de deplorabilă*

Abia Tunsu păşi puţin în spre podul Mogoşoaiei
în numeleşi începu să cânte Doamne milueşte 

tatălui şi al fiului 
Era întuneric besnă, străzile erau tăcute şi numai 

din când în când se auzia scârţâitul zăpezei produe 
de pasul vreunui călător, care se grăbia spre lo
cuinţa lui.

— Slavă ţie Doamne, zise Tunsu, bine oă mă văzui 
odată şi în Bucureşti.

« • •
etc.• • •
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Apoi lăsând psaltichia începu să fiaere o doină 
haiducească. '

In podul Mogoşoaiei se aflau atunci casele banului 
Fllipescu.

Acesta era un ciocoîu vestit pe vremea aceea. Avea 
hani şl nu departe de oraş moşii îotinse.

— Stai, îşi zise deodată căpitanul haiducilor opria- 
du-se pe loc. M& voiu duce să fac o vizită boerului 
Fllipescu, el poate să mă împrumute cu destui bani.

După ce zise aceste cuvinte merse drept spre casa 
marelui ban.

Ajungând aici intră în curte. El voi să urce scările, 
dar deodată un om îi strigă dindărătul său:

— Unde vrei să te duci, ţărănoiul«! îi zise o slugă 
a boerului.

— La Măria sa banul Iordacho, îi răspunse el.
— Dar cum intri tu aşa, par’că ai fi Ia bordeiul tău?
— Apoi de, eu nu ştiu regula după aici şi am 

gândit că pot ca să dau ochi cu boerui.
— Păcat că nu m’ai găsit în toanele mele c’apoi te 

făceam eu să vezi stele verzi. Ce treabă ai la boerui V
— Uite, m’a trimes arendaşul Măriei sale ca să-i 

aduc din banii care îi datorează după câştiul moşiei.
— De-i aşa, stai întâi să înştiinţez pe boerui şi 

dacă ţi-o da voie, slobodă să-ţi fie intrarea.
Servitorul se sui la boerui Iordache Filipescu, 

marele ban, şi-i spuse că a venit un om cu câştiul 
uneia din moşii.

— Spune*! să intre înăuntru, zise banul, care de 
altminteri era un om destul de bun şi milostiv.

Câteva minute in urmă şi haiducul Tunsu era în 
odaia banului.
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f— Ce cauţi, voinice? ÎI întrebă boerul Iordache,
— Am venit cu vărsarea banilor, răspunse acesta.
— Dar bine, eu nu te cunosc deloc.
— Aveţi dreptate ca să nu mă cunoaşteţi, căci eu 

nu sunt decât vătaful coconului Clementinf arendaşul 
Măriei Voastre.

— Bine, bine, să vedem. Câţi bani ai adus?
— Trei sute galbeni.
— Dar restul?
— II va aduce singur boerul.
Şi Tunsu zicând aceste cuvinte băgă mâna in sân 

şi scoase o pungă. O deşertă şi numără numaidecât 
trei sute de galbeni.

Banul Filipescu luă banii şi trecu într’o altă odaie., 
alăturată, unde îşi ţinea casa cu bani.

îndată însă ce deschise casa şi voi să pue banii 
înăuntru, Tunsu se aruncă ca un fulger asupra lui,, 
îl apucă de piept şi-i zise:

— Dacă nu vei tăcea din gură, vei muri.
Bătrânul Iordache începu să tremure, el nu cutez&

să scoată nici o şoaptă.
Atunci Tunsu îi legă numai decât mâinele la spate 

şi după ce îi astupă gura cu o batistă îşi umplu 
sânul cu bani şi eşlnd din casă, când voia ca să 
scoboare scările se întâlni cu vizitiul, care voia să- 
se urce sus.

Tunsu îl cunoscu că trebue să fie vizitiul.
— Ia ascultă, îi zise el ; Măria sa a poruncit să, 

pui caii la trăsură cât mai curând, fiindcă are să se> 
ducă până într’un loc.

— Numai decât, numai decât, zise vizitiul întor- 
cându-se iute înapoi.

1
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Atunci Tunau se duse la calul săli, inc&lecă pe el 
şl se f&GU nevăzut.

Două ore în urmă curtea banului Iordache Filipescu 
<?ra plină de lume.

Toţi se mirau şi se întrebau cine să fi fost acela 
«are a avut atâta îndrăzneală I

In timpul acesta tnsă, iată că un moşneag cu o 
barbă albă şi cu un toiag în mână întră în curte şi 
întrebă unde este Măria sa Filipescu.

— Dar ce-1 voeşti, moşule? întrebă una din slugi.
— Am să-i dau o scrisoare.
— Delà cine?
— Nu ştiu singur. Un om călare după drum m’a 

oprit pe loc, mi*a dat un pumn de gologani şi mi-a zis :
— Du această scrisoare banului Iordache Filipescu.
Şi bătrânul zicând aceste cuvinte, întinse scrisoarea 

către servitorul cu care vorbia.
El o luă şi o duse la stăpânul său.
Marele ban o luă cu mirare şi cu o mirare şi mai 

amare citi următoarele rânduri:

„Banii pe care ţi-i am luat astăzi am să ţi-i înapoez 
peste câteva luni; eu niciodată nu primesc nici daruri, 
nici milostenii şi deaceea eu n’am făcut la tine decât 
un Împrumut de bani care îmi trebuiau".

„Tunsu.“

— Cum? va să zică era hoţul de Tunsu, care a 
venit de m’a prădat! exclamă boerul Iordache.

Ia timpul acesta însă, bătrânul eşl din curtea 
banului Filipescu, se duse până la o cârciumă, unde



— 91 —

îşi avea calul şi încălecând pe el, o luă In sus pe 
podul Mogoşoaiei.

— Avem acum bani destul, zicea în gândul Iul 
bătrânul, care nu era altul decât Tunsu, căpitanul 
haiducilor.

Trădarea.
Prin tot Bucureştiul şi prin întreaga ţară răsuna 

acum numele lui Tunau. Toţi streinii prinseră groază 
de el, ceeace a făcut ca însuşi Domnul să se hotă* 
rască a da o recompensă aceluia, care ar prinde şi 
i-ar duce viu sau mort pe Tunsu. Cine ar fi putut 
însă pune mâna pe el? Tunsu se asemăna cu trăs
netul, care căzând din cer, după ce a trăsnit tot ce 
a găsit în calea sa, se ascunde în pământ, făcându-se 
nevăzut. Tunsu era în tot locul şi nicăeri şi pe când 
cu o mână omora pe vrăjmaşii acestei ţări, care 
devenise cuibul a tot ce e mai nelegiuit şi infam pe 
pământ, cu cealaltă mână împărţia bani pe la familii 
sărace, pe la orfane nenorocite, pe la văduve dis
perate 1

După ce căpitanul haiducilor luă banii delà Banul 
Iordache Filipescu, îl văzurăm încălecând pe cal şi 
preschimbat în haine şl figură de moşneag, o luă pe 
podul Mogoşoaiei în şus şi de aici spre pădurea unde 
el şl haiducii îşi aveau cuibul.

Trei luni în urmă găsim pe Tunsu în bordeiul 
său din mijlocul pădurei stând lângă frumoasa sa 
lleană, pe care o iubea încă cu toată flacăra unui 
amor înfocat.
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— Mâine, Iieano, voiu pleca la Slatina, zise Tunsu 
amantei sale.

— Iar ai de gând să pleci, o, când o să te văd 
odată stând într’un loc liniştit, fără frică, căutând 
de casă şi nevasta ta, răspunse Ileana cu un ton 
prefăcut, care arăta o nevinovăţie fără margini şi o 
bunătate nedescrlsă.

— Niciodată, draga mea, îi zise Tunsu, niciodată 
pe cât timp voiu fi haiduc; aşa este viaţa noastră.

Pe când însă vorbeau astfel, deodată uşa se 
•deschise şi un haiduc intră înăuntru.

— Ce veste, Vasile? întrebă căpitanul pe noul 
• verit

— Veste rea, căpitane, răspunse acesta.
— Dar ce s’a întâmplat?
— Văru Terinte, care era pus să spioneze calea 

«e ducea la Grozăveşti, a fost împuşcat în piciorul 
•stâng de un poteraş

— Şi a murit? întrebă cu nerăbdare Tunsu.
— Nu, răspunse Vasile, dar până diseară cred că 

va fi mort. El s’a rugat să te duci până acolo, căci 
«re să-ţi vorbească ceva.

Să mergem chiar acum, zise Tunsu, sculându-se în 
picioare şi pregătindu-se pentru plecare.

Două ceasuri îa urmă Vasile şi Tunsu se afllau 
pe drum.

Caii fugeau.şi pe când ochii lui Tunsu ardeau de 
mânie şi nerăbdare, In mintea lui Vaslie rătăcia un 
nor de gânduri infame.

Românii au fost întotdeauna un popor muncitor, 
brav şi nevinovat ca un copil crescut în mijlocul 
unei nat iri nealterate.
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Astfel au fost românii, astfel sunt şi astăzi.
De când însă au început să curgă străini ţ, din 

momentul când frumoasa noastră ţâră se 'umplu de 
torentul străin, care curgea şi care nici până astăzi 
n’a încetat să curgă, totul s’a schimbat.

Frumoase au fost acele timpuri când toată ţara 
era brîzdată numai de sate româneşti în cari nu 
locuiau decât români, nu ca în timpul de Astăzi când 
trecând prin Moldova, inima ţi se umple de tristeţe ! 
vai, sate, sate întregi le vezi locuite numai de ji
dani ! Am scăpat acum de fanarioţi, am scăpat 
de sceleraţ i fii ai fanarului, când va veni oare acea 
fericită zi în care ne vom scăpa şi de nelegiuiţii fii 
a lui Israel ? !...

• • •

Dacă în ziua de astăzi sa mai găsesc printre ro
mâni oameni răi, de vină sunt jidanii, dacă în timpul 
naraţi unei noastre se găseau Iromâni pierduţi, de vină 
erau grecii.

Un rău naşte alt rău şi adesea cauzele relelor este 
vreun rău precedent.

Vasile era unul din acel români cu inima şi con
ştiinţa pierdută.

Am zis mai sus că Domnul ţărei pusese un premiu 
pe capul lui Tunsu. Vasile află aceasta şi pofta de 
a poseda bani îi rătăci mintea. Profitând de ocaziunea 
de a fi spion, el se duse la ispravnic spre a*i da 
pe căpitanul haiducilor pe preţul unei bune recom
pense.

— Stăpâne, li zise Vasile intrând la ispravnic ; eu 
sunt unul din haiducii lui Tunsu.

— Ce zidi exclamă marele ispravnic sărind drept 
în picioare.
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— Da, eu sunt haiduc de ai lui Ioniţă Tunsu.
Ispravnicul voi numai decât sS strige, dar deodată

Vasiie 11 opri.
— Ce vrei s& faci? ii zise el.
— Ai venit să mă omori! exclamă omul puterei.
— Nu ; poţi să n’ai nici o frică, haiducii lui Tunsu 

nu vin aşa ca mine.
—. Ce cauţi atunci ?
— Ştiţi că Măria Sa dă o răsplată bună pentru 

acel care ar prinde pe Tunsu.
— Da.
— Ei bine, eu am venit să vă dau pe Tunsu.
— Cum? vrei tu să faci aceasta?
— Voiu face-o, dacă însă voiu fi bine răsplătit»
— Vei avea cinci sute de galbeni delà mine.
— Primesc, răspunse Vasile.
— Atunci cum vei face ca să ml-1 dai ?
— Vei veni cu mai mulţi oameni armaţi Ia hanul 

care se afli lângă pădurea noastră. Acolo voiu veni 
eu numai decât cu vestitul nostru căpitan.

— Să ai însă grîje ca să-l aduci singur, îi zis© 
ispravnicul.

— Să nu aveţi nici o îndoială, pronunţă haiducul ; 
trebue să aveţi în gând că e vorba de cinci sute de 
galbeni.

— Bine, să plecăm atunci.
Câteva minute în urmă ispravnicul împreună cu 

douăzeci şl cinci de oameni preschimbaţi îa ţărani 
se aflau pe drum.

Vasile vânduse pe căpitanul său pentru cinci sute 
de galbeni, după cum Iuda vânduse pe Hristos pentru 
treizeci de arginţi.
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Tunau era pe drum împreună cu haiducul. Două 

ore călătoriră ei până ce ajunseră la hanul unde II 
aştepta Ispravnicul împreună cu oamenii săi.

— Aici, căpitane, zise Vaslle oprindu-şi calul.
— Sărmanul Terinte dacă n’ar fi murit numai, 

•exclamă Tunsu cu o durere profundă.
— Dumnezeu ştie, dacă îl vom găsi viu, zise şl 

haiducul său, cu o durere prefăcută.
După aceea descălicară amândoi şi intrară în han.
— Să intrăm în odaia din fund, căpitane.
Tunsu il urmă, trecând prin rândul oamenilor,

cari voiau să-l prindă.
— Dar Terinte nu-i aici, pronunţă TunBU cu mirare.
— Cine ştie... poate... i-o fi mutat... sau s’o fi făcut 

poate bine; răspunse Vasiie cu o voce rătăcită ne- 
9 ti ind ce să zică, căci în aceste minute când se văzu 
într’o odaie singur numai cu căpitanul său, care era 
să fie numai decât prins, îşi pierdu tot sângele său 
cel rece, pe care îl avea cu puţin mai înainte.

— El lipseşte, se gândi Tunsu; aici nu e nimeni, 
hanul plin de oameni şi hangiul nlcăeri ; astea nu 
sunt semne bune.... aici trebue să fie o trădare.

Şi ochii Iui Tunsu sclipiră ca două fulgere.
După aceea se puse pe gânduri.
— Spune-mi pentru ce m’ai adus aici? rosti Tunsu 

cu o voce răguşită.
Vasiie începu să tremure.
Căpitanul său văzu aceasta şi înţelese totul.
El se apropie de vânzător, îl apucă de piept şi fără 

a-I mai zice un singur cuvânt, scoase cuţitul, şi M 
băgă în piept. Sângele ţâşni în toate părţile, iar

:
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haiducul căzu pe spate dându-şi sufletul iu mâna 
iadului.

Tocmai acum însă bravul căpitan se văzu închis 
într’o odaie a cărei eşire era păzită de oamenii câr
muire!.

— Pe unde voiu eşi acum? se întrebă el.
Dar deodată se auziră mai mulţi paşi şi voci.
— Sunt prins, exclamă Tunsu şi ducându-se la uşă 

trase zăvorul.
După aceea se auziră câteva ciocănituri.
Atunci ii veni o idee în cap. Odaea avea vatră şi 

o hornă largă după cum era obiceiul pe vremea aceea*
Tunsu se urcă pe coş întocmai ca o pisică şi peste 

câteva secunde fu deasupra hanului. De aici sări jos 
şi se văzu iarăş la aer liber.

Oricine altul ar fi luat-o la fugă, el însă nu se 
mulţumi numai cu atâta, ci scoţându şi pistoalele 
delà brâu, intră încet în odaia în care se adunaseră 
oamenii ispravnicului şi slobozind patru focuri culcă ■ 
pe şeapte la pământ. După aceea ca un fulger se 
repezi la calul său, încălecă pe el şi o luă la fugă.

— Cine îl va prinde va avea o sută de galbeni 
răsplată, zise ispravnicul oamenilor săi.

Trei dintr’inşii se luară atunci după dânsul.
Drumul care ducea la pădure era drept, astfel că 

Tunsu se vedea la o distanţă oricât de mare.
Căpitanul haiducilor se uită înapoi, văzu că este 

urmărit şi începu Bă fugă şi mai tare. Pistoalele lui 
erau acum descărcate şi prin urmare nu avea ce face.

Dar stranie întâmplare 1 deodată calul său stătu 
pe loc.



— 97 —

El mirosise o ceată de lupi şi nu voia să se mal 
mişte cu nici un preţ.

In timpul acesta, cei trei oameni cari îl urmăreau 
în fuga mare, se apropiară.

Atu aci Tun su voi să-şi lase calul şi să fugă, dar 
se gândi, dacă calului li va trece acel miros de lupi, 
căci el înţelese că numai asta poate fi cauza oprirei 
lui, atunci va încăleca vreunul din acei cari îl urmă
reau şi îl va prinde. Scoase aşa dar cuţitul delà brâu 
şi băgându-1 în pântecele calului, îl lăsă mort şi o 
porni la fugă.

Ei ajunse la marginea pădurei. Cei trei oameni se 
aflau încă în urmărirea lui.

Puţin încă şi Tunsu ajunse la bordeiul său.
— Copiii strigă atunci, dar la strigătul său eşi 

afară Ileana şi văzându-1 că fuge, întinse braţele 
spre el.

Cei trei oameni se apropiară, întîoseră puştile, 
dar deodată 14 focuri îi culcă la pământ fărându-i 
ciur de gloanţe.

Tunsu era scăpat, haiducii îl împresurară între- 
bându-1 :

— Căpitane ! ce s’a întâmplat?
— Am fost vândut ! răspunse el, şi dispăru în 

bordeiu.

-
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i

I

Sterieă în loc de Tunsu.
Nu numai In ţara muntenească, dar chiar şi în 

Moldova merse groaza de numele lui Tunau.
Acest om, plin de inimă şi isousinţă, părea că este 

nemuritor.
Tozisu haiducul.. 7
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Pe la anul 1829, In strada Sf. Vineri din Iaşi se 
afla o familie mare de fanariot.

Această familie se compunea dintr’un bătrân ca 
de 60 ani, din soţia sa şi dintr’o fată in etate de 
optsprezece ani, de o frumuseţe răpitoare.

Avea o fată, era de 18 ani şi era frumoasă ! A- 
ceste cuvinte credem că sunt de ajuns pentru a ne 
putea Închipui că mai In totdeauna casa fanariotului 
Iani trebuia să fie vizitată de numeroşi tineri.

Şi cum vom putea crede altfel când în ziua de 
astăzi vedem fete cutreerând casele tinerilor 1 N’are 
cineva decât să colinde mahalalele BucureştiuJui, să 
observe de aproape pe fetele noaBtre cari se cred 
a fi culte şi va remâne încremenit.

Câtă decadenţă 1 câtă demoralizare ! Nimic, res
pect către părinţi, pudoare, toste au căzut înaintea 
unui desfrâu fără margini !

Şi din astfel de fete, cu trecutul perdut în cele 
mai scandaloase aventuri, cum să nu iasă femei, 
cari să nu ceară emanicipare?

Cu toate astea, Panelopl nu era din acestea, nu era 
Încă alterată de civilizaţia franceză.

Ca fată tânără iubia şi ea pe un tânăr pe care 
voia să’l ia de bărbat.

Bătrânul Iani însă, amâna in totd’auna căsătoria 
acestor doi tineri pentru cuvântul că voeşte maiîn- 
tâiu să prindă pe Tunsu, să fie Înălţat în funcţiunea 
sa ş'apol să facă nunta.

Sărmanul Qavril trebuia să aştepte mai întâi ca 
Tunsu să fie prins ş’apoi să ia pe frumoasa Pe- 
nelopl.

l:
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Iată însă ce 8’a întâmplat.
Un tânăr anume Stericft iubia încă de mult pe 

graţioasa grecoaică. El pândea întotd’auna când pă
rinţii ei lipseau de acasă, se strecura la dânsa şi ore 
întregi nu-i vorbia decât de amorul sfiu.

— Ia ascultă dragă Penelopi, zise Intr’o zi Gavril 
iubitei sale ; când oare tatăl Dumitale ne va da voe 
să ne cununăm ?

— De, drăguţul meu, îi respunse ea, tata voeşte 
ca mai întâi să prindă pe Tunsu haiducul ş’apoi să 
mă mărit.

A

— Da, pronunţă el cu tristeţi, Domnul Iani e un om 
egoist şi pentru că Domnul ţării a dat sfoară prin 
ţaiă că oricine o prinde pe Tunsu are 1000 de gal
beni, face toate chipurile ca să pue mâna pe el. Dar 
cu Tunsu dumnealui, noi lăsăm timpul să treacă 
ş'apoi îa cele din urmă parcă Tuasu s’ar prinae 
numai aşa l

— Ai dreptate, dragă G avril, ai dreptate, dar ce 
vrei să faci, aşa e tata şi ca să’i schimbi din felul 
său nu se poate.

Dupe aceste cuvinte schimbate între ei, Gavrii se 
aprofundă în gânduri. El rămase astfel mai multe 
ceasuri şl ar fi rămas încă mult la acea gândire 
profundă, dară vocea dulce şi armonioasă a frumoasei 
sale nu Tar fi deşteptat ou cuvintele :

— Unde te gândeşti?, îl întrebă Penelopi.
Cu toate astea Gavrll mai rămase Încă câteva mi

nute tn starea sa de mai Înainte.
— Să vezi, dragă Penolopl,, li zise tn urmă Ga*

.
:
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vrii, mă gândesc la un plan prin care vom isbuti s& 
ne Gununăm.

— Ce plan? spune-mPl şl mie, întrebă cu grăbire 
Penelopi.

— Lasă, 11 yei vedea, il vei vedea.
După aceea îşi luă pălăria şi eşi afară.
— Sterlcă iubeşte pe PenolopJ, îşi aise. Iani nu vo- 

eşte să-şi mările fiica până nu va prinde pe Tunau ; 
ei bine, Tunsu va fi prins şi eu voi lua pe frumoasa 
Penelopi.

Zicând aceste cuvinte, se duse numai decât pân& 
la casa lui Sterică şi găsindu-1 aici li vorbi astfel :

— Măi Sterică, tu ştii bine că eu îţi sunt un bun- 
prieten.

— Asta o ştiam eu de mult şi de aceea în tot* 
d’auna contam pe prietenia ta.

— Şi nu ai făcut deloc rău ; încrederea ta, m’a o- 
norat şi mă onorează prea muit, zise Gavrii cu un 
aer iscusit şi prefăcut.

— Dar ia ascultă, îi zise după aceea, am să* ţii 
spun ceva.

— Ce voeşti să spui ? întrebă Sterică.
— Nu ştiu, numai dacă nu m’am înşelat.
— Să vedem.
— Uite, dragă Sterică, am auzit că tu ai fi iubind 

.pe drăgăhşa Penelopi.
— O, da, da, însă cine ţi-a spus?
— Chiar ea.
— Penelopi ?
— Dânsa.
—- Vai 1 dar m’o fi iubind oare şi ea pe mine ?
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— Nici nu trebue să te mai îndoeşti de aceasta.
— Scumpul meu prieten, cât eşti tu de bun!
Şi Sterică coprinse în braţele sale pe prefăcutul 

său prieten Gavril.
— Neghiobul, îşi zise el, nici nu poate înţelege că 

eu iubesc cu mai multă ardoare pe această frumoasă 
fată, căreia el speră să-i fie bărbat.

Apoi se întoarse către convorbitorul său şi-i zise :
— Ia ascultă dragă Sterică, cunoşti tu pe Tunsu?
— Pe Tunsu?! întrebă el cu mirare ; nu, nici pe 

Tasu !
— Dar tu nu înţelegi ce voi să-ţi zic ; este un 

om, care poartă numele de Tunsu.
— A, aoum înţeleg, dar tot nu îl cunosc.
— Ei bine, află că chir Iani nu va mărita pe fiica 

«i decât numai după Tunsu.
— Şi ce vrei să fac eu ? întrebă Sterică cu indig-

i,

aare.
— Să te duci la tatăl Penelopif, să*! spui că eşti 

Tunsu şi atunci el numai decât îţi va da p8 fiica 
aa în căsătorie.

— Bine, primesc propunerea ta.
— Atunci mâine dimineaţă te vei duce la casa lui 

•chir Iani, recomandâadu-te că eşti Tunsu.
— Voi face întocmai, scumpul meu prieten, o cât 

«şti de bun 1
— Mâine Tunsu va fi prins, îşi zise Gavril în sine 

şi bătrânul lane nu va mai avea pretext ca să 
amâne nunta Penelopei.

lanl era unul din marii slujbaşi ai Domniei şi pe

•':
: 'n
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lângă asta, avea o avere îasemnată. Aceasta făcu ca 
să atragă privirile lui Gruia, căpitan de haiduci, care 
stăpânea pădurile din împrejurimi.

într’o zi veni un om îmbrăcat în haine ţărăneşti 
şi se rugă de IanI ca să-l primească slugă în casă, 
fie măcar numai pe mâncare.

Fanariotul îl primi şi îl puse fecior. Dar acest fe
cior nu era decât Gruia haiducul. El voia să spio- 

toate secretele lui Iani, ca astfel la timp favo
rabil să ştie în ce mod să pue mâna pe el.

De opt zile Gruia făcea pe feciorul în casa fana
riotului Iani, când în a noua zi, iată că aude pe o 
slugă că intră Înăuntru la stăpânul său şi’i spune 
că a venit Tunau.

Iani tresări, nu mal puţin Insă tresări şi Gruia.
EI auziae de Tunau, auzise de toate vitejiile lui 

şi de aceea îl respecta fără a-1 cunoaşte.
— Vine Tunsu, îşi zise Gruia, o ce om, ce om 

îngrozitor! Pe cftrd eu tm venit ca slugă la acest 
fanariot, spre a-1 spiona ; el vine deadreptul fără 
nici o frică.

— Ce să fac sbăpâne cu el ? întrebă din nou sluga 
care anunţase pe Tunsu.

Băfcrânu fanariot tăcu, el nu ştia ce trebue să 
răspundă. Dorea să prindă pe Tunsu, să-l aibă viu 
în mâinile sale, dar nu ar fi dorit niciodată să stea 
în faţa Iui.

— Ia ascultă bre, dar n’ai băgat de Beamă, acest 
hoţ are pistoale, puşcă sau altceva la dânsul ? în
trebă Iani pe servitorul său.

— Eu n’am văzut nimic stăpâne, răspunse el.

!
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— O ho-ho ! esclamă Gruia încet, spre a nu fl 
auzit ; doar unu e Tunsu pe lume !

— Spune-i să intre, zise în cele din urmă lani.
Sluga se duse şi peste câte-va minute se întoarse

numai decât cu Sterică, care trecea drept haiducul 
Tunsu.

La vederea lui, lani se trase înapoi începând să 
tremure, pe când Gruia îl salută cu un salut cu
noscut numai între haiduci.

Cu toate astea, Sterică nu băgă deloc în seamă 
acel salut, căci în adevăr ca să-l poată înţelege tre
buia să fle cineva prea înţelept sau să fie haiduc, 
necum unul ca Sterică.

Am zis că presupusul Tunsu n’a observat deloc 
din semnul, care i-a făcut Gruia, dar fiindcă cel din
tâi om ce întâlni, când intră în casă fu Gruia, se 
întoarse spre el şl îl salută. Tocmai atuncea s’a în
tâmplat ca şi haiducul să-l salute.

— Mă ! I ce om ! ce om ! îşi zise Gruia.
— Dumneata eşti lani, mi se pare, întrebă după 

acea Sterică pe fanariot.
— Da, da, sunt eu, sunt eu, respunse el retră- 

gândU'86 tot înapoi.
— Ai văzut ! numai decât l-a cunoscut! esclamă 

iarăşi Gruia.
Sterică se mal plimbă pe ici pe colea fără nici- o 

jenă ca şi când ar fi fost în casa lui, apoi apropiin- 
du-se de un părete, unde se vedeau mai multe por
trete, văzu pe acela al Penelopeî.

— Acesta e portretul fiicei tale? întrebă el.
— Da, respunse lani plin de frică şi mirare.
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— Ea se numeşte Penelopi.
— Uiu ! esclamă acum şl mai tare Gruia ; dar a- 

cest Tunau e un om de speriat. El cunoaşte totul 
din această casă mai bine decât mine, care spionez 
de atâta timp.

Vre-o zece minute mai trecură insă şi odaia se 
umplu de 20 de oameni, toţi slugi de ai fanariotu
lui lani.

îndată ce oamenii intrară în odaie, tăbărtră cu toţii 
asupra lui Sterică şi intr’un minut îl legară cobză.

Ce dracu se gândia el, astfel voesc ei ca să mă 
însoare cu Penelopi.

Pe când însă el se sbuciuma în mâinele inamici
lor, Gruia haiducul neputând răbda ca marele căpi
tan să fie astfel îoşelat« îşi trase cuţitul delà brâu, 
trânti pe cinci la pământ între care se număra şi 
marele fanariot lani. '

— Pleacă acum stăpâne, îi zise Gruia lui Sterică.
El o luă în adevăr la fuga şi fugi ca un nebun 

mirat la culme de acea stranie întâmplare.
Ga vrii cu toate astea reuşise, căci murind bătrâ

nul lani de mâna viteazului Gruia. Penelopi, nu în- 
târzîă mult, spre a lua pe iubitul ei.

In tot laşul mersese insă vestea că marele căpi
tan de haiduci „Tunau“ a călcat casa lui lani ; o- 
morând atât pe el, cât şi pe oamenii Iul
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Copii 1 strigă atunci Tunsu, dar la strigătul său eşl afară Ileana şl văzând 
că fuge întinde braţele spre el.
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Moartea loi Tunsa.
Ne aducem aminte că printre oamenii lui TunBU 

se aflau şi trSdătoii ; ne aducem aminte cum Vasile 
haiducul vânzând pe căpitanul său, il duse în acel 
han unde trebuia să fie prins şi omorit ; dar ne a- 
ducem iarăşi aminte, cum Vasile a fost omorit de 
cuţitul căpitanului.

Răul n’a fost stârpit insă cu atâta.
Murind Vasile, rămase Neghină în locul său, 

cu o inimă tot atât de neagră ca şi numele ce 
purta.

Ei, dar ce vreţi 1 ca toate evenimentele cele mari 
şi viaţa lui TunBU, care a jucat un rol aşa de în
semnat începu să decline.

Ileana acum nu îi iubea ca mai înainte, căci Teo
dor, tânărul blond, acela li robise inima. Pe lângă asta 
si haiducii lui începeau unul câte unul să se revolte 
pe ascuns contra Iui.

Neghină se duse la ispravnic şi pe o sumă în
semnată de bani vându zilele căpitanului său 1

Planul trădărei era Iscusit ş! sărmanul Tunsu nu 
mai putea să scape.

Intr’o zi de dimineaţă, când zorile zilei se revăr
sau peste faţa pământului, Neghină şi cu Tunsu se 
aflau intr’o trăsura. Neghină servia de vizitiu. Ei 
veneau spre Bucureşti. Căpitanul de haiduci era cu
fundat în gânduri şi ca prin instinct, presimţind o 
nenorocire, pentru întâia dată începu să tremure.

;
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Când Insă trăsura a ajuns deasupra podului nu* 
mit astăzi ,a lui Tunsu“, câţiva oameni eşiră de» 
sub pod şi slobozind mai multe focuri, Tunau fu lovit 
şi muri numai decât.

Atunci Neghină sărind jos din trăsură şl alërgând 
spre ispravnic, care se afla tot acolo începu să strige :

— Haide stăpâne! acum Tunsu a murit, numă
ră-mi banii !

N’avu însă timpul să termine acest din urmă cu* 
vânt şi o altă detunătură de puşti, făcând să răsune* 
văzduhul, culcă pe nelegiuitul Neghină la pământ.

Astfel muri Tunsu. Vestea aceasta se respândi 
numai decât în toată ţara şi pe când mulţi se bu* 
curară, fură şi mulţi care plânseră la auzul ei.

Tunsu era contimporan cu Tudor Vladimirescu, 
cu acel mare domn, care ne-a scăpat de sub urgia, 
streină.

Pe când Tunsu se afunda cu haiducii săi prin 
fundul pădurilor şi prin scoiburile munţilor, Tudor 
Vladimirescu dăduse alarma făcând să se strângă 
sub steagul său sute de voinici de prin satele, pă* 
durlle şi munţii României.

Numai la timpuri de nevoie se poate cunoaşte cine 
este românul. El aşteaptă, rabdă, dar când vede c& 
răul creşte până la culme, că nu mei este nici o spe
ranţă de scapare, atunci îşi părăseşte plugul, îşi a- 
runcă sapa şi cu cuvintele: „O viaţă am, ş’o dată. 
am să mor 1“ luptă ca un smeu din poveste şi astfel 
cade murind pentru cauza comună.

Dar Tudor muri vândut de străini, el ávti o moarte 
la fel cu a lui Tunsu.

!



-

— 108

Dar îmi vei zice: Ce, Neghină nu era român? insă 
un român oare se deosibeşte de ceilalţi ca neghina 
din grâu P

Iţi voi respunde că nu.
Vai!... şi cine mai poate cunoaşte în ziua de as

tăzi cine-i român sau strein în ţara noastră?
Numele lui Neghină ne arată că este român, dar 

sângele lui cinei poate şti?
Dacă necurmatele invaziuni ale barbarilor, cari 

nu-şi găsiau trecerea decât prin ţara noastră, au 
avut avantagiul de a ne nobila sufletul, căci sufe
rinţele dacă au răul de a ne scurta viaţa, au însă 
şi calitatea de a ne înălţa spiritul, dacă au avut a- 
cest avani agiu zic, au avut însă şi desa van tagiul 
de a ne schimba eroicul sânge care circula prin vi
nele noastre.

Dar invaziuniie barbarilor au adus, n’au adus 
tâta rău, căci românii întotd’auna au stat retraşi pe 
ia spatele munţilor, apărându-şi în totd’auna moşia 
strămoşească. Invaziunea fanarioţilor însă, a fost 
vermii cari au ros din rădăcină arborile naţionali
tăţii noastre. Ură şi blestem pe capul lor !... dacă 
câţi-va români nu s’ar fi sculat cerâod libertate sau 
moarte, cine ştie ce ar fl fost astazi din noi !

Schimbându-ne limba, schimbându-ne obiceiurile 
strămoşeşti şi aruncându-ne cu totul în haosul în
tunericului, ne adusese Intr’o stare de tâmpenie şi 
mulţi din noi sunt încă şi astăzi tâmpiţi, căci ce 
mai putem zice când vedem atâţea români după la 
ţară purtând Încă costumul turcesc I Ce aspect hi
dos şi ce suvenire tristă !...

î
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N’ar trebui oare ca însuşi guvernul să intervie şf 
să oprească acei şalvari şi anterie, arătându-Ie că 
astfel este costumul pe care îl purtau strămoşii 
noştri !...

Dar să venim Ia subiectul nostru. Tunsu muri şf 
cu moartea lui se puse stavilă ori cărui alt haiduc.

In adevăr, de atunci România a făcut un pas spre 
progres şi lucrurile trebuiau să apuce un alt mers.

Chiar in ziua morţii lui Tunsu, cadavrul lui fu trans
portat în Bucureşti şi aşezat pe o scândură într'un 
ioc viran, care se sila pe acolo pe unde se găseşte 
astăzi Teatrul naţional.

Multă lume venia să vadă pe înspăimântătorul 
căpitan de haiduci, sau pe fostul paracliser delà bi
serica sfântului Gheorghe vechi.

Mulţi râdeau la vederea acelui cadavru, care încă 
părea că aruncă fiori in inimile acelor cari râdeau; 
dar şi mulţi se apropiau de el şi cu stricteţă se ui
tau t mo lung la dânsul.

Tocmai in ziua a treia pe când trebuia să-l ducă 
ca să-l îngroape, un bătrân se vede venind spre 
sicriu şi strigând către oamenii cari li duceau la 
mormânt Ie zise :

— Opr ţ«, oameni buni, opriţi 1
Convoiul se opri. Atunci bătrânul trecu prin rân- . 

dul oamenilor, cari conduceau pe haiduc spre locu
inţa-! cea din urmă şi apropiindu-se de cadavrul 
său, îşi scoase căciula, se uită puţin la el şl ochii 
i se umplură de lacrămi.

După aceia făcu de trei ori semnul crucii, se în
chină şl in urmă sărută mâna haiducului.

i
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— De unde cunoşti tu pe acest hoţ ? îl întrebară 
atunci mai mulţi oameni.

— Să v& spun fraţilor, urmă bătrânul. Acum doi 
ani acest creştin a venit în satul nostru. Aici se 
afla un arendaş rău cât nu se mai putea Tud su a 
venit hotărât să-l omoare, dar fiind că el lipsia 
■căci era dus la Cohstantinopol, de unde nu s’a mai 
întors nici pân$ astăzi, a luat numai banii, fără ca 
să facă nici un rău atât nevestei fanariotului aren
daş, cât şi frumoasei sale copile.

Când Tunsu a eşit prin sat, toţi flăcăii au eşit î- 
maintea lui şi bucurându-se aruncau căciulile In aer.

Atunci el a întrebat cine-i mai bătrân.
— Moş Sandu, au răspuns flăcăii. Moş Sandu e- 

xam eu.
M’am dus iâDgă dânsul şi el, cu această mână 

care acum e rece şi uscată a scos o pungă mare, 
plină numai cu galbeni şi dându-mi-o mi-a zis sâ 
opresc eu a treia parte din bani, iar restul să-l îm
part la ceilalţi săteni. Am făcut întocmai după cum 
mi-a zis şi de atunci tot satul nostru îl iubfşte şi 
4>!necuvintează.

— Şi de unde ştiai tu că acum a murit? între
bară o parte din auditori.

— Când Tunsu a venit în satul nostru, urmă bă
trânul, printre alţi haiduci era şi unul cu numele 
Teodor. Fiica arendaşului l’a iubit, căci era şi un om 
destoinic de iubit. Avea faţa albă ca spuma laptelui, 
părul blond şi lung ca nişte fire de aur şi în inimă 
o bunătate fără margini. Fiica arendaşului era ase
meni lui. Noi toţi sătenii păcătuiam pe părinţii ei,

I
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pe atât iublam şi cinsteam pe dânsa. Eri pela scă
părat, pe când noi toţi şedeam pe prispb şi privi am 
la atâtea minuni ale lui Dumnezeu, la atâtea fru
museţi tainice, vedem o trăsură trecând pe lângă 
noi, în ea era fiica arendaşului şi lângă dânsa Teo
dor haiducul.

Tuţl ne uitarăm Încremeniţi Ia ei, când Teodor 
se sculă In picioare şi cu o voce care fácu să re- 
sune văzduhul zise :

— Fraţilor! Tunsu căpitanul nostru a murit.
— A murit?! întrebarăm noi.

— Da, ne rcspunse el, trupul lui e dus în Bucu
reşti, mâine trebuie să-l îngroape.

Ei bine, când am auzit aceste cuvinte, mi-am a? 
dus aminte de bine-facerea sa şi fără a mai perde 
vreme, mi-am luat toiagul, bătrân ca şi miae şi am 
venit ca să-I văd.

Şi bătrânul zicând aceste cuvinte îşi mai făcu încă 
odată cruce, sărută mortul şi plecă oftând.

Toţi se uitară cu mirare la el şl la mort şl toţi 
au zis : Dumnezeu să-l erte.

Numai fanarioţii şi parveniţii se uitară crunt la 
cadavrul rece al căpitanului şl strigară oamenilor, 
care ducea sicriul :

— înainte, înainte mal curând la groapă.
A doua zi era sâmbătă, toţi vorbjau de moartea 

căpitanului de haiduci, şi pe când unii ziceau : Dum^ 
ne zeu să-l erte, alţii îl blestemau.

Astfel fu sfârşitul lui Tunsu, paracliserul delà bi
serica sfântului Gheorghe vechiu, lui Tunsul căpi
tanul haiducilor I

r
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El muri şl după moartea lui nimeni altul n’a mai 
fost haiduc

Aici m*ma Oristina se opri şi luând o batistă 
îşi şterse două lacremi, care se lăsară în lungul o- 
brazului ei.

:
I

Concluziune.
Astfel muri Tunsu, mai zise bătrâna femee, moar

tea lui a fost ptânsă de mulţi şi eu care l’am vă
zut, care li cunoşteam de aproape, n’am putut decât 
să blestem pe cruzii omorîtori.

Viaţa Iul, termină dânsa, fu o edevărată viaţă po
litică şi ar fi mers departe cu scopul său, şi ar fi 
făcut mo'te isprăvi în această, ţară copleşită de ne
număraţi streini, venetici nemernici 1
• • ........................................ • »....................

Inserase acum. Vântul mai stătuse şi zăpada nu 
mai cădea cu atâta putere.

Focul ardea Încă.
Tăcut şi purtat încă de domeniul visurilor, mă 

sculai din lom! meu. mă uitai afară şi văzui că tim
pul s’a mai liniştit şl luându-roi ziua bună delà mama 
Cristfna, am plecat spre casa mea.

Atât discuţiunea dfn seara trecută, cât şi intere- 
re8ants viaţa a haiducului Tunsu mi-au rămas de 
atunci o su venire neştearsă.

Vocea ei cea slabă, cu care îmi povestea această

■

;
»



— 113 —

istorioară, bătrâneţea ei cea Înaintată, durerea ef 
căci acum era singură Sn lume, toţi o părăsiră, până 
chiar şi copilul ei care sburase la ceruri, lacrămile, 
cari din când în când veni au să-i ude ochii, toate 
aceste mă pătrunseră adânc.

Am plecat. Trei luni trecură din ziua în care m’am 
despărţit, căci in tot t!mpul acesta lipsiam din Bu
cureşti, când am voit să mă duc ca să mai văd pe 
buna Cristină, o găsii moartă.

O altă bătrână şedea la capul ei, unde ardea o 
mică luminare de ceară, încolo nimeni, nimeni nu se 
vedea, nimeni nu era ca s’o plângă.

— O ! bună Cristină 1 esclamai eu, sufletul tău a 
trecut în regiunile cereşti, la nemurirea pe care o 
sperai pa acest pământ!

Astă-zi când întâmplător mai trec pe lângă acel 
bordei de odinioară, ochii mi se umplu de lacrămi ! 
Dar vecinio în fiecare seară, când umbra pământu
lui se îngâna cu a cerului, văd par’că pe buna bă
trână şi in sgomotul produs de vântul, care se is- 
beşte de ruinele rămase, mi se pare că aud vocea 
Crlstinei !

Da, numai nişte ruine au mai rămas din vechiul 
bordeiu şi vara vin adesea păsărelele de-şi fac cui
burile lori

In adevăr pentru orice trecător aceste remăşiţe 
nu prezintă nici o Importanţă, pentru mine însă ele 
au un preţ nedescris şi timpul, care şterge toate, 
nu cred că va putea vreodată şterge şi suvenlrea, 
care a rămas sădită în Inima mea!

Tunau haiducul.
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-% ■ Cântecul lui Tunsu. .

Veste *n ţară a ajuns 
De un hoţ ce-i ztce Tunsu, 
Care'n codru a eşlt 
De doi spre-zece ’ntovărăşit, 
Tot voinici, aleşi panduri, 
Tâlhari neaoşi din păduri,
Şi umblă din crâng în crâng, 
Toţi câţi trec de el se plâng. 
Că a?ci unde te gândeşti 
Cu el In drum te ’ntâlneştl. 
Şt te ’ntreabă binişor,
Cu cuvânt bun, b!ândişor :
— D’unde vil, măi, flâcăiaşl ? 
Din ce sat? Din ce oraş? 
Luat-al de drum răvăşi,
Să nu pătimeşti cevaşi?
Eşti Român ori grecotei?
Ai palaturi, ori bordei?
Dacă eşti neaoş Român, 
Cată-ţl volnice de drum.
Iar oacă eşti venetic 
Mal stăi sâ vorbim un pic. 
Ce negustorie ai ?
Birul la cine ţi 1 dai ? 
Spune-mi voinicule drept,
Te jur cu pistolu 'n pept,
De ai bani mai multicei, 
Dă-mi jumătate din ei 
Câ'ţi dau la mână răvaş 
Să nu rămâi păgubaş 
Şî cu vreme d'oi trăi,
Până ’ntr'una ţi-ol plăti,

*:
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Dar cum-va d’oi uita eu, 
Ţi *i-o plăti Dumnezeu.

- ♦* *
Vai sărmanul voinicel, 
Sărăcuţ amar de el !
Căci duşman’! 1’au văndut 
Poterel l’au dat de gât 
De păcat a fost gonit!
Şi ’mpuşcat el a perit t

i
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